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InleidinInleidinInleidinInleidingggg    

ProbProbProbProbleemstellingleemstellingleemstellingleemstelling    

Dit proefschrift onderzoekt de communicatieve strategieën van laatmiddeleeuwse 

steden vanuit het perspectief van hun briefverkeer. De stedelijke politiek en de 

stedelijke communicatie zijn al vanuit verschillende standpunten bestudeerd, waarbij 

vooral aandacht werd besteed aan de aanwezigheid van representatieve vergaderingen 

en aan publieke manifestaties binnen de stedelijke ruimte1. Tot op heden is het 

briefverkeer dat uitging van de stedelijke overheden echter onderbelicht gebleven. Dit 

was nochtans een essentieel element in het onderhouden van de stedelijke externe 

politiek. Door middel van brieven vormden de stadsbesturen relaties die noodzakelijk 

waren om hun ambities te kunnen realiseren. Deze studie onderzoekt bijgevolg een zeer 

belangrijk onderdeel van de stedelijke politiek in het laatmiddeleeuwse graafschap 

Vlaanderen. 

De externe stedelijke communicatie kan gedefinieerd worden als het geheel van 

communicatieve handelingen vanwege het stadsbestuur in zijn geheel of vanwege een 

lid van het stadsbestuur wanneer hij in de hoedanigheid van zijn publieke functie 

ageerde. In dit onderzoek richt ik me tot één specifiek onderdeel van de externe 

communicatie, namelijk het briefverkeer. Ik verklaar in deze studie de werking, de 

functie en de waarde van dit briefverkeer vanuit de interne organisatie van de steden en 

vanuit de organisatie van het stedelijke netwerk waarin deze steden waren ingebed. Ik 

richt me allereerst op de vraag welke invloed het bestuurlijke briefverkeer had op de 

 

                                                      
1 Een uitgebreide bespreking van de literatuur volgt in het historiografisch overzicht. 
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machtsverwerving binnen de stad. Hoe trachtten sociale groepen binnen de stad, via het 

beheer van het bestuurlijke briefverkeer, de macht naar zich toe te trekken? Daarnaast 

buig ik me over de manier waarop brieven de relatie tussen de stad en de buitenwereld 

beïnvloedden. Centraal in deze studie staat de vooronderstelling dat het stedelijke 

briefverkeer de hiërarchische relaties binnen een stedelijk netwerk actief vorm gaf. Dit 

stedelijke netwerk was geen sociale structuur die op zichzelf stond, maar werd telkens 

hervormd onder invloed van de politieke context. Ik onderzoek wat de rol was van het 

briefverkeer in deze voortdurende reorganisatie. 

Ik bestudeer dit voor de drie belangrijkste steden binnen het oude graafschap 

Vlaanderen: Gent, Brugge en Ieper. Demografisch gezien staken Gent en Brugge er in de 

vijftiende eeuw sterk bovenuit met respectievelijk ongeveer 60.000 en 45.000 inwoners. 

Ieper was demografisch in verval met hooguit 10.000 inwoners2. Het economische 

overwicht van deze steden kan worden aangetoond via hun aandeel in het 'Transport van 

Vlaanderen', een traditioneel verdelingssysteem van de directe belastingen. In 1408 

betaalde Brugge 29,64%, Gent 25,98% en Ieper 16,19% van de totale geldsom3. Deze drie 

steden stonden dus samen in voor ongeveer 72% van het te betalen bedrag. De 

temporele afbakening beslaat de brede vijftiende eeuw. Deze periode kenmerkt zich 

door enkele interessante ontwikkelingen. Op politiek vlak was er in 1386 een nieuwe 

dynamiek ontstaan door de komst van de Bourgondische Valoishertogen. Deze nieuwe 

dynastie beschikte over meer kapitaal dan de Vlaamse graven en kon hierdoor op een 

veel efficiëntere manier een sterkere en centralistisch geïnspireerde bestuursvorm 

implementeren. In deze periode waren de Vlaamse steden economisch, financieel en 

politiek op hun hoogtepunt. Dit zorgde gedurende de vijftiende eeuw regelmatig voor 

wrijvingen tussen de geprivilegieerde steden en de ambitieuze centralistische hertogen. 

De steden verzamelden zich in een representatief college, de zogenoemde 'Leden van 

Vlaanderen' om sterker te staan in de onderhandelingen met de hertog4. De steden 

 

                                                      
2 P. Stabel, Dwarfs among giants. The flemish Urban Network in the Late Middle Ages (Leuven, 1997), 28. Zie ook W. 

Prevenier, 'La démographie des villes du comté de Flandre aux XIVe et XVe siècle. Etat de la question. Essai 

d'interprétation', RN, 65 (1983), 255-275. 
3 P. Stabel, Dwarfs among giants, 252. Over de organisatie van het Transport, zie W. Buntinx, Het Transport van 

Vlaanderen (1305-1517): bijdrage tot de geschiedenis van de financiële instellingen van het Graafschap Vlaanderen 

(Onuitgegeven  licentiaatsthesis (Universiteit Gent), 1965). De praktijk en organisatie van bedenaanvragen 

werden onderzocht in: A. Zoete, De beden in het graafschap Vlaanderen onder de hertogen Jan zonder Vrees en Filips 

de Goede (1405-1467) (Brussel, 1994: Verhandelingen van de Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren 

en schone kunsten van België. Klasse der letteren, 149). 
4 W. Prevenier, De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384-1405) (Brussel, 1961: Verhandelingen van de 

Koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der 

letteren, 43); W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van de middeleeuwen naar de 

nieuwe tijden (1384-1506) (Brussel, 1978: Verhandelingen van de Koninklijke academie voor wetenschappen, 

letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren, 90); M. Boone, ''In den beginne was het woord’. De 
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eisten meer inspraak en bijkomende privileges in ruil voor een financiële toezegging 

aan de hertog. Talrijke samenkomsten en onderlinge contacten tussen de steden waren 

nodig om deze samenwerking tussen de Leden optimaal te laten verlopen. Naast deze 

politieke ontwikkelingen kende de periode belangrijke vernieuwingen op economisch-

technisch vlak. Een vaak onderschatte evolutie is de opkomst van de papierproductie in 

de Nederlanden vanaf het einde van de veertiende eeuw5. Hierdoor werd het gebruik 

van papier veel goedkoper dan in de voorgaande decennia, toen papier geïmporteerd 

moest worden. Papier was ook veel goedkoper dan perkament, de toenmalige 

schriftdrager bij uitstek. Een goedkopere schriftdrager maakte een grotere 

verschriftelijking mogelijk, niet op zijn minst bij de verschillende administraties. Deze 

periode werd gekenmerkt door een explosie van het aantal korte brieven die personen 

en/of instellingen aan elkaar schreven. Het doel van deze brieven was iets mee te delen, 

iets te vragen, iemand  te overtuigen, of een combinatie van deze drie. Ze werden op 

heel regelmatige wijze door boden rondgedragen. De vijftiende eeuw was dus een 

periode die een unieke plaats innam in de geschiedenis van de communicatiemiddelen. 

Met het papier werd voor de eerste keer een schriftdrager op grote schaal beschikbaar. 

De papieren brief werd het middel bij uitstek om politieke contacten, veraf of dichtbij, te 

onderhouden.  

In deze studie wordt niet de gehele politieke communicatie van de Vlaamse steden 

onderzocht, maar wel specifiek de plaats die het briefverkeer binnen de stedelijke 

politiek inneemt. Deze studie heeft als doel de geschiedenis van het tekensysteem en de 

informatiedrager te combineren met de geschiedenis van communicatieve praktijken en 

de sociale implicaties hiervan6. Om een duidelijk beeld te krijgen over de positie die deze 

studie inneemt binnen het wetenschappelijke debat, volgt nu een historiografisch 

overzicht. 

 

                                                                                                                                                                      
vroege groei van ‘parlementen’ in de middeleeuwse vorstendommen der Nederlanden', BMGN, 120 (2005) 3, 

338-361. 
5 De eerste papiermolen in het graafschap Vlaanderen kwam er in Houplines (voor het eerst vermeld in 1389). 

Zie M. A. Arnould, 'Quand sont apparus les premiers moulins à papier dans les anciens Pays-Bas? ', in: Villes 

d'imprimerie et moulins à papier du XIVe au XVIe siècle. Aspects économiques et sociaux. Actes du Colloque international: 

Spa, 11-14/IX/1973 (Brussel, 1976), 269-272. De auteur legt het verband tussen de eerste papiermolen die in 

Houplines, aan de Leie en in de nabijheid van Rijsel opgericht werd en de oprichting van de Rekenkamer en 

Raadkamer in Rijsel in 1386. Een dergelijk administratief centrum had een grote nood aan een grote 

hoeveelheid goedkoop schrijfstof. Ibidem, 276. In Brugge gebruikte de opperklerk Ghiselbrecht van Roeselare 

reeds in de periode 1334-1337 regelmatig papier. Dit was echter geïmporteerd papier. Zie P. Santy, 'Een 

papieren revolutie? De introductie van het papier te Brugge (13e-14e eeuw)', HGGB, 140 (2003) 3-4, 211. 
6 V. Depkat, 'Kommunikationsgeschichte zwischen Mediengeschichte und der Geschichte sozialer 

Kommunikation. Versuch einer konzeptionellen Klärung', in: K.-H. Spiess (ed.), Medien der Kommunikation im 

Mittelalter (Stuttgart, 2003: Beiträge zur Kommunikationsgeschichte, 15), 9- 12. 
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HHHHistoriografischistoriografischistoriografischistoriografisch    overzichtoverzichtoverzichtoverzicht    

Een eerste onderzoeksthema waar dit project nauw bij aansluit, is dat van de politieke 

communicatie. Dit is een ruim onderwerp waarbinnen verschillende onderzoekspistes 

zijn ontwikkeld. Deze pistes behandelen echter allemaal de vraag hoe een politieke of 

publieke entiteit probeerde om via een bepaald communicatiemedium macht en 

aanzien te verwerven, te bestendigen of af te dwingen. Politieke communicatie is de 

communicatie van een publieke instelling met als doel politieke (machts)verhoudingen 

te bestendigen, te creëren of te vervormen. Binnen dit veld van politieke communicatie 

hebben historici zich in de eerste plaats gericht op de communicatieve praktijken 

binnen de publieke ruimte. Een pioniersstudie op dit vlak is die van Peter Arnade. Hij 

onderzocht de impact van de luisterrijke ceremonies en de Bourgondische 'theaterstaat' 

als middel om politieke macht en politiek aanzien te verwerven7. Dit werk had een grote 

invloed op de historiografie, al bleef het begrip 'theaterstaat' niet lang zonder kritiek8. 

Zo heeft Elodie Lecuppre-Desjardin gewezen op het belang van wederzijdse 

communicatie tussen de hertog en de gaststad tijdens een blijde inkomst. Zowel via 

verschillende ondubbelzinnige toneelspelen als via symboliek toonde de stad aan de 

hertog haar visie op goed bestuur en op goed hertogelijk gedrag9. Dit inspireerde nieuw 

onderzoek naar de wijze waarop een stadsbestuur zijn macht legitimeerde via de 

publieke ruimte, bijvoorbeeld door processies10. Een recent voorbeeld van dergelijk 

onderzoek is de studie betreffende de Brugse hauweet door Jelle Haemers en Elodie 

Lecuppre-Desjardin11. Zij beargumenteren dat het nieuwe stadsbestuur in 1488 zijn 

 

                                                      
7 P. Arnade, Realms of ritual: Burgundian ceremony and civic life in late medieval Ghent (Ithaca, 1996); Idem. 'Secular 

Charisma, Sacred Power: Rites of Rebellion in the Ghent Entry of 1467', HMGOG, 45 (1991), 69-94 
8 A. Brown, 'Bruges and the Burgundian 'theatre-state': Charles the Bold and Our Lady of the Snow', History: The 

Journal of the Historical Association, 84 (1999) 276, 573-589; A. Brown. 'Civic ritual: Bruges and the Counts of 

Flanders in the Later Middle Ages', English Historical Review, 112 (1997), 277-299.  
9 E. Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies: essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas 

bourguignons (Turnhout, 2004: Studies in European Urban History (1100-1800), 4). 
10 M. Boone. 'Les Gantois et la grande procession de Tournai: aspects d'une socialbilité urbaine au bas moyen 

âge', in: C.J. Dumoulin en J. Pycke. La Grande Procession de Tournai (1090-1992); une réalité réligieuse, urbaine, 

diocesaine, sociale, economique et artistique (Doornik, 1992), 51-58; H. Soly, 'Plechtige intochten in de steden van 

de Zuidelijke Nederlanden tijdens de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd: communicatie, 

propaganda, spektakel.', Tijdschrift voor geschiedenis, 97 (1984), 341-361; J. Chiffoleau. 'Les processions 

parisiennes de 1412; analyse d'un rituel flamboyant', RH 114 (1990) 575, 37-76; C. F. Weber, 'Public encounters 

between the city council and the episcopal lord in late medieval Basel: routine jobs or transitions in symbolic 

communication?', in: J. Van Leeuwen (ed.), Symbolic Communication in late medieval towns (Leuven, 2006), 29-41. 
11 J. Haemers en E. Lecuppre-Desjardin, 'Conquérir et reconquérir l’espace urbain. Le triomphe de la 

collectivité sur l’individu dans le cadre de la révolte brugeoise de 1488 ', in: C. Deligne en C. Billen (eds.), 

 



Inleiding 

5 

machtsaanspraken in Brugge legitimeerde door middel van een optocht langs 

symbolische plaatsen in de stad. Een dergelijke optocht was een jaarlijkse traditie in 

Gent, maar was tot dan toe geen gewoonte in Brugge. Het waren momenten waarvan 

het stadsbestuur gebruik maakte om zichzelf een identiteit aan te meten12. Dit soort 

onderzoek kadert eigenlijk in het breder onderzoek naar de manier waarop 

verschillende sociale groepen via de publieke ruimte de macht opeisten en claimden, 

bijvoorbeeld door de inname van publieke plaatsen13. Dit fenomeen manifesteerde zich 

duidelijk tijdens de veelvuldige stedelijke opstanden in het vijftiende-eeuwse 

Vlaanderen14. Op deze momenten vond een uitgesproken politieke dialoog plaats binnen 

de stedelijke publieke ruimte, vaak zelfs via strooibriefjes of publieke pamfletten.15  

De onderzoekstraditie over politieke communicatie binnen de publieke ruimte biedt 

een belangrijk inzicht voor het huidige onderzoek naar het stedelijke briefverkeer. Niet 

alleen het politieke handelen op hoogtijdagen en tijdens stedelijke opstanden, maar ook 

de dagelijkse politieke handelingen moeten namelijk begrepen worden vanuit het 

aanhoudend streven naar legitimiteit. De voortdurende communicatieve relaties met de 

buitenwereld via duidelijk herkenbare stedelijke boden waren een uitdrukking van een 

welbepaalde socio-economische politiek. Ze gaven aan waar de ambities van de 

stedelijke machthebbers lagen. Ik onderzoek aan de hand van de registratie van de 

bodenkosten in de stadsrekeningen op welke manier het stedelijke bestuur uitdrukking 

gaf aan zijn vitale identiteitspolitiek.  

 

                                                                                                                                                                      
Voisinages, coexistences, appropriations. Groupes sociaux et territoires urbains (Moyen Age-16e siècle) (Turnhout, 2007), 

119-142. 
12 M. Boone, 'De Sint-Lievensbedevaart. Bouwsteen van de stedelijke identiteit van Gent (late middeleeuwen en 

vroege 16de eeuw)', in: HMGOG, 61 (2007), 105-122; A.-L.Van Bruaene, ‘The Habsburg Theatre State. Court, City 

and the Performance of Identity in the early modern Low Countries’, in: J. Pollmann en R. Stein (eds.), 

Networks, Regions and Nations. Shaping Identities in the Low Countries, 1300-1650 (Leiden, 2010), 131-149; J. Van 

Leeuwen, 'Geluid, muziek en entertainment. Het gebruik van auditieve communicatiemiddelen tijdens het 

ritueel van de wetsvernieuwing in Gent, Brugge en Ieper (1379-1493)', BTFG, 83 (2005) 4, 1029-1057. 
13 M. Boone, 'Urban space and political conflict in late medieval Flanders', Journal of Interdisciplinary History, 32 

(2002) 621-640; M. Boone, 'Les pouvoirs et leurs représentations dans les villes des anciens Pays-Bas (XIVe - 

XVe siècle)', in: E. Crouzet-Pavan en E. Lecuppre-Desjardin (eds.), Villes de Flandre et d'Italie (XIIIe-XVIe siècles): 

les enseignements d'une comparaison (Turnhout, 2008: Studies in European urban history (1100-1800), 12), 175-

206. 
14 Zie J. Dumolyn en J. Haemers, 'Patterns of urban rebellion in medieval Flanders', Journal of Medieval History, 31 

(2005), 369-393; P. Arnade 'Crowds, banners and the marketplace: symbols of defiance and defeat during the 

Ghent war of 1452-1453', The journal of Medieval and Renaissance Studies, 24 (1994), 471-497. 
15 O. Mörke, 'Pamphlet und Propaganda: Politische Kommunikation und technische Innovation in Westeuropa 

in der Frühen Neuzeit', in M. North (ed.), Kommunikationsrevolutionen: die neuen Medien des 16. und 19. 

Jahrhunderts (Keulen, 1995) 15-32; J. Van Leeuwen, 'Over slapscheten en levereters. Pamfletten en strooibriefjes 

in de laatmiddeleeuwse Vlaamse stad', Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen, 18 (2004) 2, 77-85. 
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Dit onderzoek wil echter een stap verder gaan en de externe communicatie ook 

bestuderen in het licht van de interne machtsverwering. Een belangrijke voorganger in 

dit onderzoeksveld is Valentin Groebner die de praktijk rond de stedelijke geschenken 

bij Zwitserse steden in de 15e en 16e eeuw onderzocht. Hij voerde niet zozeer onderzoek 

naar de vraag wat men elkaar gaf, maar wel naar de sociale structuren die een dergelijke 

overdracht duidelijk maken16. Hij relateerde de giften in de stadsrekeningen aan 

specifieke legitimiteitaanspraken in de politieke ruimte binnen de stad. Er waren vaak 

conflicten rond de vraag wie gevolmachtigd was om in naam van de stad officiële giften 

over te maken17. Zijn basisopvatting is voor dit werk van grote betekenis: het beheer van 

de officiële externe communicatie was een belangrijk aspect om de politieke macht 

binnen het bestuur te verwerven. Dit gaat dus een stap verder dan de claims die men 

tijdens publieke momenten (zoals optochten, blijde inkomsten, manifestaties of 

opstanden) formuleerde. Een dergelijke manifestatie was niet enkel een legitimering ten 

opzichte van de buitenwereld, er was ook een duidelijke hiërarchie binnen het bestuur 

zelf mee gemoeid. In navolging hiervan toon ik in mijn onderzoek aan dat de 

bestuursleden via de dagelijkse correspondentie hun eigen positie legitimeerden en 

bestendigden. De analyse van een officiële politieke correspondentie vertelt namelijk 

niet enkel iets over de relaties tussen de zender en de ontvanger en de bijbehorende 

motieven van de zender, maar het verklaart ook wie er in naam van de stad brieven 

mocht laten opmaken, aan wie brieven gestuurd moesten worden en waarom. Dit 

onderzoek linkt de stedelijke correspondentie als onderdeel van de communicatieve 

praktijk van een stadsbestuur aan de politieke machtsaanspraken van de bestuursleden: 

binnen het bestuur zelf, binnen de stadsgemeenschap en binnen het ruimere stedelijke 

netwerk.  

Deze studie kadert zich eveneens binnen het onderzoek naar het (politiek) briefverkeer. 

De eerste studies hierover behandelden het correspondentiesysteem bij de pausen18. 

Later onderzoek heeft zich echter afgekeerd van persoonlijke en institutionele 

briefwisselingen en is zich gaan richten op politieke propaganda en de daarmee gepaard 

gaande geschiedenis van de publieke opinie19. Vanaf de jaren negentig is de 

 

                                                      
16 V. Groebner, Liquid assets, dangerous gifts: presents and politics at the end of the Middle Ages (Philadelphia, 2002), 7. 
17 Ibidem, 20. 
18 E. Rodocanachi, 'Les courriers pontificaux du quatorzième au dix-septième siècle', Revue d'histoire 

diplomatique, 26 (1912), 392-428; Y. Renouard, 'Comment les papes expédiaient leur courier', RH, 180 (1937), 1-29; 

Idem, Les relations des papes d'Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378 (Lyon, 1941: 

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Série 1, vol. 151). Zie in het bijzonder hoofdstuk VI, 

284-292. 
19 Voor een analyse van deze historiografie, zie noot 3 in C. Gauvard, 'Introduction', in: C. Gauvard en M. Hébert 

(eds.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge (Parijs, 2004), 11-37, noot 3. Een recent voorbeeld 
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belangstelling voor het onderzoek naar communicatieve netwerken echter sterk 

gegroeid20. Initieel ging de aandacht daarbij uit naar de methode waarmee een 

boodschap werd verzonden (met of zonder paard, boot), de snelheid van de 

overdrachtsmethode en de verdere (mondelinge) verspreiding van de nieuwsinformatie. 

Deze invalshoek is overwegend uitgewerkt binnen de Duitstalige historiografie. Deze 

studies behandelden de vraag hoe verschillende media als communicatiemiddel werden 

gebruikt21. Enkele werken gingen echter ook specifiek in op het belang van 

correspondentie, het gezanten- en bodensysteem en de stedelijke politieke 

communicatie22.  

Het belangrijkste onderzoek naar de stedelijke correspondentie en de politieke 

implicaties daarvan situeert zich eveneens in de traditie van de Duitstalige 

historiografie. Het betreft het onderzoek door de Fransman Pierre Monnet over de Zuid-

Duitse steden. Monnet zette zich af tegen de onderzoekstraditie die werd gedomineerd 

door de centrale politiek en waarin de ontwikkeling van de diplomatie en de 

professionalisering van de functie van ambassadeur centraal stonden. Monnet richtte 

 

                                                                                                                                                                      
van een dergelijke studie: J. Bloemendal en A. Van Dixhoorn, 'De scharpheit van een gladde tong. Literaire 

teksten en publieke opinievorming in de vroegmoderne Nederlanden', BMGN, 125 (2010) 1, 3-28. 
20 Kommunikation und Alltag in Spätmittelalter und früher Neuzeit. Internationaler Kongress an der Donau 9. bis 12. 

Oktober 1990, Wenen 1992; La circulation des nouvelles au Moyen Âge: 24e congrès de la Société des Historiens 

Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public', Avignon, juin 1993, (Rome, 1993); R.-H. Bautier, Comunicazione e vita 

di relazione nel medioevo, in: R.-H. Bautier, A.M. Piemontese, A. Lorenzini (eds.), La comunicazione nella storia. 2. Lo 

sviluppo del pensiero e le forme del comunicare. 1. Medioevo/Islam, (Rome, 1992); C. Boudreau (ed.), Information et 

société en Occident à la fin du Moyen Age. Actes du colloque international tenu à l'université du Québec à Montréal et à 

l'université d'Ottawa (9-11 mai 2002) (Parijs, 2004); Sinds 2006 gaan de congressen van 'The International 

Commission for the History of Towns' ook dieper in op de stad en haar communicatiemethoden: Zagreb 2006: 

Town and Communication; Londen 2007: Communication between towns; Lecce 2007: Long-distance Comunication 

between Towns in the Period up to the 20th Century. 
21 K.-H. Spiess, Medien der Kommunikation im Mittelalter (Stuttgart, 2003: Beitrage zur 

Kommunikationsgeschichte, 15). 
22 D. E. H. De Boer, 'Joncvrouwen, hyrauden, clercken ende missagiere. Bräute und Boten als Spiegel der 

bayerisch-holländischen Kommunikation um 1390', in: L. Jongen en S. Onderdelinden (eds.), "Der muoz mir 

süezer worte jehen". Liber Amicorum für Norbert Voorwinden (Amsterdam, 1997: Amsterdamer beiträge zur Älteren 

Germanistik, 48), 87-113; H.-D. Heimann (ed.), Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in 

der Renaissance (Paderborn, 1998); H. Bräuer en E. Schlenkrich (eds.), Die Stadt als Kommunikationsraum. Beiträge 

zur Stadtgeschichte vom Mittelalter bis uns 20. Jahrhundert. Festschrift für Karl Czok zum 75. Geburtstag (Leipzig, 

2001),R. Swinges en K. Wriedt, Gesandtschafts- und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa (Ostfildern, 2003: 

Vortrage und Forschungen, 60); P. Hesse en M. Rothmann, 'Zwischen Diplomatik und Diplomatie. Städtische 

Briefbücher als serielle Schlüsselzeugnisse städtischer Kommunikation im deutschen Spätmittelalter – die 

Kölner Briefbücher von 1418 bis 1424. Ein Werkstattbericht', Geschichte in Köln: Zeitschrift für Stadt- und 

Regionalgeschichte, 52 (2005), 69-88; U. Goppold, Politische Kommunikation in den Städten der vormoderne. Zurich und 

Münster im Vergleich (Keulen, 2007); C. Jörg en M. Jucker (eds.), Spezialisierung und Professionalisierung: Träger und 

Foren städtischer Außenpolitik während des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit (Trier, 2010: Trierer Beitrage 

zu den historischen Kulturwissenschaften). 
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zijn blik op de steden waardoor hij ook inhoudelijk de onderzoeksthema's verlegde. Hij 

duidde de fundamentele verschillen aan tussen de externe politiek van een stadsbestuur 

en die van een centrale overheid. Monnet bekommerde zich niet om de ontwikkeling en 

de rol van de aloude stedelijke liga's en stedelijke verbonden, maar hij onderzocht de 

politiek van één enkele stad23. Zo ging zijn onderzoek voor het eerst in op het belang dat 

een stad had bij een buitenstedelijke politiek om haar eigen positie op economisch of 

politiek vlak te kunnen verbeteren. Enkel via een voortdurende politieke beweging naar 

buiten toe kon dat de stad gunstige maatregelen bekomen24. Monnet ging ook in op het 

verschil tussen enerzijds de steden die over voldoende politieke en economische 

middelen beschikten om hun privileges te kunnen beschermen en anderzijds de steden 

die onder sterke prinselijke invloed stonden. De werken van Monnet waren een 

belangrijke inspiratiebron voor het voorliggende onderzoek, omdat het expliciet de 

stedelijke politiek onder de aandacht brengt. De studies van Monnet verklaarden voor 

het eerst de stedelijke communicatieve praktijken vanuit de politieke en economische 

organisatie van de steden. Een andere belangrijke auteur in dit opzicht is Michael 

Jucker. Hij behandelde de correspondentie tijdens de vergaderingen van de Zwitserse 

'eedgenoten'25. Jucker had in zijn werk aandacht voor het politieke belang van een 

snelle correspondentie. Hij had hierbij ook aandacht voor de stedelijke secretarie en de 

grotere verschriftelijking binnen de stedelijke administratie als een gevolg van het 

uitgebreide briefverkeer. Een dergelijk onderzoek is voor deze studie zeer waardevol 

omdat het aantoont hoe een stad zich verhield tot andere steden en welke inspanningen 

ze moest doen om zichzelf op het politieke vlak te handhaven. Verder onderzoek voor 

het graafschap Vlaanderen kan hierbij zeker een meerwaarde bieden. Zo wees Pierre 

Monnet op de grote verschillen tussen de steden. Iedere stad en regio hadden een eigen 

politieke structuur26. Ze hadden ook elk een andere relatie en betrokkenheid met de 

 

                                                      
23 P. Monnet, 'Diplomatie et relations avec l'extérieur dans quelques villes de l'Empire à la fin du Moyen Age', 

in: H. Duchardt, P. Veit (eds.), Krieg und Frieden im Übergang vom mittelalter zur Neuzeit. Theorie – Praxis – Bilder. 

Guerre et paix du Moyen Age aux temps Modernes. Theorie – Pratiques – Représentations (Mainz, 2000), 74-82. 
24 Idem, 'De la rue à la route: messages et ambassades dans les villes allemandes à la fin du Moyen Age', in G. 

Jaritz (ed.), Die Strasse. Zur funktion und Perzeption öffentlichen Raums im späten Mittelalter (Wenen, 2001) 71-89; 

Idem, 'Jalons pour une histoire de la diplomatie urbaine dans l'Allemagne de la fin du Moyen Age', in D. Berg, 

M. Kintzinger en P. Monnet (eds.), Auswärtige Politik und internationale Beziehungen in Mittelalter (13-16. 

Jahrhundert) (Bochum, 2002), 151-174; Idem, 'Pouvoir communal et communication politique dans les villes de 

l'empire à la fin du Moyen Age', in: Francia: Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 31 (2004), deel 1, 121-

139; Idem, 'Courriers et messages: un réseau urbain de communication dans les pays d'Empire à la fin du 

Moyen Age', in: C. Gauvard en M. Hebert (eds.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge (Parijs, 

2004), 281-306.  
25 M. Jucker, Gesandte, Schreiber, Akten. Politische Kommunikation auf eidgenössischen Tagsatzungen im Spätmittelalter 

(Zürich, 2004). 
26 P. Monnet, 'Diplomatie et relations', 81-82. 
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(supra-)regionale netwerken. Monnet besprak onder andere de bovenvermelde 

Zwitserse eedgenoten, het Hanzenetwerk maar ook verschillende regionale 

stadsbonden (Schwabenbond, Rijnbond, Westfalen, enzovoort). Het onderzoek van 

Monnet richtte zich specifiek op de relatie van een stad met een dergelijk interstedelijk 

verbond. Een vergelijkend onderzoek voor de Vlaamse steden kan een interessante 

uitbreiding bieden. Zo had iedere stad een andere relatie met de Bourgondische 

hertogen en met het college van de Leden van Vlaanderen. Naast deze geografische 

uitbreiding wordt het onderzoek ook inhoudelijk uitgebreid. Niet enkel de relatie van 

een stad met de bovenregionale stedelijke verbonden, maar ook het bredere spectrum 

van bestemmelingen wordt geanalyseerd. Er worden verschillende situaties doorheen 

de 15e eeuw geschetst en met elkaar te vergeleken. 

In de Nederlanden richtte het onderzoek zich op het briefverkeer van de vorst en van 

de centrale instellingen27. Zo behandelde Jean-Marie Cauchies de hertogelijke boden in 

het graafschap Henegouwen28. De Japanse historicus Takemi Kanao onderzocht het 

bodensysteem bij de Bourgondische hertogen in de jaren 142029. Harm von Seggern 

onderzocht de hertogelijke boden ten tijde van Karel de Stoute. In zijn werk behandelde 

hij vooral de boden die naar het graafschap Holland reisden30. Deze onderzoekers 

zochten naar een systematische organisatie van het bodenwezen, maar het resultaat 

van hun studies was eerder negatief: Cauchies besloot dat er 'aucune organisation générale 

de transport du courrier' bestond31. De hertogelijke diensten maakten enkel van de boden 

gebruik volgens de noden van het moment. Takemi Kanao kwam tot een zelfde 

conclusie32. Deze bevindingen van het centrale bodensysteem vergelijk ik met de 

organisatiegraad van het stedelijke bodenverkeer.  

Het onderzoek naar het stedelijke bodensysteem binnen de Nederlanden richtte zich 

tot heden enkel op de Noord-Nederlandse steden. Als deel van het vroegere Heilig 

Roomse Rijk vielen zij binnen het onderzoeksveld van de bovengeschetste Duitstalige 

historiografie. De grootste verdienste ligt hier bij Harm von Seggern. Hij richtte zich op 

de correspondentie in het graafschap Holland. Zo behandelde hij de economische 

 

                                                      
27 Recent is het briefverkeer van één bepaalde hertogin uitgegeven, zie M. Sommé, La correspondance d'Isabelle 

de Portugal, duchesse de Bourgogne (1430–1471) (Ostfildern 2009). 
28 J.-M. Cauchies, 'Messageries et messagers en Hainaut au XVe siècle', Le Moyen Age, 82 (1976) 1, 89-123 en 82 

(1976) 301-341. 
29 T. Kanao, 'L'organisation et l'enregistrement des messageries du duc de Bourgogne dans les années 1420', 

RN, 76 (1994) 305, 275-289; T. Kanao, 'Les messagers du duc de Bourgogne au début de XViéme siècle', Journal of 

Medieval History, 21 (1995) 2, 195-226. 
30 H. von Seggern, Herrschermedien im Spätmittelalter. Studien zur Informationsübermittlung im burgundischen Staat 

unter Karl dem Kühnen (Stuttgart, 2003).  
31 J.-M. Cauchies, op. cit., 333. 
32 T. Kanao, 'L'organisation et l'enregistrement', 290: 'peu organisé, sans programme précis'. 
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correspondentie tussen de Wendisch Hanze-steden en de Hollandse steden (al ging hij 

hier ook even in op de correspondentie van de Brugse Hanzekoopman Hildebrand 

Veckinchusen). Via een onderzoek van de bodenlijsten van Leiden en Haarlem ging hij 

na of er een direct informatieverkeer bestond tussen de Hollandse steden en de 

Hanzesteden. Daarbij wees hij vooral op het belang van de officieuze contacten tussen 

Leidse koopmannen en het stadsbestuur van Lübeck33. Het onderzoek naar het stedelijke 

briefverkeer in het graafschap Vlaanderen blijft echter nog zeer beperkt. Weliswaar zijn 

er bodenlijsten (de lijsten met de onkosten voor het uitgestuurde personeel en de 

vergoedingen voor de binnenkomende boden) aanwezig, maar onderzoekers 

raadpleegden deze tot nu toe enkel om de contacten met één bepaald doel of met één 

bepaalde afzender te achterhalen, bijvoorbeeld in de studies over de vergaderingen van 

de Leden van Vlaanderen. Een systematische analyse van alle aspecten van de stedelijke 

uitgaven voor de boden en zendingen moet nog gebeuren. Een integrale bestudering 

van deze lijsten kan dus een groot wetenschappelijk hiaat vullen. Bovendien maak ik 

een vergelijking met de resultaten van het onderzoek over de Duitse en Noord-

Nederlandse steden.  

Tot slot vormt dit onderzoek een onderdeel van de grotere politieke geschiedenis van 

het graafschap Vlaanderen. De politieke relaties en verhoudingen binnen het 

graafschap Vlaanderen tijdens de Bourgondische periode werden reeds uitvoerig 

onderzocht. De founding father van de Belgische mediëvistiek, Henri Pirenne, 

bestudeerde reeds de politieke organisatie van de Vlaamse steden34. Pas in de vroege 

jaren zestig ontwikkelde dit zich tot een volwaardig onderzoeksveld dankzij een studie 

over de bedenaanvragen en de bijhorende onderhandelingen35. Een uitbreiding in de tijd 

en tevens een synthese is te vinden in het onderzoek van Wim Blockmans over de 

'volksvertegenwoordiging in Vlaanderen' (1978)36, gebaseerd op de uitgave van de 

handelingen van de Leden- en Statenvergaderingen37. Deze werken behandelen de 

 

                                                      
33 H. von Seggern, 'Zur Kommunikation zwischen den wendischen Hansestädten und der Grafschaft Holland im 

15. Jahrhundert', in: D. Ebelig (ed.), Landesgeschichte als multidisziplinäre Wissenschaft: Festgabe für Franz Irsigler 

zum 60. Geburtstag (Trier, 2001), 325-346, over het belang van de officieuze contacten, zie 332-333. 
34 H. Pirenne, Les anciennes démocraties des Pays-Bas (Parijs, 1917: Bibliothèque de philosophie scientifique). 
35 Deze bedeaanvraag was een van de voornaamste prerogatieven van het Vlaamse representatieve college, de 

Vier Leden (Gent, Brugge, Ieper en het Brugse Vrije). Zie W. Prevenier, 'De beden in het graafschap 

Vlaanderen onder Filips de Stoute (1384-1404)', in: Belgisch Tijschrift voor Filologie en Geschiedenis, 37 (1960) 2, 

338-339; A. Zoete, De beden in het graafschap Vlaanderen, op. cit. 
36 W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, op. cit. 
37 W. Prevenier, De Leden en de Staten van Vlaanderen (1384-1405). 

Voor de uitgavenreeks, zie W. Prevenier, Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen (1384-1405): 

excerpten uit de rekeningen der steden, kasselrijen en vorstelijke ambtenaren (Brussel, 1959) (vanaf nu HLSV1); A. 

Zoete (ed.), Handelingen van de leden en van de staten van Vlaanderen (1405–1419): excerpten uit de rekeningen der 
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onderhandelingen tussen de hertog en de steden en de daarbij horende vergaderingen. 

De redenen van de vergaderingen, de onderlinge spanningen en de motivaties van 

steden en hertog komen aan bod. De uitgave van de handelingen was gebaseerd op de 

belangrijkste bronnenreeks die ook het fundament vormt voor het voorliggende 

onderzoek, namelijk de bodenlijsten in de stadsrekeningen. In zijn inleiding verklaarde 

Blockmans dat zijn studie een reactie was op vroegere historici die 'teveel hebben 

geschreven vanuit de optiek van de regeringsbelangen'38. Hij legde de nadruk op de 

besluitvorming van onderaf (bottom-up) en de dialectische relatie tussen vorst en 

onderdanen. Dit onderzoek werd verdergezet in studies waar sterk gefocust werd op de 

stedelijke politiek en het sterke politieke bewustzijn van de stedelijke middengroepen39. 

Een stadsbestuur was een jaarlijks wisselende coalitie van leden uit de poorterij en uit 

de stedelijke middengroepen. Eens de coalitie was gevormd, was een sterke 

samenwerking tussen de Leden nodig om hun collectieve macht, en bijgevolg ieders 

individuele macht, te vergroten. Hiervoor was het noodzakelijk om allianties aan te 

gaan, waarbij de steden een sterk opportunistische houding aannamen. Er werden, als 

het kon, goede relaties met de hertog onderhouden en er werd een particularistische 

houding aangenomen als het moest. Vaak begon men de onderhandelingen met een 

uitgesproken conservatieve houding, waarin men de hertog wees op eerder verkregen 

privileges. De verplaatsingen naar de Ledenvergaderingen waren een belangrijk aspect, 

maar het gehele spectrum van politieke spelers was veel breder. Het briefverkeer 

speelde, in het vormen en onderhouden van de contacten met deze politieke spelers, 

een belangrijke rol. Het grote voordeel van briefverkeer was zijn uitgesproken flexibele 

karakter. Een correspondentienetwerk steunde niet noodzakelijk op vaste structuren: 

de correspondenten konden van dag op dag veranderen. Een strikt pragmatische 

houding bepaalde wie er werd aangeschreven. Daarom onderzoek ik in deze studie het 

 

                                                                                                                                                                      
steden, kasselrijen en vorstelijke ambtenaren (Brussel, 1981)(vanaf nu: HLSV2); W. Blockmans (ed.), Handelingen van 

de leden en van de staten van Vlaanderen: regering van Filips de Goede (10 september 1419 – 15 juni 1467) (Brussel, 1995) 

(HLSV3); Idem (ed.), Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen, 1467–1477: excerpten uit de rekeningen 

van de Vlaamse steden, kasselrijen en vorstelijke ambtenaren (Brussel, 1971) (HLSV4); Idem (ed.), Handelingen van de 

leden en van de staten van Vlaanderen: regeringen van Maria van Bourgondie en Filips de Schone (5 januari 1477 – 26 

september 1506): excerpten uit de rekeningen van de Vlaamse steden en kasselrijen en van de vorstelijke ambtenaren 

(Brussel, 1982) (HLSV5). 
38 W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 49. 
39 Belangrijkste vertegenwoordigers zijn hier Marc Boone, Jan Dumolyn en Jelle Haemers. Zie onder andere: M. 

Boone, 'In den beginne was het woord’; J. Dumolyn en J. Haemers, 'Patterns of urban rebellion in medieval 

Flanders', Journal of Medieval History, 31 (2005), 369-393; J. Dumolyn, 'Privileges and novelties: the political 

discourse of the Flemish cities and rural districts in their negotiations with the dukes of Burgundy (1384-

1506)', Urban history, 35 (2008) 01, 5-23; J. Haemers, For the common good? State power and urban revolts in the reign 

of Mary of Burgundy, 1477-1482 (Turnhout, 2009: Studies in European Urban History (1100-1800), 17). 
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brede spectrum aan contactpersonen. Dit vergroot de kennis over de politieke 

verhoudingen binnen het oude graafschap Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen.  

De studie levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan de historiografie over de 

politieke structuren van het graafschap Vlaanderen, het stedelijke netwerk, de rol van 

het briefverkeer in de organisatie van dit netwerk en de functie van de stadsbode. Er 

wordt een geïntegreerde analyse van het stedelijke communicatieve handelen binnen 

de politieke context nagestreefd. De kernvraag van dit onderzoek behandelt niet het 

voorwerp van de communicatie zelf, maar wel de invloed van het communiceren op de 

politieke structuren binnen de stad en op de politieke verhoudingen binnen het 

graafschap. 

Overzicht van de gebruikte broOverzicht van de gebruikte broOverzicht van de gebruikte broOverzicht van de gebruikte bronnennnennnennnen    

De stadsrekeningen vormen een belangrijke bron voor deze studie40. In elke rekening 

stond jaarlijks een hoofdstuk waarin chronologisch alle onkosten genoteerd werden die 

de stad voor het zenden van boden maakte. De klerken schreven bij elke opdracht wie 

het bestuur op pad stuurde, op welke dag, naar welke plaats, om welke reden, hoeveel 

dagen hij of zij onderweg was, wat de dagvergoeding was en eventueel ook  nog 

bijkomstige informatie (vaak over het aantal meegestuurde paarden). Op deze manier 

vormen deze rekeningen het geheugen van de mobiliteit en de communicatie van een 

stad41. Dergelijke lijsten zijn een bruikbare bron om de logica, het systeem en de 

ontwikkeling van een externe politiek te analyseren42. Ze laten namelijk toe om de 

geografie van preferentiële of verplichte relaties van een stad in kaart te brengen43. Ik 

analyseer deze rekeningen systematisch voor de steden Gent, Brugge en Ieper. Deze 

steden zijn gekozen omdat het de drie grootste en drie belangrijkste steden van het 

graafschap waren, maar ook omdat ze samen het college van de Leden van Vlaanderen 

 

                                                      
40 Over de mogelijkheden van de stadsrekeningen als bron voor historisch onderzoek, zie M. 't Hart en M. Van 

der Heijden, 'Het geld van de stad. Recente historiografische trends in het onderzoek naar stedelijke financiën 

in de Nederlanden', TSEG, 3 (2006) 3, 5-9; W. Prevenier, 'Stads-en kasselrijrekeningen als bronnen voor lokale 

geschiedenis', Appeltjes van het Meetjesland, 18 (1959), 55-85. 
41 P. Monnet, 'Courriers et messages', 292. 
42 P. Monnet, 'Diplomatie et relations', 88. 
43 P. Monnet, 'Courriers et messages', 297. 
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vormden (al dan niet samen met de kasselrij van het Brugse Vrije). Dit college stond in 

voor de onderhandelingen met de hertog44. De stadsrekeningen bevinden zich 

respectievelijk in de stadsarchieven van Gent, Brugge en het Algemeen Rijksarchief in 

Brussel. Ik werk aan de hand van drie steekproeven van telkens vijf jaar: de perioden 

1417-1421, 1451-1455 en 1485-1489. Deze termijnen bevatten enkele interessante 

gebeurtenissen waarbij ik de functie van het stedelijke briefverkeer kan onderzoeken. 

De eerste tijdspanne is gekenmerkt door de overgang tussen de regering van Jan zonder 

Vrees en die van Filips de Goede. Door het lange verblijf van Jan zonder Vrees in 

Frankrijk was Filips de Goede als graaf van Charolais reeds de feitelijke gouverneur van 

het graafschap45. De periode 1451-1455 werd in belangrijke mate beïnvloed door de 

Gentse opstand van 1449-1453. Het verloop en de gevolgen van deze opstand zijn reeds 

uitgebreid onderzocht46. De breuk tussen Gent en de hertog had belangrijke gevolgen 

voor het hele graafschap Vlaanderen. De communicatielijnen werden ernstig verstoord 

en de communicatie werd erg politiek geladen. Door deze termijn te onderzoeken kan 

de invloed van deze turbulente periode op de communicatieve praktijken weergegeven 

worden. Een andere belangrijke gebeurtenis in deze periode was de boycot van 

Vlaanderen door de Hanze-gemeenschap. Het vertrek van deze handelaars had grote 

nadelige gevolgen voor de economie van Vlaanderen in het algemeen en van Brugge in 

het bijzonder. Als reactie vonden er veelvuldige vergaderingen met het bestuur van de 

Hanze-gemeenschap plaats om de kooplieden naar Vlaanderen te doen terugkeren. Dit 

vormt een belangrijke casus voor de studie van de stedelijke diplomatie en de relatie 

met vreemde handelaars47. In de laatste steekproef, 1485-1489, was de Vlaamse opstand 

erg bepalend. Na het plotse overlijden van Maria van Bourgondië betwistten de Vlaamse 

steden het regentschap van haar echtgenoot Maximiliaan van Oostenrijk over zijn toen 

4-jarige zoon Filips de Schone (1478-1506). Hoogtepunt van het conflict was de 

gevangenneming van Maximiliaan van Oostenrijk in Brugge in het voorjaar van 1488. Na 

zijn vrijlating slaagde hij erin om eerst Brugge (vrede van Tours in 1489) en vervolgens 

Gent (vrede van Cadzand in 1492) aan zijn gezag te onderwerpen. Ook hier kies ik voor 

een steekproef in een opstandige periode, maar er zijn enkele verschillen met de Gentse 

opstand. Zo kwam hier niet één stad in opstand, maar richtten de belangrijkste steden 

 

                                                      
44 Zie de studies vermeld in het historiografisch overzicht van onder andere W. Blockmans, De 

volksvertegenwoordiging, op. cit. en W. Prevenier, De Leden en de Staten van Vlaanderen, op. cit. 
45 Zie de ordonnantie waarin Filips de Goede werd aangesteld als gouverneur van Vlaanderen in Rijsel, 28 juli 

1417: Cauchies, J.-M., Ordonnances de Jean sans Peur, 1405-1419 (Brussel, 2001: Recueil des ordonnances des Pays-

Bas. Série 1: 1381-1506. Section 1: Ordonnances de Philippe le Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans 

Peur 1381-1419, 3), 444, nr. 273. 
46 Zie onder andere: J. Haemers, De Gentse opstand (1449-1453). De strijd tussen rivaliserende netwerken om het 

stedelijk kapitaal (Kortrijk, 2004: Standen en Landen, 105). 
47 Zie deel 2, hoofdstuk 5, onderdeel 5.3. 
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samen de regentschapsraad op. Deze opstand radicaliseerde en evolueerde naar een 

militaire confrontatie. Het conflict had verstrekkende politieke en sociaal-economische 

gevolgen. Deze steekproef kan inzicht geven hoe de sterke politieke en administratieve 

samenwerking van de Vlaamse steden tot uiting kwam in de communicatieve relaties 

tussen de steden.  

De stadsrekeningen bevatten bovendien een schat aan informatie over de werking 

van de stedelijke administratie in het algemeen en het leven en werk van de stedelijke 

bode (de 'messagier') in het bijzonder. Met behulp van de stadsrekeningen kan een beter 

beeld gevormd worden van de werking van de stadsbode.  

Een volgende stap is de analyse van de overgebleven stedelijke brieven. Brieven zijn 

door hun tijdelijk karakter slechts zeer sporadisch bewaard. De afzender bewaarde zijn 

brieven bijna nooit. De brieven zijn overwegend bewaard in de archieven van de 

verschillende geadresseerden. Dit heeft een uitgesproken invloed op mijn resultaten. De 

bewaring hing namelijk in grote mate af van de ijver van de geadresseerde. De brieven 

die de besturen naar particulieren verstuurden, zijn ook per definitie minder goed 

bewaard. Op basis van verschillende archiefreeksen stelde ik een onderzoekbaar geheel 

samen, dat -hoewel het maar een fractie van het totaal aantal brieven bevat en de 

samenstelling door tal van factoren beïnvloed werd-, toeliet de verschillende 

kenmerken van de brief te onderscheiden. Ik stelde deze collectie samen door het 

raadplegen van verschillende archiefreeksen voor de periode 1400-1500. Vooreerst 

werden de reeksen 'Lettres Reçues et Dépêchées', 'Lettres Missives' en 'Tresor des Chartes' in 

het ADN te Rijsel doorgenomen. In het Algemeen Rijksarchief was het fonds 'Manuscrits 

Divers' erg interessant. In het Rijksarchief van Brugge bestudeerde ik de reeks 'Oorkonden 

Brugse Vrije'. In het Rijksarchief te Gent leverde het 'Fonds Gent' en het 'Oostenrijks Fonds' 

enkele interessante brieven op. De volgende stap bestond in het doornemen van de 

reeksen in de stadsarchieven. In het stadsarchief van Gent werd reeks 94 ('Charters') 

doorgenomen. In het Brugse stadsarchief vond ik brieven in reeks 99-101 ('Politieke 

oorkonden') en reeks 513 ('Adornes en Jeruzalem') en onderzocht ik welke stedelijke 

documenten daar nog zijn bewaard. Het Mechelse stadsarchief bevat een interessante 

reeks 'Lettres Missives', verstuurd door de hertog Filips de Goede aan het Mechelse 

bestuur. Vervolgens waren enkele uitgegeven bronnen erg nuttig zoals Diegericks editie 

van een erg uitgebreide brievencollectie tussen het Ieperse stadsbestuur en zijn 

gezanten te Brugge tijdens het woelige voorjaar van 148848. Mediëvisten onderzochten 

deze brievenreeks reeds intensief omdat ze een mooi beeld geeft van de rumoerige 

gebeurtenissen in Brugge, maar ze bevat ook heel interessante informatie over de 

 

                                                      
48 I. Diegerick, Correspondance des magistrats d'Ypres députés à Gand et à Bruges pendant les troubles de Flandre sous 

Maximilien, duc d'Autriche (Brugge, 1855). 



Inleiding 

15 

praktijk van het briefverkeer op het einde van de vijftiende eeuw. Zo is er ook het 

'Dagboek van Gent'. Dit register bevat de transcriptie van enkele interessante brieven 

tijdens de periode van de Gentse opstand (1449-1453) en later. Dit register bevindt zich 

nog in het Rijksarchief van Gent, maar dankzij Victor Fris is het ook in uitgave 

beschikbaar49. Ik lijstte alle brieven op in een Access-databank, waardoor ik het corpus 

van 219 brieven gemakkelijk kon onderzoeken en de brieven met elkaar kon vergelijken. 

Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de vindplaats en op de behandeling en de bewaring van 

brieven. 

MMMMethode en opzet van deze studieethode en opzet van deze studieethode en opzet van deze studieethode en opzet van deze studie    

In het eerste deel van deze studie bespreek ik uitgebreid de drie hoofdelementen van 

het stedelijke briefverkeer: de bode, de brief en de stad. Dit is nodig om de praktijk van 

de stedelijke communicatie door middel van het briefverkeer beter te begrijpen. In het 

eerste hoofdstuk onderzoek ik de impact van het briefverkeer op de interne en externe 

stedelijke politiek en de stedelijke financiën. Ik ga in op de kosten van het briefverkeer, 

de meerwaarde van deze investering voor de stad en het verschil hierbij tussen de grote 

en de kleinere steden. Ik stel de vraag in hoeverre de stedelijke administratie bijdroeg 

tot de uitwerking van het stedelijke briefverkeer. In het tweede hoofdstuk onderzoek ik 

de brief zelf. Ik bestudeer er de verschillende soorten brieven, hoe ze zijn overgeleverd 

en wat de vindplaats ons vertelt over het belang van de brief. Aan de hand van een 

databank van 219 stedelijke brieven onderzoek ik de vormelijke aspecten van een brief 

en hoe die kenmerken bijdroegen aan de bewuste positionering van de afzender ten 

opzichte van de ontvanger. Tot slot behandel ik ook de inhoud van de brieven en het 

gebruikte discours. In het derde hoofdstuk behandel ik de rol van de briefdrager. In de 

laatmiddeleeuwse maatschappij waren verschillende soorten briefdragers actief. De 

steden maakten gebruik van een eigen stadsbode, de messagier. Ik onderzoek de 

loopbaan en verloning van deze functie. Wat werd van hen verwacht en welke 

bevoegdheid kregen ze? Op deze manier krijg ik een beeld van wie die boden waren en 

welke rol zij speelden binnen het stedelijke briefverkeer. Het vierde hoofdstuk gaat in 

op het verloop van een zending. Ik analyseer welke stappen er gepaard gingen bij het 

uitsturen van een bode en welke investeringen de steden maakten om deze stappen zo 

 

                                                      
49 V. Fris (ed.), Dagboek van Gent van 1447 tot 1470, met een vervolg van 1477 tot 1515 (Gent, 1901-1904). 
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snel mogelijk op elkaar te laten opvolgen en de mogelijke risico's uit te schakelen. De 

steden probeerden op deze manier de 'ruis' in de communicatie zo veel mogelijk te 

beperken. Het tweede deel van dit proefschrift behandelt het stedelijke netwerk. Ik 

analyseer er op systematische wijze de verschillende bodenlijsten in de 

stadsrekeningen. Ik onderzoek wie, waarom en naar waar werd gestuurd en hoe op basis 

hiervan de stadsbesturen hun netwerk uitbouwden. Ik onderzoek deze lijsten op basis 

van een systematische typologische analyse en klasseerde iedere verplaatsing in een 

bepaalde categorie. Op deze manier krijg ik een beter beeld van de belangrijkste 

motieven van de stedelijke externe politiek Vervolgens bekijk ik de motieven elk 

afzonderlijk om zo per thema te onderzoeken hoe de communicatie verliep en met 

welke gevolgen. Waar mogelijk breid ik de analyse uit aan de hand van verschillende 

casussen. 

De bevindingen van deze hoofdstukken leiden tot een algemeen besluit waarin ik 

enerzijds analyseer hoe de macht binnen een stedelijk bestuur geclaimd werd door 

middel van het beheer van het stedelijke briefverkeer en anderzijds hoe externe 

machtsrelaties gevormd werden door middel van de communicatieve praktijken. 
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Deel Deel Deel Deel 1111: De peilers van: De peilers van: De peilers van: De peilers van    het stedelijkhet stedelijkhet stedelijkhet stedelijkeeee    briefverkeer: briefverkeer: briefverkeer: briefverkeer: 
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Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1Hoofdstuk 1 De stadDe stadDe stadDe stad    

Dan solcher mesch zu aller tzytt 
Mos arm und richen siyn bereytt 
Keyn rug kan eyn regyrer hon 
Zu wyl des nachts kompt eyn gedon 
Das er von bet mos offen sten 
Und ussen zu den burghern gen. 
Zy wyl myt rug kan er nyt essen, 
Wan er schon nyder ist gesessen. 
Dan botschafft kompt, so mos er uss 
Da keynerley fur hylfft ym bus 
Zy wyl gros arbeyt hot myt flys 
In mossen und gelicher wys 
Ob das yn selbest treffe an 
Dannoch keyn danck verdynne kan 
An menchem grove filtz gebawr 
Der nyt erkent syn arbeyt sawr 
Den er dan tag und nacht mos haben 
Solt Gott der her den nyt begaben 
So wer er nyt eyn rechter Gott.1 

In dit traktaat uit 1495 verklaart Johannes von Soest wat moet worden verstaan onder 

goed stedelijk bestuur. Een belangrijk aspect hiervan is dat het stedelijke personeel 

altijd diende paraat te staan om boodschappers te kunnen ontvangen. In een ander 

traktaat over de plichten van een goede burgemeester, verschenen in 1476, schreef 

Joannes Frauenfield, stadsklerk van de Duitse stad Görlitz, eveneens over het belang van 

een snelle communicatie. Een goede burgemeester moest de binnenkomende boden snel 
 

                                                      
1 J. Von Soest, 'Wie men wol eyn statt regyrn sol', in: H.-D. Heimann (ed.), Wie men wol eyn statt regyrn sol. 

Didaktische Literatur und berfuliche Schreiben des Johann von Soest (Soest, 1986), 39. Over dit traktaat, zie P. 

Monnet, 'Bien Commun et bon gouvernement: le traité politique de Johann von Soest sur la manière de bien 

gouverner une ville', in: E. Lecuppre-Desjardin en A.-L. Van Bruaene (eds.), De Bono Communi. The discourse and 

practice of the Common Good in the European city (13th-16th c.) (Turnhout, 2010: Studies in European Urban History 

(1100-1800), 22), 89-106. 



Met brieven an de wet 

20 

ontvangen en de correspondentie meteen openen. Als Julius Caesar dit had gedaan dan 

was hij nooit in de handen van zijn moordenaars gevallen, argumenteerde de klerk. 

Bovendien moest de burgemeester er op toezien dat hij een antwoordbrief schreef als er 

een vorst, een graaf, een vrije heer, een baron, een ridder, of wie ook van deze stand, 

een brief schreef naar het stadsbestuur2. Deze teksten geven blijk van een politieke 

gedachtegang die binnen de stedelijke administratie ontwikkeld werd. Het stedelijke 

personeel schreef traktaten over hoe een stad bestuurd diende te worden. Daarbij ging 

men niet in op inhoudelijke zaken, maar besprak men de administratieve, bestuurlijke 

en organisatorische aspecten van een goed bestuur. Een 'goede burgemeester' (symbool 

voor de gehele stedelijke gemeenschap) was op de eerste plaats een 'goede 

onderhandelaar'. Hij moest steeds bereikbaar zijn en voortdurend zijn contacten 

onderhouden. De essentie van de stedelijke macht lag bij de permanente 

onderhandelingen met andere machten3. Voor Vlaanderen zijn er -en dit is toch 

opvallend- geen dergelijke politieke traktaten bewaard4. Wel is er het veertiende-

eeuwse Brabantse werk 'Hoe men een stat regeren sal' van Jan van Boendale5. Ondanks de 

schaarste van literaire werken lijkt de bovenstaande bestuursmentaliteit ook bij de 

Vlaamse steden aanwezig te zijn. Dit hoofdstuk toont aan dat ook de Vlaamse stedelijke 

administraties zich bewust waren van de waarde van politieke onderhandelingen en van 

het uitbouwen van een informatienetwerk. Het permanent uitsturen van boden en 

gezanten was een jaarlijks terugkerende, belangrijke uitgavenpost. In een eerste deel 

wordt daarom onderzocht welk aandeel de reiskosten binnen het stedelijke 

uitgavenbeleid innamen. Vervolgens wordt gewezen op de redenen van deze 

investeringen en wordt aangetoond waarom de externe communicatie van de stad een 

belangrijke impuls was voor de groei van de stedelijke macht. Ten slotte wordt 

nagegaan in hoeverre de externe communicatie een middel was om binnen de stad 

politieke invloed te verwerven of te consolideren.  

Ik wil er vooraf op wijzen dat ik enkel de bestuurlijke correspondentie van een stad 

bespreek. De stedelijke overheid stuurde brieven rond met de stedelijke messagiers, 
 

                                                      
2 R. Jecht, 'Die Pflichten eines mittelalterlichen Bürgermeisters: Das Traktat des Görlitzer Stadtschreibers 

Johannes Frauenburg 1476', Deutsche Geschichtsblätter, 18 (1909), 100-101: 'Item eim burgermeister ist getreulich zu 

raten, das er alle boten snelliglich vorhore und alle briefe, em adir dem rate zugeschreben, snell uffbreche und lesse adir 

lessin losse, ab di ichtis in sich hilden, doran macht einen gemein gutte gelegen wer. Wenn hette der kaiser Julius deme so 

gethon, so wer er in die hende siner morder und vorfolger nicht gefallen'. Over Johan Frauenburg, zie V. Honemann, 

'Leben und Werk des Johannes Frauenburg von Görlitz (gest. 1495)' in: R. Suntrup und J. R. Veenstra (ed), Stadt, 

Kanzlei und Kultur im Übergang zur Frühen Neuzeit (Bern en Frankfurt an Main, 2004) 47–70. 
3 P. Monnet, 'Villes, ligues, princes', 218-221. 
4 J. Dumolyn, 'Privileges and novelties: the political discourse of the Flemish cities and rural districts in their 

negotiations with the dukes of Burgundy (1384-1506)', Urban history, 35 (2008) 1, 9. 
5 F. A. Snellaert, Nederlandsche gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van Aken en anderen: naar het 

Oxfordsch handschrift (Brussel, 1869), 178-186. 
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maar zij waren uiteraard niet de enige correspondenten binnen een stedelijke 

gemeenschap. Een stad ontving eerst en vooral een overvloed aan informatie van 

pelgrims en andere reizigers6. Op het vlak van correspondentie hadden de handelaars 

eveneens een belangrijk netwerk uitgebouwd om vlotte verbindingen te verkrijgen met 

de andere handelspartners over geheel Europa7. Zo organiseerde het consulaat van 

Barcelona in Brugge een vaste bodedienst tussen Brugge en Barcelona8. Er was ook een 

vaste bodedienst tussen Brugge en Riga9. De bewaarde correspondentie van de in Brugge 

actieve Hanzekoopman Hildebrand Veckinchusen10 geeft informatie over de veelheid 

aan koeriers die de verschillende Hanzesteden vlot met elkaar verbonden (cf. infra). 

Naast de economische correspondentie hadden de plaatselijke welgestelde lieden ook 

eigen boden in dienst. Dit blijkt uit de correspondentie van Jan van Dadizele (+1481)11, 

 

                                                      
6 M.-L. Favreau-Lille, 'Die Bedeutung von Wallfahrten, Kreuzzügen und anderen Wanderungsbewegungen (z.b. 

Gesellenwanderunghen) für die Kommunikation in Mittelalter und früher Neuzeit', in: H. Pohl (ed.), Die 

Bedeutung der Kommunikation für Wirtschaft und Gesellschaft (Wiesbaden, 1989: Vierteljahrschrift für Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte, 87), 64-89. 
7 Over het belang van de informatiewegen bij de financiële en commerciële wereld, zie M. North, 

Kommunikation, Handel, Geld und Banken in der Frühen Neuzeit (München, 2000: Enzyklopädie deutscher 

Geschichte, 59). Over de communicatiestructuren bij handelaars in de late middeleeuwen, zie T.-G.Werner, 

'Das Kaufmännische Nachrichtenwesen im Späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit und sein Einfluss auf 

die Entstehung der handschriftlichen Zeitung', Scripta Mercaturae, 9 (1975) 2, 3-52; H. v. Seggern, 'Die 

führenden Kaufleute in Lübeck gegen Ende des 15. Jahrhunderts', in: G. Fouquet en H.-J. Gilomen (eds.), 

Netzwerke im europäischen Handel des Mittelalters (Osfildern, 2010: Vorträge und Forschungen, 72), 283-316.; B. 

Doumerc, 'Par Dieu écrivez plus souvent! La lettre d'affaires à Venise à la fin du Moyen Âge', in: La circulation 

des nouvelles au Moyen Âge (Parijs, 1994: Collection de l'école française de Rome), 99-109. 1 G. Fouquet, 

'"Kaufleute auf Reisen". Sprachliche Verständigung im Europa des 14. und 15. Jahrhunderts', in: R. C. 

Schwinges, C. Hesse en P. Moraw (eds.), Europa im späten Mittelalter. Politik -- Gesellschaft -- Kultur (München, 

2006: Historische Zeitschrift, Beihefte, Neue Folge, 40), 465-487; G. Fouquet en H.-J. Gilomen (eds.), Netzwerke im 

europäischen Handel des Mittelalters (Ostfildern, 2010: Vorträge und Forschungen, 72). 
8 Y. Renouard, 'Information et transmission des nouvelles', in: C. Samaran (ed.), L'histoire et ses méthodes (Parijs, 

1961), 109. 
9 K. Gerteis, 'Reisen, Boten, Posten, Korrespondenz un Mittelalter und früher Neuzeit', in: H. Pohl (ed.), Die 

Bedeutung der Kommunikation für Wirtschaft und Gesellschaft (Wiesbaden, 1989: Vierteljahrschrift für Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte, 87), 29. 
10 Over deze koopman, zie D. Siefert, 'Hildebrand Veckinchusen: a typical hanseatic merchant in the Low 

Countries?', in: P. Stabel (ed.), International trade in the Low Countries (14th-16th centuries): merchants, organisation, 

infrastructure (Leuven, 2000: Studies in urban social, economic and political history of the medieval and 

modern Low Countries), 45-53, J. Mertens, 'Hildebrand Veckinchusen te Brugge: de activiteit van een 

Hanzeatisch koopman in de eerste decennia van de vijftiende eeuw', HGGB, 133 (1996), 55-60. Zijn 

correspondentie is uitgegeven in: W. Stieda, Briefwechsel eines deutschen Kaufmanns im 15. Jahrhundert (Leipzig, 

1921); M. P. Leskinov, Die Handelsbücher des hansischen Kaufmanns Veckinchusen (Berlin, 1973). Over de 

correspondentie van Hildebrand Veckinhusen, zie M. Lindemann, Nachrichtenübermittlung durch 

Kaufmannsbriefe. Brief-'zeitungen' in der Korrespondenz Hildebrand Veckinchusens (1398-1428) (München/New York, 

1978: Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung, 26). 
11 Zie, E. Poullet, Dadizeele (Jean de)', in: Bibliographie nationale (voortaan BN), deel 4, 619-628. 
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een edelman uit de streek rond Kortrijk, die een beroep kon doen op een eigen 

messagier12. Ook de kerkelijke instellingen en universiteiten hadden hun eigen 

correspondentiesysteem13. Er waren talrijke vaste en losse boden die brieven van en 

naar de stedelijke gemeenschap brachten. In dit onderzoek wordt enkel de bestuurlijke 

correspondentie geanalyseerd, zonder evenwel uit het oog te verliezen dat die slechts 

één aspect van de totale correspondentie van een stedelijke gemeenschap vormde. 

1.11.11.11.1 De impact van een stedelijke correspondentie op de De impact van een stedelijke correspondentie op de De impact van een stedelijke correspondentie op de De impact van een stedelijke correspondentie op de 

stedelijke uitgavenstedelijke uitgavenstedelijke uitgavenstedelijke uitgaven    

Dit deel begint met een analyse van het aandeel van de reiskosten van de gezanten en de 

boden in het totaal van de stedelijke uitgaven. Niet enkel de correspondentie op zich, 

maar ook de kosten die de politieke gezanten maakten tijdens onder andere 

representatieve vergaderingen, worden in dit totaalbedrag verrekend. Dit toont aan hoe 

belangrijk een bestuur zijn volledige relatienetwerk vond.  

Voor Gent zijn reeds enkele studies over de stedelijke financiën beschikbaar. Marc 

Boone onderzocht uitgebreid de periode 1384-146014. Wouter Ryckbosch breidde dit 

onderzoek uit met een studie over de periode 1460-149615. Op basis van deze twee 

studies kan voor Gent een goed beeld geschetst worden van de uitgaven voor reiskosten 

binnen het geheel van de stedelijke uitgaven. In Gent waren twee categorieën 

voorhanden, één voor de inkomende en uitgaande boden en een tweede voor de 'reden 

en parlementen'. In de laatste rubriek kwamen hoofdzakelijk de schepenen en 

 

                                                      
12 J. Kervyn de Lettenhove (ed.), Mémoires de Jean de Dadizeele: souverain-bailli de Flandre, Haut-Bailli de Gand, 

capitaine-général de l'armée flamande, conseiller, chambellan et maître d'hôtel de Maximilien d'Autriche et de Marie de 

Bourgogne, ambassadeur en Angleterre (Brugge, 1850), 88-89. Over Jan van Dadizele en zijn politiek leven, zie J. 

Haemers, 'Le meurtre de Jean de Dadizeele: l'ordonnance de cour de Maximilien d'Autriche et les tensions 

politiques en Flandre (1481)', in: L'envers du décor: espionnage, complot, trahison, vengeance et violence en pays 

bourguignons et liégeois. Rencontres du Centre européen d'études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.). Liège, 20 au 23 

septembre 2007 (Neuchâtel, 2008: Centre européen d'études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), 48), 227-248. 
13 M. Meurrens, 'Het juridisch statuut van de koopmansboden en de diligencediensten en hun 

concurrentiepositie ten opzichte van de post van Thurn en Taxis', Bijdragen tot de geschiedenis, 78 (1995), 6. 
14 M. Boone, Geld en macht: de Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453) (Gent, 1990: 

Verhandelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 15). 
15 W. Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand: de Gentse stadsfinanciën op het einde van de middeleeuwen (1460-1495) 

(Gent, 2007: Verhandelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 31). 
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pensionarissen aan bod die over belangrijke zaken onderhandelden tijdens de 

Ledenvergaderingen (en andere vergaderingen). Die laatste categorie is voor het 

grootste aandeel van de uitgaven verantwoordelijk, hoewel die aan sterke 

schommelingen onderhevig was16. In bovenvermelde studies berekenden de 

onderzoekers de uitgaven voor de reiskosten van Gent door de bedragen in beide 

categorieën op te tellen.  

Een volledige studie van de Brugse stedelijke financiën is nog niet voorhanden. Jean 

Merlevede voerde reeds een inhoudelijke studie uit17, maar die geeft geen nauwkeurige 

evolutie van de verschillende cijferreeksen. In de Brugse rekeningen stonden de 

betalingen voor de uitgestuurde boden en het drinkgeld voor de binnenkomende boden 

in de categorie van het 'ridegeld'. Hierna volgde nog een eenmalige uitgave bij de 

gemene kosten voor andere binnenkomende brieven, geordend per maand18. Ook de 

politieke gezanten staan hierin vermeld. Zowel in Brugge als in Gent konden nog 

betalingen voorkomen in een categorie voor diverse kosten. Dergelijke betalingen 

duiken echter maar sporadisch op, waardoor deze kosten in de analyse verwaarloosbaar 

zijn.  

In Ieper staan de betalingen voor de boden meer verspreid. Enerzijds was er een 

categorie voor de 'voyagen', waarin de uitgestuurde stedelijke boden stonden, maar 

anderzijds was er ook de categorie: 'Andere ghiften ende costen van messagiers, voetloopers 

ende anderen binder voorseide tijt ghegheven ende betaelt'. Hierin stonden betalingen voor 

binnenkomende boden, maar ook talrijke uitgaven voor uitgestuurd personeel. Dit zorgt 

ervoor dat het veel moeilijker is een gedegen analyse van de Ieperse financiën op te 

stellen. Ik besloot hierdoor om me te richten op de twee grootste Vlaamse steden, nl. 

Gent en Brugge. Zoals blijkt, bestond er een andere opbouw en logica bij de 

verschillende stadsrekeningen. De Gentse rekeningen ordenden de belangrijkere 

politieke zendingen in een tweede, aparte categorie. In de Brugse rekeningen staat alles 

in hetzelfde hoofdstuk, maar de binnenkomende boden werden wel gegroepeerd 

betaald. De Ieperse rekeningen zijn het minst overzichtelijk. De kosten voor boden staan 

doorheen verschillende categorieën vermeld. Dit geeft reeds aan hoe verschillend men 

de kosten voor correspondentie noteerde en registreerde. 

Vooraleer ik inga op de grafieken is een korte verduidelijking over de brongegevens 

op zijn plaats. In Brugge wordt vanaf het jaar 1461-1462 in Vlaamse groten gerekend. 
 

                                                      
16 M. Boone, Geld en macht, 90. 
17 J. Merlevede, Stad, vorst en schatkist. Het Brugse en Ieperse finaciewezen tussen Middeleeuwen en Nieuwe Tijden 

(1405-1555) (Onuitgegeven doctoraatsthesis (ULB), 1985). 
18 Zie SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1452-1453, f. 49v.: 'Item betaelt meester Donaes de Beer van dat hij 

ghegheven heift binnen desen jare diversche messagiers ende boden van buten die brieven ghebrocht hebben an de wet 

van desen stede van ons gheduchten heere weghe, saufconduiten van diverschen mercten, duerwaerders van den camere 

van den rade ende anderen...' 
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Alle bedragen, ook deze uit de Gentse rekeningen, zijn omgerekend naar denarii parisis 

om beide rekeningen op elkaar te kunnen afstemmen19. Grafiek 1.1 werd ook reeds 

weergegeven in de studie van Wouter Ryckbosch ovr de Gentse stadsfinanciën20. De 

Brugse rekening van 1436-1438 is uitzonderlijk opgemaakt voor een periode van twee 

jaar. Voor elk van deze twee jaren wordt het gemiddelde weergegeven. De rekening die 

aanvangt in september 1487 wordt stopgezet in februari 1488 wanneer een nieuw 

schepencollege wordt aangesteld. De rekening die er op volgt, loopt van februari 1488 

tot augustus 1488. De bedragen van deze twee rekeningen zijn samengevoegd om zo 

terug een periode van 1 jaar te krijgen. Hetzelfde fenomeen duikt op voor het 

schepenjaar 1490-1491. 

 

 

                                                      
19 Hierbij werd de rekenverhouding 1/12 gehanteerd voor pond vlaamse groten/pond parisis. Deze verhouding 

werd vaak aan het begin van de rekening aangeduid: 'Den Vlaemschen groten gherekent voor XII d. parisis'. Zie 

SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1460-61, f. 1r.  
20 W. Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 76. 
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Grafiek 1.1: Jaarlijkse uitgaven reiskosten Gent (in d. par.) 1400-1495 met vijfjaarlijks 

zwevend gemiddelde 
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Grafiek 1.2: Jaarlijkse uitgaven reiskosten Brugge (in d. par.) 1400-1495 met vijfjaarlijks 

zwevend gemiddelde 
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Wat kan uit beide grafieken afgeleid worden? Gent betaalde gemiddeld 785.054 d. parisis 

voor reiskosten, Brugge 1.181.648 d. parisis. Brugge betaalde dus 1,5 keer het bedrag van 

Gent. De verklaring moet niet gezocht worden in een verschil tussen de 

dagvergoedingen, want die zijn voor beide steden relatief gelijk (cf. infra, tabel 3.5). Het 

kan wel verklaard worden door het feit dat verplaatsingen van en naar de 

Ledenvergaderingen een deel van de reiskosten innamen. Veel van die vergaderingen 

vonden in Gent plaats waardoor de stad minder verplaatsingskosten diende te betalen21. 

Toch kan hierover pas een definitieve uitspraak gedaan worden als duidelijk is in 

hoeverre de Ledenvergaderingen de reiskosten beïnvloedden (zie deel 2). In Frankfurt 

maakten de contacten met de keizer, het hof, of met belangrijke hofdienaars 

bijvoorbeeld slechts 6% uit van de 'vredesuitgaven'22. Ook de belangrijkste juridische 

instelling, de Raad van Vlaanderen, bevond zich in Gent, waardoor het Gentse bestuur 

geen reiskosten moest maken als daar processen hangende waren.  

Beide steden hebben een opvallende piek in het jaar 1425-26 (2.165.916 d. par. in Gent 

en 2.988.828 d. par. in Brugge). De reden van deze piek is voor beide steden echter 

verschillend. De grote uitgaven bij Gent dat jaar zijn te verklaren door de grote 

vergoeding die de stad betaalde aan haar gezanten die naar Holland en Zeeland trokken 

(drie schepenen en meester Heinric Utenhove, maar ook ander personeel zoals de drie 

messagiers die heen en terug reisden). Deze langdurige vertegenwoordiging -van 

september 1425 tot maart 1426- had als doel de verzoening te verwezenlijken tussen 

Jacoba van Beieren en Filips de Goede23. Het kostte Gent in totaal 456 lb. 18 s. 8 d. gr.24 

(1.137.408 d. par., maar liefst 53% van de Gentse uitgaven aan reisgeld dat jaar). Ook al 

stuurde Brugge eveneens gezanten naar Holland en voor een even lange periode, zij 

betaalde hiervoor slechts 498 lb. 8 s. par. (119.616 d. par., 4% van de reiskosten dat 

jaar)25. De piek bij Brugge -en dat legt meteen een belangrijk verschil tussen beide 

steden bloot- is te verklaren door een ander groot gezantschap. Meer dan een derde van 

de Brugse reiskosten dat jaar (1.087.680 d. par.) ging namelijk naar een handelsmissie 

naar Schotland en de Schotse koning. Het Brugse bestuur stuurde meester Boudin van 

den Poele en Jan Metteneye voor 342 dagen uit. Ook Gent stuurde een gezantschap naar 

 

                                                      
21 M. Boone, Geld en macht, 90. 
22 P. Monnet, 'Diplomatie et relations', 92. Die vredesuitgaven zijn de stedelijke uitgaven uitgezonderd het 

groot aandeel militaire uitgaven. 
23 Over dit conflict zie M. Boone, 'Jacqueline of Bavaria in september 1425, a lonely princess in Ghent?', The 

Ricardian, 13 (2003), 75-85. Deze fase wordt ook vermeld in de bibliografie van beide personen, zie R. Vaughan, 

Philip the Good: the apogee of Burgundy (London, 2002) 36-37 en A. Janse, Een pion voor een dame: Jacoba van Beieren 

1401-1436 (Amsterdam, 2009: Sleutelfiguren-reeks, 1) 225-229. 
24 HLSV3, deel 1, 256, nr. 208. 
25 Ibidem, deel 1, 256-257, nr. 208. 
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Schotland, maar dat was slechts 70 dagen onderweg26. De grotere uitgaven in beide 

steden zijn aan verschillende factoren te wijten. Gent spendeerde meer in de 

onderhandelingen met Jacoba van Beieren terwijl Brugge vooral zijn handelsrelaties 

veilig stelde. Deze hypothese wordt in deel 2 nog verder onderzocht. 

De reiskosten van Brugge stegen enkele keren erg opvallend in de jaren 1450. Zowel 

in de jaren 1449-1450, 1453-1454 en 1456-1457 komen de reiskosten veel boven het 

gemiddelde uit. Hier zijn verschillende redenen voor aan te duiden. In het jaar 1449 

kwam Gent in openlijk conflict met hertog Filips de Goede, nadat Gent weigerde een 

zoutbelasting in te voeren27. In het najaar van 1449 verzamelden de Leden van 

Vlaanderen enkele keren met al doel te bemiddelen tussen de hertog en Gent. Brugge 

maakte hiervoor enkele keren lange en kostelijke verplaatsingen. Een delegatie van de 

Brugse burgemeester Joos van der Stichelen, die samen met enkele schepenen en 

stedelijk personeel naar Mechelen trok op 24 januari 1450 om het conflict op te lossen, 

kostte alleen al 1536 lb. parisis28. Het totaal van alle kosten die het Brugse bestuur 

maakte tussen oktober 1149 en januari 145029 was 666.936 d. parisis. Dit bedrag was 

alleen al goed voor 25% van de totale reiskosten dat jaar. De bemiddelingspogingen 

tussen Gent en de hertog namen een flinke hap uit het Brugse budget. 

De hoge kosten in de jaren 1452-1454 en 1456-1457 hadden dan weer een andere 

oorzaak. Die jaren werd Brugge namelijk geboycot door de Hanzekooplieden, die 

Vlaanderen verlaten hadden (een uitgebreide bespreking van deze casus volgt in deel 2). 

Brugge spaarde kosten noch moeite om bij de Hanzevergaderingen te pleiten voor een 

snelle terugkeer. Zo kostte de reis naar Lübeck in april-augustus 1454 in totaal maar 

liefst 4749 lb. 12 s. parisis30, wat 54% uitmaakte van de totale reiskosten dat jaar. De trip 

naar Lübeck in maart en april 1457 kostte 1973 lb. 17 s. Deze ene post nam 25% van de 

reiskosten in. In beide jaren zorgde de delegatie naar Lübeck voor een sterke stijging 

van de reiskosten. 

Daar waar de reiskosten in Gent een daling kenden op het eind van de jaren 1480, 

stegen de Brugse reiskosten tot een absoluut hoogtepunt (5.340.468 d. par.31). Die 

periode werd enorm beïnvloed door de zogenoemde Vlaamse opstand waarbij de 

Vlaamse steden het regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk over Filips de Schone 

betwistten. De steden richtten samen een regentschapsraad op en claimden het 

 

                                                      
26 HLSV3, deel 1, 258, nr. 209. 
27 Zie over de redenen en het verloop van deze opstand: J. Haemers, De Gentse opstand. 
28 HLSV3, deel 2, 1119, nr. 1082. 
29 Zie HLSV3, deel 2, 1109, nr. 1077; 1112, nr. 1079 en 1119, nr. 1082. 
30 HLSV3, 1274-1275, nr. 1239. 
31 Om een duidelijke grafiek te verkrijgen, werd de Y-as van grafiek 1.2 ingekort tot een maximum waarde van 

3.000.000 d. parisis waardoor de waarde van het jaar 1489-1490 niet volledig wordt weergegeven.  
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regentschap -en dus de bestuurlijke macht binnen het graafschap- op. Het was een 

periode van intense samenwerking. Veel administratief personeel verzamelde zich te 

Gent, waardoor Brugge regelmatig personeel naar de Arteveldestad diende uit te 

sturen32. Bovendien noteerde het Gentse bestuur die periode niet alle verplaatsingen in 

de normale stadsrekeningen, maar hield het bestuur tussen eind 1487 en begin 1490 er 

een 'rekening van de oorlog' op na. Hier stonden eveneens talrijke verplaatsingen in 

vermeld33, waardoor het beeld enigszins vervormd wordt.  

Grafiek 1.3: Vergelijking van de vijfjaarlijkse zwevende gemiddelden van de reiskosten 

Gent en Brugge 

 

Grafiek 1.3. vergelijkt de zwevende gemiddelden van voorgaande grafieken. De enige 

uitzonderingen op de hogere Brugse kosten zijn de perioden 1438-1449 en 1467-1478. 

Die ene periode behelst precies de tijdsspanne tussen het begin van de Brugse opstand 

van 1436-143834 en het uitbreken van de Gentse opstand in 1449. Hieruit kan afgeleid 

worden dat de opstand in Brugge ervoor zorgde dat de traditionele communicatielijnen 

 

                                                      
32 J. Haemers, 'Ende hevet tvolc goede cause jeghens hemlieden te rysene'. Stedelijke opstanden en staatsvorming in het 

graafschap Vlaanderen (1477-1492) (Onuitgegeven doctoraatsthesis (Universiteit Gent), 2006), 377-378. 
33 SAG, reeks 20. Getuige van de reiskosten die hierin staan vermeld zijn de handelingen van de Leden en 

staten van Vlaanderen: zie HLSV5, deel 1, 443, nr. 296 en verder. 
34 J. Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-1438 (Heule, 1997: Standen en landen, 101). 
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verstoord werden. Ze namen onder andere niet langer deel aan de Ledenvergaderingen, 

wat de verplaatsingskosten al in belangrijke mate drukte. Gent kende in die periode een 

piek van haar reiskosten (zie grafiek 1.1, jaren 1436-37 en 1438-39). Sindsdien daalden de 

Gentse reiskosten terug tot en met het absolute dieptepunt in 1452-53 met slechts 

462.516 d. par (een daling van 66 procent ten opzichte van 1.340.892 d. par. in 1447-48). 

Dat jaar bereikte het conflict tussen Gent en de hertog zijn hoogtepunt. De 

bemiddelingspogingen bij het conflict tussen Gent en de hertog was een verklaring voor 

de hoge Brugse reiskosten in 1449-1450. De reiskosten bereikten bij zowel Gent als bij 

Brugge een absoluut dieptepunt tijdens een opstandige periode. Dit terwijl de reiskosten 

bij de andere stad dan net het hoogste waren. Dit wijst erop dat de opstandige stad 

geïsoleerd raakte of zelf het contact met de buitenwereld had afgesneden. Gezien het 

grotere risico dat het stedelijke personeel van een opstandig bestuur liep, werd er veel 

minder personeel uitgestuurd. Misschien maakten ze deze jaren gebruik van andere, 

meer officieuze, communicatiestructuren. Gent zette in die jaren bijvoorbeeld voor het 

eerst vrouwelijke boden in (cf. infra).  

Gent kende vanaf 1430 een geleidelijke stijging van de effectieve uitgaven met een 

keerpunt rond 1440 om vervolgens een dieptepunt te bereiken na de slag bij Gavere in 

145335. Gent investeerde in de politiek relatief windstille periode (1430-1445) vooral in 

haar administratieve werking en in haar externe relaties. Het bestuur smeedde in deze 

periode duurzame banden. In oproerige perioden deed men in de eerste plaats aan 

crisisbeheer en bespaarde men op de messagerie om de andere uitgaven te vrijwaren. De 

opstandige bevolking trachtte zelfs uitdrukkelijk te verhinderen dat haar bestuur 

correspondeerde met externe partijen (cf. infra). De standaardafwijking voor de 

uitgaven voor parlementen en boden was een van de grootste van alle bestuurlijke 

uitgaven: 51,20% voor de periode 1400-146036 en 48,4% voor 1460-149537. Dit wil zeggen 

dat de minimumuitgaven en de maximumuitgaven voor het reisgeld erg sterk 

uiteenlagen, wat aantoont dat het een post was waar men in crisisperioden op 

bespaarde teneinde andere posten te ontzien38.    

De restrictie van Gent van 13 juli 146839 had weinig invloed op de uitgaven van de 

reiskosten40. Er was nog een piek in het jaar 1467-1468. Die kan verklaard worden door 

 

                                                      
35 Deze evolutie loopt synchroon met het totaal van de bestuurlijke uitgaven. zie M. Boone, Geld en macht, 82-

83. 
36 M. Boone, Geld en macht, 84. 
37 W. Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 64. 
38 M. Boone, Geld en macht, 84. 
39 Zie over deze restrictie: M. Boone, 'Législation communale et ingéernce princière: la 'restriction' de Charles 

le Téméraire pour la ville de Gand (13 juillet 1468)', in: J.-M. Cauchies en E. Bousmar (eds.), Faire bans, edictz et 

statuz. L'activité législative communale dans l'Occident médiéval, ca. 1200-1500: Sources, objets, archives (Brussel, 1999: 

Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 87) 139-151. De tekst is uitgegeven in: V. Fris, 'La 
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het feit dat Gent na juni 1467 meerdere verplaatsingen naar de hertog deed om hem 

gunstig te stemmen. In de restrictie beperkte de hertog de reiskosten met 20 procent. 

Toch was er in de periode na 1468 slechts een daling van 10 procent41. Dit kan slechts te 

verklaren zijn door de stijging van de verplaatsingen. Enerzijds was er de stijging van de 

frequentie van de Ledenvergaderingen na 1468, anderzijds liet Karel de Stoute in de 

jaren na 1468 Gent steeds meer links liggen als vergaderplaats, waardoor Gent meer 

reiskosten diende te maken42.  

Grafiek 1.4: Procentueel aandeel van de reiskosten ten opzichte van het totaal van de 

uitgaven (Gent en Brugge) 1400-149543 

 

Bij de procentuele vergelijking had Brugge meer pieken. Vele zijn echter niet te 

verklaren door een opvallende stijging van de effectieve uitgaven voor de reiskosten 

 

                                                                                                                                                                      
restriction de Gand (13 juillet 1468)', Bulletijn der maatschappij van geschied- en oudheidkunde te Gent, 31 (1923), 

78-79. 
40 W. Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 76. 
41 Wouter Ryckbosch berekende dat de reiskosten in de jaren 1460-1466 tien procent hoger lager dan in de 

periode 1468-1475. W. Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 78, noot 370. 
42 W. Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 78. 
43 Voor Brugge: zie SAB, reeks 216, stadsrekeningen Brugge 1400-1495. Voor Gent: M. Boone, Gent en het 

Bourgondische staatsvormingsproces, band 2, 109, tabel III-13 en W. Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 313 

(bijlage C). 
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(zie grafiek 1.2), maar wel door een verschuiving in de totale uitgaven. De forse stijging 

bij Brugge in de jaren 1458-1461 geeft een vertekend beeld want in deze drie jaren 

gebruikte men een andere boekhoudkundige techniek. De kosten die Brugge nog moest 

vereffenen, rekende de tresorier tijdelijk niet mee bij de uitgaven. Hierdoor lagen de 

geregistreerde uitgaven veel lager, waardoor het procentueel aandeel van de reiskosten 

gedurende die jaren veel groter was. Deze nieuwe regeling kan deels verklaard worden 

door de aanstelling in 1458 van een nieuwe commissie die de financiële administratie 

van de stad diende te regelen44. Deze piekjaren buiten beschouwing gelaten, was er een 

graduele daling van het aandeel van de reiskosten in Brugge vanaf de jaren 1440. Voor 

de periode 1400-1450 was het gemiddelde aandeel van de reiskosten 7%, voor de 2e helft 

van de vijftiende eeuw was dit nog slechts 4% (met uitsluiting van de vertekende 

periode 1458-1461 zelfs amper 2,7%) terwijl de effectieve uitgaven vanaf 1470 eigenlijk 

steeds stegen. Dat wijst er op dat Brugge veel meer spendeerde aan andere uitgaven. De 

grote piek in het jaar 1489-1490 van de effectieve uitgaven (5.340.480 d. par.) wordt ook 

gerepresenteerd in een procentuele piek. Voor het eerst sinds lange tijd (los van de 

vertekende piek in 1458-1461) stijgt het aandeel boven de 5%. Het jaar na de 

gevangenneming van Maximiliaan zette het bestuur ruim in op het uitbouwen van zijn 

netwerk. 

In Gent was er ook een geleidelijke daling van het aandeel reiskosten. In de eerste 

helft van de vijftiende eeuw bedroegen de reiskosten 6,5% van het geheel van de 

uitgaven, terwijl dit na 1450 daalde tot slechts 2,5%. Na 1450 komt het gemiddelde nog 

slechts eenmaal boven de 5% uit. In 1454 is het aandeel van de reiskosten op de gehele 

uitgaven verwaarloosbaar. Dit is te verklaren door de torenhoge financiële boete die 

Gent diende te betalen na haar opstand, waardoor de uitgaven exponentieel groeiden. 

De belangrijkste verklaringen voor deze grafiek moeten voor beide steden gezocht 

worden in de veranderingen van de totale uitgaven (oa. door sterke schommelingen van 

de buitengewone uitgaven). Daarom is het interessant om een bijkomend onderscheid te 

maken en het aandeel van de reiskosten binnen de bestuurlijke kosten te bekijken. Hier 

kan andermaal dankbaar gebruik worden gemaakt van de reeds vermelde studies over 

de Gentse financiën. Deze gegevens staan in grafiek 1.5 uitgetekend. De kosten voor 

boden en parlementen konden jaarlijks sterk variëren. Desalniettemin draaiden ze toch 

steeds om en bij de 15%45. Bovendien lopen de tendensen van het aandeel binnen de 

bestuurlijke uitgaven (grafiek 1.5) opvallend gelijk met de effectieve uitgaven (grafiek 

1.1), zeker in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Dit wijst er op dat de bestuurlijke 

 

                                                      
44 SAB, reeks 96, cartularium nr. 2, f. 193 r.-v. 
45 M. Boone, Geld en macht, 84. 
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uitgaven stabieler zijn dan de totale uitgaven en dat schommelingen van de effectieve 

reiskosten ook meteen zichtbaar zijn binnen het aandeel van de bestuurlijke uitgaven46.  

Grafiek 1.5: Aandeel van de reiskosten binnen de bestuurlijke uitgaven in Gent (1400-

1495) met vijfjaarlijks gemiddelde47 

 

De reiskosten vormden een wezenlijk aandeel van het stedelijke uitgavenbeleid. Zoals 

eerder vermeld namen de stedelijke reiskosten gemiddeld 5 procent in van de totale 

uitgaven en (in Gent) ongeveer 15 procent van de bestuurlijke uitgaven. Deze kosten 

waren een constante en noodzakelijke investering. Ik onderzoek nu verder de 

draagwijdte van deze investeringen. Ik ga hierbij eerst en vooral in op de voordelen die 

het briefverkeer aan een bestuur bood. Vervolgens wordt onderzocht hoe dit 

briefverkeer het stedelijke netwerk en de interne organisatie van de stedelijke 

administratie beïnvloedde. 

 

                                                      
46 De meerderheid van deze uitgaven valt tussen 350.000 d. gr. en 450.000. Enige uitzondering hierop is een 

stijging in de periode 1435-1448 (met een piek van 754247 d. gr. in 1440-41). Zie M. Boone, Gent en het 

Bourgondische staatsvormingsproces, band 2, 109-110, tabel III-13. 
47 M. Boone, Gent en het Bourgondische staatsvormingsproces, band 2, 114-115, tabel III-14 en W. Ryckbosch, Tussen 

Gavere en Cadzand, 325 (bijlage K). 
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1.21.21.21.2 De impact van een stedelijke correspondentie oDe impact van een stedelijke correspondentie oDe impact van een stedelijke correspondentie oDe impact van een stedelijke correspondentie op de p de p de p de 

stedelijke ontwikkelingstedelijke ontwikkelingstedelijke ontwikkelingstedelijke ontwikkeling    

Ik bespreek in dit deel kort de context waarin de correspondentie tot ontwikkeling 

kwam en hoe het briefverkeer fungeerde binnen deze politieke context. Ik wil hierbij 

eerst ingaan op de interne structuur van een stad. Ik leg daarbij de nadruk op hoe de 

verschillende sociale groepen controle verwierven over het bestuur, onder andere door 

middel van een controle over de stedelijke correspondentie. Belangrijk daarbij is dat ook 

het milieu waarin deze documenten vorm kregen, de stedelijke administratie, van 

naderbij bekeken wordt. De functionarissen regelden steeds meer de toegang tot 

informatie. De bronnen geven melding van talrijke 'heimelijke' contacten en informatie 

die moest 'secreet' gehouden worden. Dit zijn noties die wijzen op een beheer van de 

informatie. Tot slot wil ik ingaan op de noodzakelijkheid van de correspondentie voor 

een stad als geheel. Zowel op politiek en economisch vlak was het cruciaal dat de stad 

haar relaties onderhield. Daarbij wil ik ingaan op hoe de correspondentie de hiërarchie 

van het stedelijke netwerk bestendigde. Er is hierbij steeds sprake van een wederkerige 

relatie waarbij de communicatieve structuren een uitdrukking zijn van de economische 

en politieke realiteit, maar anderzijds vormen en hervormen de 

communicatiestructuren ook voortdurend deze realiteiten. 

Een stedelijk bestuur was een alliantie van verschillende sociale groeperingen48. Na de 

emancipatorische bewegingen op het einde van de dertiende eeuw slaagden de 

stedelijke ambachtsbesturen erin om de patricische heerschappij te doorbreken. Kort 

nadien, na 1302, doorbrak men tevens het monopolie op het aanwenden van de 

stedelijke middelen. Het bestuur diende vanaf nu jaarlijks de stedelijke inkomsten en 

uitgaven in de volkstaal te noteren en ter controle aan de gemeenschap voor te leggen49. 

Sindsdien zetelden er zowel schepenen uit het oude patriciaat (poorterij) als uit de 

stedelijke middengroepen. Een strikte tweedeling tussen beide groepen moet niet 

getrokken worden. De belangen van een verstedelijkte adel strookten niet per se met die 

van de stedelijke middengroepen. Edellieden moeten evenmin automatisch gezien 

 

                                                      
48 M. Boone, 'Elites urbaines, noblesse d'état: bourgeois et nobles dans la société des Pays-Bas bourguignons 

(principalement en Flandre et en Brabant)', in: J. Paviot (ed.), Liber Amicorum Raphaël de Smedt (Leuven, 2001), 

67-68. 
49 M. Boone, 'Stedelijke fiscaliteit in de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden', Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 

102 (1991), 124; M. Boone, 'Une société urbanisée sous tension. Le compté de Flandre vers 1302', in: R. C. Van 

Caenegem (ed.), 1302. Le désastre de Coutrai. Mythe et réalité de la bataille des Eperons d'or (Antwerpen, 2002), 27-77. 
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worden als aanhangers van de hertogelijke politiek50. De lokale adel had nog altijd een 

sterke greep op het stedelijke bestuur. Dit was zeker zo in de kleinere steden en in Ieper, 

maar ook in Brugge en in Gent konden de schepenen uit de poorterij zich lange tijd 

handhaven. Bij dit patriciaat lag het doorstromingsritme lager en aan hen werden de 

hoogste functies toebedeeld51. De benoeming van edellieden als schepen in Gent 

gebeurde zelfs het sterkst in de periode voor 1453. De adel was verweven in de stedelijke 

elite, maar wel opgedeeld in verschillende facties en groeperingen. De motivaties en 

ambities van deze groeperingen en individuele schepenen konden wel uiteen liggen 

(van uiterst persoonlijke redenen als geldgewin en statusverhoging tot het ijveren voor 

een verbetering van de economische positie van de achterban). Het bestuur was geen 

uniform en eensgezind collectief, maar een som van verschillende sociale, economische, 

politieke vertegenwoordigers en groeperingen met hun particuliere belangen.  

Aangezien het bestuur niet voor één ongecontesteerde groep was weggelegd, maar 

bestond uit vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van de stedelijke 

maatschappij, moest het bestuur zijn positie legitimeren tegenover de stadsbevolking 

en concurrerende groeperingen. Processies in de stad bijvoorbeeld stelden het bestuur 

voor (in Gent de hauweet52) en maakten op deze manier (via de stedelijke ruimte) 

duidelijk wie de macht in handen had. Dergelijke manifestaties werden reeds 

beschreven in de context van de voortdurende noodzaak van een bestuur om zijn macht 

te verwerven en concurrerende machtsaanspraken (bijvoorbeeld van de hertog of van 

concurrerende stedelijke groeperingen) te counteren53. De interne legitimering 

gebeurde door manifestaties binnen de stedelijke publieke ruimte, maar ook door het 

controleren van de talrijke aspecten van het dagelijkse bestuur. Het onderzoek over het 

geven van geschenken toonde dit reeds aan. Hierbij speelde meer dan enkel de relatie 

tussen gever en beneficiant. Diegene die de stedelijke geschenken mocht geven, 

verpersoonlijkte namelijk de stedelijke macht. Hierbij trok hij het aanzien naar zichzelf 

toe ten nadele van zijn medebestuurslid of andere stedelijke groeperingen. Dit zorgde 

binnen een bestuur voor onderlinge concurrentie. Dat vatte Groebner samen in: 'gifts 

created officials and official power'54. De stelling die ik naar voren wil schuiven is dat dit 

aspect ook speelde bij de stedelijke correspondentie. Wie de externe relaties beheerste, 

verpersoonlijkte voor de buitenstander de stedelijke macht en legde zo een belangrijke 

 

                                                      
50 Ibidem, 476-477. 
51 F. Buylaert, Eeuwen van ambitie: de adel in laat-middeleeuws Vlaanderen (Brussel, 2010: Verhandelingen van de 

Koninklijke Vlaamse academie van België voor wetenschappen en kunsten. Nieuwe reeks, 21).) 266-269. 
52 J. Haemers en E. Lecuppre-Desjardin, 'Conquérir et reconquérir, 119-142. 
53 M. Boone, 'Urban space and political conflict in late medieval Flanders', Journal of Interdisciplinary History, 32 

(2002) 4, 621-640. 
54 V. Groebner, Liquid assets, 68-69. 
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claim op de interne macht. Bovendien verkreeg men door de controle van de 

correspondentie ook controle over de stedelijke relaties, wat een belangrijk aspect was 

bij de machtsuitoefening. In tegenstelling tot de uitgebreide literatuur over de 

structuren die gepaard gaan bij het geven van geschenken, blijft het onderzoek over 

deze interne machtsstructuren bij de externe correspondentie erg beperkt. Ik toon aan 

de hand van enkele voorbeelden aan hoe het aspect van correspondentie een rol speelde 

bij de interne machtsverwerving van een stad.  

De aspecten van het dagelijkse bestuur die betrekking hadden op de relaties met 

externe partners (zowel binnen als buiten de stad), zoals het geven van geschenken, de 

politieke vertegenwoordiging en de correspondentie, hadden ook een belangrijke 

weerslag op de interne machtsverwerving. Door middel van de publieke middelen 

probeerden bestuursleden de eigen positie te consolideren of te verbeteren. Dit kan 

verklaren waarom er eind 1451 een conflict kwam tussen de drie nieuw aangestelde 

Gentse hoofdmannen (Lievin Boone, Jan Willaey en Everard van Botelaer55) en de 

schepenen en dekens van de stad. De aanleiding van het conflict waren enkele brieven 

die de schepenen en de dekens geschreven hadden, maar die de hoofdmannen niet 

wilden zegelen of opsturen56. Het beheer van de correspondentie en de administratieve 

controle stonden hier op het spel. Er ontstond zelfs een hevige discussie tussen Lievin 

Boone enerzijds en de overdeken Lieven de Vrieze en Jan Rijm, secretaris van de Keure57, 

anderzijds, over het beheer van het stadszegel, waarmee men de brieven zegelde58. De 

controle over het stadszegel betekende een controle over de uitgaande correspondentie 

in naam van het hele bestuur. Net deze controle wilden de Gentse hoofdmannen, als 

afgevaardigden van de stedelijke ambachten, absoluut verwerven. Hiermee kregen ze 

namelijk grip op de finale fase van het redactieproces van de brief. Daarom lieten ze 

reeds in december 1451 enkele nieuwe ordonnanties publiceren die betrekking hadden 

op de werking van de interne administratie en de correspondentie. Ten eerste moest 

Gillis Bauwins het gerucht over voornoemd geschil onder de bevolking ontkrachten. Het 

nieuwe bestuur wilde naar buiten toe de eenheid bevestigen. De hoofdmannen gaven 

 

                                                      
55 J. Haemers, De Gentse opstand, 237. 
56 V. Fris (ed.), Dagboek van Gent, deel 1, 240. 
57 Hij was raadspensionaris van Gent in de jaren 1443-144 en 1448-1449 en secretaris van de Keure in het haar 

1451-1452. Zie F. Buvens, Het gerechtelijk leven der stad Gent, weerspiegeld in de stadsrekeningen (1384-1467) 

(Onuitgegeven licentiaatsthesis (Universiteit Gent), 1963), 162. Zie ook SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening 

Gent 1451-1452, f. 195r. 
58 Zie ook C. P. Serrure en P. M. Blommaert, Kronyk van Vlaenderen van 580 tot 1467 (Gent, 1839: Maatschappij der 

Vlaamsche bibliophilen, 3), deel 2, 125: ''s Woensdaghs daer nar, soe nam Lievin Boene een van den Hooftmannen 

meester Janne Rijm, den slotele van der steede-segle van sijnder zyden, denwelken rust up de rekencamere, ende dit te 

wetene comende den overdeken, Lievin den Vrieze, hy dedse hem widdergheven, met veele ruder woerden, die sy d'een 

jeghen d'andere hadden'. 
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wel toe dat er brieven waren gestuurd aan hertogin Isabella (van Portugal), aan Karel de 

Stoute (van Charolais) en aan de graaf van Etampes59. Verder ordonneerden ze dat de 

stedelijke personeelsleden (pensionarissen en secretarissen) moesten zweren dat ze 

voortaan nooit meer in hertogelijke dienst zouden werken. Pensionarissen of klerken 

die het 'secreet' van de kamer zouden onthullen (d.i. het bestuurlijke beroepsgeheim, cf. 

infra) zouden worden gebrandmerkt met een gloeiende sleutel60. Hiermee wilde men de 

geheimen binnen de stedelijke administratie houden en voorkomen dat die zouden 

doorsijpelen tot de centrale administratie. Tot slot volgden enkele regelingen met 

betrekking tot de correspondentie. Brieven mocht men enkel nog in de volkstaal 

schrijven. Op deze manier was controle op de correspondentie vanuit de bevolking 

mogelijk. Men vreesde namelijk dat leden uit het oude bestuur in het Frans -boven de 

hoofden van de bevolking dus- naar een compromis zouden zoeken61. De regelingen van 

de hoofdmannen gingen nog een stap verder. Zo mochten schepenen en dekens van 

stadswege geen brieven meer zenden vooraleer de hoofdmannen ze hadden gelezen en 

goedgekeurd. De hoofdmannen wilden niet het hele proces van de redactie van de 

brieven controleren. Wel focusten ze op de laatste fase (controle en bezegeling). 

Hierdoor konden de hoofdmannen de brieven controleren en, indien nodig, nog 

wijzigingen aanbrengen. Om dit te begrijpen moet kort iets vermeld worden over hoe de 

brieven op schrift werden gesteld. Wie waren de materiële auteurs van de stedelijke 

brieven? Een ordonnantie van Gent van 10 augustus 1423 kan in deze context veel 

verduidelijken. Gent ordonneerde dat men 'voort dan gheene brieve van der stede weghe 

 

                                                      
59 Jan van Bourgondië (+1491), neef van hertog Filips de Goede. Voor een verdere bibliografische verwijzing, 

zie hoofdstuk 5. 
60 Het aanbrengen van littekens in het gelaat door de stadssleutel was een typische straf bij valse 

getuigenissen. Zie R. C. Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw 

(Brussel, 1954: Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone 

kunsten van België. Klasse der letteren, 19) 194-195. Deze straf paste de baljuw van het Brugse Vrije 

bijvoorbeeld toe op Willem Klijn, klerk van de vierschare van het Vrije, en zijn opdrachtgever Clais Bickebolle: 

ARA, RK 13707, baljuwsrekening Brugse Vrije, 18 september 1468 – 8 mei 1469, f. 137v.: 'Au dit Kaerle (Van den 

Eede, maistre de la haute euvre) pour avoir mis en leskelle par trois jours de plais ung nommé Guillaume Clijn, clerc en la 

vierscare du Franc et en aprez bouter d'une cles ardant en sa visage pour ce qu'il avoit fait une fausse obligacion a la 

requeste d'un Clais Biekebolle. Payé pour chacun jour de le mettre en l'esquelle XX s. et pour la justice XL s., monte, 5 lb. Au 

dit Kaerle pour avoir aussi mis en l'esquelle le dit Clais Bickebolle et aprez le flatrir en son visaige comme dessus pour ce 

qu'il avoit fait faire au dit Guillaume la ditte obligacion, pour ce payé, 5 lb.' 
61 J. Haemers, De Gentse opstand, 259. Over het taalaspect als politieke manifestatie, zie S. Lusignan, 'Le choix de 

la langue d'écriture des actes administratifs en France. Communiquer et affirmer son identité', in: C. Boudreau 

(ed.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Age. Actes du colloque international tenu à l'université du 

Québec à Montréal et à l'université d'Ottawa (9-11 mai 2002) (Parijs, 2004: Histoire ancienne et médievale), 198. Meer 

specifiek binnen de Bourgondische maatschappij, zie M. Boone, 'Langue, pouvoirs et dialogue. Aspects 

linguistiques de la communication entre les ducs de Bourgogne et leurs sujets flamands (1385-1505)', RN, 379 

(2009), 20-21. 



Met brieven an de wet 

38 

bezeghelen en sal wat brieve of lettren het zij, het en ware dat zij gheteekent waren met eeneghen 

van den hantteekenen van den ghezwoorne cleerken van der voorseider stede'. De stadsklerk 

moest ervoor zorgen dat alle vormelijke kenmerken in orde waren62. Reden hiervoor 

was dat voordien vele 'vremde cleerken of ander personen vele ende diveersche brieven also wel 

van hofslutinghen, van bevelen, van beden, van versouke, daeghbrieve als andere ghemaect 

gheweist hebben ghezeghelt metter stede zeghele ende uute ghezonden an heeren, wetten ende 

ander persoonen buten gheseten daert behoorde de diveerschen plaetsen an welke brieve groote 

ghebreke vonden zijn gheweest    als ghemaect ieghen die costume van der cameren ende buten 

rechte ende redenen in grooter oneeren ende vermindertheden van scepenen van haren cleercken 

ende groote quetse van den goede lieden die met al zulken brieve ghemoeyt gheweest hebben'63. 

Door deze passage wordt duidelijk dat officiële stedelijke brieven niet noodzakelijk 

binnen de stedelijke administratie op schrift werden gesteld. Het schrijven werd vaak 

uitbesteed aan de talrijke klerken die in een stad aanwezig waren. De stadsrekeningen 

vermelden uitgavenposten die deze praktijk bevestigen. Gent betaalde Andries Adaenis 

5 s. gr. omdat hij: 'vele diverssche scriftueren placcaten missiven ende anderssins die hij 

ghemaect heeft in den name ende oorbuere van der stede, 5 s. gr.'64. Hij was geen gezworen 

stedelijke klerk. Wanneer er een groot aantal brieven moesten worden geschreven, 

werd deze taak vaak uitbesteed65. Zo schakelde Gent de 'ghesellen van der pennen' in66. Zij 

werden betaald omdat zij 'ghescreven hebben de lettren missiven ende van saufconduyte die 

ute ghesonden waren van der stede weghen'67 of omdat zij 'XC brieven te scrivene ende 

overghegheven den dekenen ende anderen van den wijken van der weverijen elken int zine'68. De 

stedelijke administratie stond enkel in voor het controleren van de inhoudelijke en 

vormelijke kenmerken en zij kende de brief een officieel karakter toe door ze te zegelen. 

Doordat deze brieven vaak vormelijk niet in orde waren, maar toch werden gezegeld, 
 

                                                      
62 Over de functie van de Gentse stadsklerk, zie P. Rogghé, 'De Gentse klerken in de XIVe en XVe eeuw. Trouw 

en verraad', Appeltjes van het Meetjesland, 11 (1960), 5-142. 
63 KBR, MS 6295, f. 82 r.-v. Deze ordonnantie is in het cartularium gedateerd op 10 augustus 1424, maar in de 

inventaris van de charters in het Gentse stadsarchief (reeks 94), staat deze ordonnantie geregistreerd onder 

nummer 538 (het archiefstuk zelf blijkt verdwenen), en deze is gedateerd op 10 augustus 1423. Het betreft hier 

dus waarschijnlijk een transcriptiefout door de kopiist van het cartularium. Zie P. Van Duyse en E. De 

Busscher, Inventaire analytique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville de Gand (Gent, 1867), 

187. 
64 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 205v. 
65 J. F. Benders, Bestuursstructuur en schriftcultuur. Een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het 

eind van de 15de eeuw (Kampen, 2004: Publicaties van de Ijselacademie, 173) 132-133. 
66 Dit waren waarschijnlijk de broeders van de Gentse afdeling van de huizen van het Gemene Leven. Zie M. 

Boone, 'Openbare diensten en initiatieven te Gent tijdens de late Middeleeuwen (14de-15de eeuw)', in: Het 

openbaar initiatief van de gemeenten in België: historische grondslagen (Ancien Régime) (Brussel, 1984: Pro Civitate. 

Collection Histoire. Série in-8, 65), 83-84. 
67 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1453-1454, f. 415 r. 
68 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1452-1453, f. 321v. 
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stelde de stad in 1423 een extra controlemechanisme in door de handtekening van een 

officiële stedelijke klerk verplicht te maken. Deze praktijk van uitbesteding zorgde 

ervoor dat de hoofdmannen zich enkel dienden te focussen op het eindproces van de 

redactie (controle en bezegeling). Het toont ook meteen het belang van het zegel aan en 

waarom eind 1451 een conflict ontstond binnen het Gentse bestuur over het beheer van 

het stadszegel. 

Hetzelfde controlemechanisme werd toegepast bij de presentwijnen die enkel 

mochten overhandigd worden in aanwezigheid van de hoofdmannen. Binnenkomende 

brieven mochten eveneens enkel opengebroken worden (dit slaat op het breken van het 

zegel) in aanwezigheid van de hoofdmannen69. Dit voorbeeld toont aan dat de 

hoofdmannen de interne macht van een stad trachtten te consolideren door de in- en 

uitgaande correspondentie in handen te nemen en zich te focussen op de controle van 

de externe relaties. Er ontstond in deze periode ook een onderverdeling tussen boden 

die men uitstuurde 'bi laste van scepenen', 'bi laste van de hoofdmannen', of 'bi laste van de 

hoofdmannen, scepenen ende beede de dekenen'. Er werd dus een duidelijk onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende opdrachtgevers die ofwel apart ofwel samen de boden 

uitstuurden. De controle van de hoofdmannen en de ambachten vergrootte geleidelijk 

aan want de posten op last van de hoofdmannen namen de overhand70. Mede op deze 

manier dwongen die de politieke participatie af. 

De controle over de stedelijke communicatie was een aanduiding voor wie de 

stedelijke macht in handen had. Intern was er een strijd om die bevoegdheid, maar 

tegenover externen was de slagkracht groter wanneer het bestuur zich voorstelde als 

één blok. Deze eensgezinde voorstelling kwam echter vaak onder druk te staan door de 

persoonlijke motieven van de bestuursleden of de groepsbelangen van bepaalde facties. 

Politieke traktaten (vaak geschreven door personeel van een stedelijke administratie) 

onderstreepten dikwijls de waarde van het collectief en het 'algemeen nut'71. In 

dergelijke traktaten verwezen auteurs meermaals naar specifieke concepten zoals het 

'bonum commune'72, wat het welzijn van het collectief –de hele stedelijke gemeenschap 

vertegenwoordigd door haar bestuur- aanduidde. Binnen de administratie was men er 

zich van bewust dat het collectieve welzijn pas bereikt kon worden als men al te 

buitensporige private belangen en aspiraties aan banden legde. De stedelijke 

administratie was een erg belangrijke factor bij de werking van het briefverkeer. Daar 

 

                                                      
69 V. Fris, Dagboek, deel 1, 243-245. 
70 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 177v. en verder. 
71 P. Monnet, 'Courriers et messages', 283. 
72 Zie over dit begrip de bundel: E. Lecuppre-Desjardin en A.-L. Van Bruaene, De Bono Communi. The Discourse and 

Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.). Discours et pratique du Bien Commun dans les villes 

d'Europe (XIIIe au XVIe siècle). (Turnhout, 2010: Studies in European Urban History (1100-1800)). 
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had men de noodzakelijke intellectuele kennis (over de formuleringen, aansprekingen, 

opmaak, enz.) en materiële benodigdheden (stadszegels waarmee men de brieven 

zegelde, was, papier). Er waren daarenboven ook nog de stedelijke boden die het tijdstip, 

de duur en de kosten van hun zendingen minutieus moesten aangeven. Met andere 

woorden, het stedelijke administratief personeel beheerste een belangrijk aspect van 

het stedelijke briefverkeer. Zij waren de draaischijf van de binnenkomende en uitgaande 

correspondentie. Net daarom vormden zij ook een sterke buffer voor de private 

aspiraties van bestuursleden. Eén schepen of raadslid kon niet zomaar op eigen houtje 

corresponderen in naam van het hele stadsbestuur. Ze moesten daarbij een beroep doen 

op de knowhow binnen de administratie die op deze manier een vorm van 

controleorgaan vormde. Ik toon hier aan dat de externe politiek met de bijbehorende 

taken een belangrijke impuls vormde voor organisatorische en intellectuele 

ontwikkelingen binnen de administratie.  

Een eerste voorwaarde voor de goede werking van een administratie was de 

aanwerving van gespecialiseerd personeel. Voor de externe politiek deed de stad een 

beroep op gespecialiseerde onderhandelaars. Dit waren de pensionarissen73. Eerder 

onderzoek toonde reeds aan dat de representatieve vergaderingen in Vlaanderen in 

grote mate gebeurden door een kleine groep specialisten van 440 personen74. Vooral 

Brugge en Gent stuurden de pensionarissen hierbij veel meer uit in vergelijking met 

ander stedelijk personeel75. Door het grote aantal Ledenvergaderingen (Blockmans 

berekende voor de periode 1385-1506 een algemeen gemiddelde van 324 vergaderdagen 

per jaar76) vormden zij een quasi permanente vertegenwoordiging van het stadsbestuur 

buitenshuis. Door dit lange verblijf was briefverkeer met het stadsbestuur noodzakelijk. 

Enkel zo kon het stadsbestuur op de hoogte gehouden worden van wat de 

onderhandelaars beslisten op de vergaderingen en kon het bestuur de onderhandelaars 

feedback geven. Dit gebeurde via stedelijke messagiers, boden en garsoenen. Enkel door 

het uitgewerkte correspondentiesysteem tussen onderhandelaar en stadsbestuur 

konden vergaderingen zo frequent georganiseerd worden. 

Naast het uitgestuurde personeel vergde een doorgedreven externe politiek ook 

interne aanpassingen bij de administratie. Eerst en vooral beschikte zij over de nodige 

 

                                                      
73 Het waren de pencionarissen die het meest frequent participeerden aan de representatieve vergaderingen. 

Zie W. Prevenier, De Leden en de Staten van Vlaanderen, 254. De Brugse pencionaris Nicolas Scoorkin nam zo deel 

aan 202 van de 471 vergaderingen tijdens zijn ambtstermijn, al had hij daarbij vorstelijke sympathieën en 

kreeg hij zelfs een aantal royale giften van Filips de Stoute. Zie W. Prevenier, 'Niclais Scoorkinne', Biographie 

Nationale, 30 (1959), 761-763 en W. Prevenier, De Leden en de Staten van Vlaanderen, 248. 
74 W. Blockmans, 'Flemings on the move. A profile of representatives', in: W. Blockmans en T. de Hemptinne 

(eds.), Secretum Scriptorum. Liber Alumnorum Walter Prevenier (Leuven/Apeldoorn, 1999), 315. 
75 W. Blockmans, 'Flemings on the move', 321-323. 
76 W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 202. 
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materiële en intellectuele expertise om de brieven op te maken en rond te sturen. 

Verder vereisten de politieke onderhandelingen ook dat de besturen bijhielden 

waarover men had onderhandeld, met wie, wat ze hadden bereikt en op welke manier 

ze iemand het best benaderden. Verkregen privileges, binnengekomen brieven en 

rapporten over de vergaderingen dienden ze bij te houden en te archiveren77. Dit was 

een belangrijke activiteit van de secretarie en de klerken. Op die manier werd een 

archief aangelegd en een stedelijk administratief geheugen ontwikkeld dat ten dienste 

kon staan van de verdediging van de stedelijke belangen en de toekomstige externe 

politiek78. Pierre Monnet wijst op het verband tusssen de stijging van het briefverkeer 

en de ontwikkeling van de stedelijke kronieken, twee operaties die technisch en 

intellectueel gezien met elkaar zijn verbonden79. De (stedelijke) kronieken bevatten 

meestal integrale transcripties van brieven. Onderzoekers wezen erop dat de auteur 

veelal iemand was uit de stedelijke administratie die zijn verhaal staafde met 

documenten die hij in zijn nabijheid ter beschikking had. Zo staan er in het 'Dagboek van 

Gent' maar liefst 112 afzonderlijke schriftelijke documenten getranscribeerd. Hiervan 

zijn er 25 missiven die gestuurd zijn door Gent. Als de auteur zich baseerde op 

schriftelijke documenten die binnen de administratie van Gent bewaard waren, 

impliceert dit dat er binnen de administratie ook kopieën van de uitgestuurde brieven 

bewaard werden. Een andere mogelijkheid is dat de brieven nog voor het versturen 

overgeschreven werden in het Dagboek van Gent. In dit register noteerden de auteurs 

per dag de noemenswaardige gebeurtenissen. Daarbij registreerden ze ook welke 

brieven waren binnengekomen en welke brieven het bestuur uitstuurde, met een 

eventuele transcriptie van deze brieven. Door deze brieven te kaderen in de sociale en 

politieke context gaf de administratie aan -en dat was misschien het belangrijkste doel- 

hoe latere lezers deze brieven moesten interpreteren. Op die manier vormden 

dergelijke archivalische instrumenten de basis van een specifieke herinneringscultuur80. 

Eerder is al aangetoond dat de woordenschat die de klerken hanteerden in de 

stadsrekeningen –in casu in de bodenlijsten- blijk gaven van de ontwikkeling van een 

specifieke politieke gedachtegang binnen de stedelijke administratie. Dumolyn 

analyseerde op basis van het taalgebruik in de stadsrekeningen namelijk een 

 

                                                      
77 P. Monnet, 'Jalons', 155.  
78 P. Monnet, 'Jalons', 158-159. 
79 P. Monnet, 'Jalons', 159. Hij herhaalt dit argument in P. Monnet, 'Courriers et messages', 291. 
80 J. Haemers, 'Geletterd verzet. Diplomatiek, politiek en herinneringscultuur van opstandelingen in de 

laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad (casus: Gent en Brugge)', Bulletin de la commission royale d'histoire, 176 

(2010) 1, 5-54; A.-L. Van Bruaene, De Gentse memorieboeken als spiegel van stedelijk historisch bewustzijn (14de tot 

16de eeuw) (Gent, 1998: Verhandelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 22); H. 

Lowagie, 'Record keeping in Flemish towns', Medieval Urban Literacy (Utrecht Studies in Medieval Literacy, ter 

voorbereiding). 
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administratief discours dat de focus legde op begrippen als eenheid, het gemeen nut, 

vrede en vrijheid81.  

Naast gespecialiseerd personeel en een interne reorganisatie kwamen door een 

externe politiek ook tal van administratieve en diplomatieke technieken tot 

ontwikkeling. Max Weber beschrijft dat aspect heel duidelijk. Hij meent dat iedere 

administratie (Weber noemt het de 'bureaucratie', maar deze term is een anachronisme 

met betrekking tot de administraties in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen82) aan de 

hand van het dienstverkeer haar macht trachtte uit te breiden. Het was noodzakelijk om 

te kunnen handelen op grond van een goede cognitieve basis. Die veelheid aan 

informatie moest worden beheerd en bepaalde zaken waren enkel nog voorbehouden 

voor een minderheid. Weber ziet hierbij ook de stijgende nadruk op het officiële 

beroepsgeheim83. In navolging hiervan kwam Valentin Groebner eveneens tot de 

conclusie dat de uitoefening van macht in de eerste plaats gebeurde door het beheer 

van informatie en het opstellen van een interne hiërarchie die (tevens) de toegang tot 

informatie regelde84. De belangrijkste beneficianten van de zogenoemde 

nieuwjaarsgeschenken waren volgens Groebner diegenen die belast waren met het 

vervoer en de reproductie van informatie85. Hij analyseerde de begunstigden van de 

stedelijke giften bij de Zwitserse steden vanuit het voortdurend verzamelen, beheren, 

controleren en verspreiden van informatie. Het was een investering in het 

informatienetwerk. De klerken en de secretarie noteerden de informatie, de 

pensionarissen onderhandelden over die informatie en de boden verspreidden ze. Er 

was ook een categorie voor de 'makelaars', zij die informatie konden geven over de 

informatie86. Hoe uitgebreider een administratie, hoe groter deze hiërarchie van 

informatietoegang. Groebner zag hierbij bovendien een belangrijke tweedeling tussen 

de publieke giften en de privaat gegeven ('heimelijke') giften. 'Heimelijk' (van heimat-

heem-huis) komt letterlijk van: 'in het huis zijnde' (=wat binnenskamers moest 

 

                                                      
81 J. Dumolyn, 'Privileges and novelties, 5-23. Erg interessant is hier ook de studie over denkpatronen in de 

redevoering van Willem Zoete: J. Dumolyn en J. Haemers, 'Les bonnes causes du peuple pour se révolter. Le 

contrat politique en Flandre médiévale d'apres Guillaume Zoete (1488)', in: F. Forenda (ed.), Avant le contrat 

social. Le contrat politique dans l'Occident médiévale, XIIIe-XVe siècle (Parijs, 2010), 327-340. 
82 H. De Ridder-Symoens, 'Jan van Rompaey, Max Weber en Bourgondische ambtenaren', in: B. C. M. Jacobs en 

E. C. Coppens (eds.), Een rijk gerecht: Opstellen aangeboden aan prof Mr. P.L. Nève (Nijmegen, 1998: 

Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt instituut), 337-339; L.-T. Maes, 'Ambtenarij en bureaukratisering 

in regering en gewesten van de Zuidelijke Nederlanden in de 13e-15e eeuw', Tijdschrift voor geschiedenis, 90 

(1977), 357. 
83 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie (Tübingen, 1980) 129. 
84 V. Groebner, Liquid assets, 156. 
85 M. Damen, 'Corrupt of hoofs gedrag? Geschenken en het politieke netwerk van een laatmiddeleeuwse 

Hollandse stad', TSEG, (2005) 2, 92-93. 
86 V. Groebner, Liquid assets, 142-143. 
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blijven)87. De notie 'heimelijc' moet opgevat worden als 'privaat' (eerder dan strikt 

'geheim'). Het sloeg eigenlijk, net als de notie 'secretelijc', op de afzondering van het 

publieke. Dit betekent volgens Jucker zelfs letterlijk dat de gezanten in een gesloten 

ruimte dienden te spreken met de andere gezanten88. Over de 'secrete' informatie mocht 

enkel het bestuur op de hoogte zijn en in het belang van de stad werd die best niet 

onder de gehele stedelijke gemeenschap verspreid. Op het schenden van deze 

geheimhouding stonden bijgevolg zware straffen, zoals reeds bleek bij de straffen die de 

hoofdmannen in 1451 aan pensionarissen en klerken oplegden die het secreet zouden 

schenden. Florens Deschamps, landbaljuw van Sluis, veroordeelde Vincent f. Pieters, 

sergeant en klerk van de schepenkamer, tot een boete van 12 lb. parisis omdat zijn klerk 

bepaalde informatie had gelekt 'en telle maniere quelle vint a la congnoissande de ceulx a qui 

elle touchoit'89. Het stadsbestuur van Sint-Winoksbergen verbande meester Olivier de 

Berghe zelfs voor zes jaar omdat hij 'avoir revelé les secres de la ditte loy'. Hij verkreeg 

hiervoor hertogelijke remissie op 14 december 144090.  

De nadruk op de geheime informatie resulteerde ook in geheime contacten. De 

gezanten behandelden discrete zaken die enkel de schepenen aangingen. De uitgave aan 

Jan Tsolle die Brugge op 9 januari 1455 naar de officialiteit van Doornik stuurde 'up zekre 

secrete, scepenen alleene aengaende', is een voorbeeld hiervan91. Anderzijds waren er ook 

tal van vermeldingen waar het bestuur de identiteit van de bode, de destinataris of het 

doel geheim hield. Pierre Monnet berekende dat het stadsbestuur van Frankfürt één op 

de tien boden uitstuurde voor 'heimelijke' (secrete of discrete) zaken92. De Brugse 

stadsrekeningen bevatten soms op het einde van de categorie van de reiskosten een 

eenmalige post waarbij: 'vele hemelike boden [...] omme eeneghe secrete zaken aengaende 

onsen gheduchten heere ende prinche ende zinen lande van Vlaendren' betaald werden93. Ook 

tijdens de Gentse opstand (1449-1453) hadden de Bruggelingen diverse spionnen binnen 

Gent die nauwkeurig alle gebeurtenissen moesten bijhouden en melden aan de 

kapitein94. Opvallend genoeg komen dergelijke betalingen enkel in de Brugse 

 

                                                      
87 MNW, lemma: 'heimelijc'. Het 'huis' sloeg in onze context dan op het stadsbestuur, de schepenbank. 
88 M. Jucker, 'Secrets and politics: Methodological and communicational aspects of late medieval diplomacy', 

Micrologus: Natura, scienze e società medievali. Nature, Sciences and Medieval societies, 14 (2006), 295. 
89 ARA, RK 13927, baljuwsrekening Sluis, 10 januari 1452 1452-17 september 1452, f. 3v. 
90 Stadsarchief Sint-Winoksbergen (Fr. Bergues), AA18, f. 24r. Met dank aan Jonas Braekevelt. 
91 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1454-1455, f. 38r. 
92 P. Monnet, 'Pouvoir communal', 131. 
93 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1419-1420, f. 106r. 
94 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1452-1453, f. 41r.: 'diverschen booden ende accouten [< Oudfrans: accouter, 

écouter <Latijn: auscultare. Zij die gestuurd worden om te gaan (af)luisteren] die in groote menichte binnen desen 

jare daghelicx ghezonden hebben ghezijn onderweghen Ghent ende al omme int landt te voet ende te perde bi daghen ende 

bi nachten omme secretelike te vernemene alle niemaren alzoo wet van den volke van wapene van ons gheduchts heere 

ende van die van Ghent als van brande, rooven ende andere fortsen gheschiet bi den quaden lieden daghelijcx hier omtrent 
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stadsrekeningen voor, telkens gebundeld in één uitgavenpost. Wie deze anonieme 

boden/spionnen waren, valt onmogelijk te achterhalen95. De schepenen kenden hun 

identiteit en dat bleek voldoende96. Zo konden ze worden ingezet voor delicate 

opdrachten. Soms kon de kostprijs voor een dergelijke post erg oplopen. In het 

schepenjaar 1454-1455 betaalde Brugge bijvoorbeeld voor die ene post 504 lb. (13% van 

de reiskosten dat jaar) aan heimelijke boden die werden ingezet voor verschillende 

zendingen naar de hertog en zijn personeel97. Wegens de grootte van dit bedrag riep de 

Rekenkamer de twee Brugse burgemeesters ter verantwoording, zo blijkt uit de notitie 

in de marges: 'par affirmacion expossé des dis deux burchmestres et autres de la loy presens a 

l'audicion de ce compte sur ce expossé notre interrogacion'98. Terwijl betalingen normaal 

naam, duur, reden en kostprijs dienden te vermelden, werden hier, onder het mom van 

de 'secrete boden' verschillende zendingen zonder verdere (schriftelijke) verantwoording 

opgelijst. Hoewel een groot deel van de controle op de stedelijke financiën in 

Vlaanderen reeds verworven was sinds het einde van de dertiende eeuw, maskeerde het 

Brugse bestuur een dergelijke uitgave door ze achteraan en samengebundeld te noteren. 

Op die manier ontliep het Brugse bestuur in de eerste plaats de controle van de eigen 

stedelijke bevolking en de andere Vlaamse steden. De Rekenkamer kon verdere uitleg 

vragen, maar de andere aanhoorders van de rekening werden in het ongewisse gelaten. 

Vaak betrof het overigens zendingen van en naar, of in functie van, de hertog en zijn 

centrale administratie. Dergelijke zendingen kunnen geïnterpreteerd worden als 

permanent lobbyen bij de hertog. Zulke praktijken zijn echter nog niet uitgebreid 

onderzocht en door het beknopte karakter van de beschrijvingen ook zeer moeilijk te 

onderzoeken. Een betere kennis hierover zou echter een belangrijke uitbreiding kunnen 

 

                                                                                                                                                                      
23 lb. 5 s. 4 d. gr. ende van heimelike boden accouten die bi beveilne van mijnen heere den capetain ende de wet van desen 

stede ghendelike ghezijn ende gheleghen hebben te Ghent binnen omme secretelike te vernemene van haerlieden upzetten, 

roeringhen, regementen ende uutloopinghen omme derof minen vorseide heere den capetain ende de wet te adverterne 

ende over te bringhene, 11 lb. 3 s. 8 d. gr.' 
95 Bastian Walter onderzocht recent de stedelijke spionage in zijn doctoraatsstudie, waarvan de publicatie in 

voorbereiding is. Eerste resultaten zijn te lezen in: B. Walter, 'Urban espionage and counterespionage during 

the Burgundian wars (1468-1477)', Journal of medieval military history, 9 (2011), 132-145. 
96 Het betalen van niet nader genoemde personen, is al een ouder gebruik. Zo betaalde stad Gent in 1336 aan 

begunstelingen aan het hof in Frankrijk 'de welke persoene scepenen wel weten wie sij sijn ende die niet behooren 

ghenoemt te sine'. N. De Pauw en J. Vuylsteke, De rekeningen der stad Gent: tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 

(Gent, 1874), deel 1, 50. 
97 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1454-1455, f. 42v.: 'Item betaelt diversche heimelike ende secreten boden die 

binnen desen jaren bij bevele ende ordonnancie van burchmeesters ghesonden zijn, bij minen gheduchten heere, minen 

heere den chancellier ende andre heeren van zinen edelen raed omme de voordernesse van diverschen grooten zwaren 

ende lasteghen zaken die de stede bij minen voorseide gheduchten heere ende zinen edelen raed te voorderne ende 

daghelicx te solliciterne ende ghereedene heift mids dat hij in vremden ende verren landen was XLII lb. groten valent, 504 

lb.' 
98 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1454-1455, f. 42v. 
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geven op de geschiedenis van de laatmiddeleeuwse stedelijke politiek en de relaties met 

de centrale administratie.  

Een blik op de interne structuur van een stad en het bijbehorende aspect van de 

correspondentie heeft aangetoond dat een uitgebreide correspondentie een grote 

weerslag had op zowel de machtsverwerving als de administratieve organisatie van een 

stad. Bij de interne machtsverwerving is er sprake van een dubbele werking. Enerzijds 

schakelde diegene die de correspondentie controleerde en als vertegenwoordiger van 

de stad naar buiten kon treden, de interne opposanten uit. Anderzijds kwam hierdoor 

het uitgebreid netwerk van stedelijke relaties onder controle, waardoor de invloed kon 

worden uitgebreid. De inzet was groot, wat tot uiting kwam in enkele directe conflicten. 

Het beheer van de correspondentie en de diplomatieke contacten, was tot slot ook een 

essentieel onderdeel van het administratieve werk omwille van de grote mate van 

kennis en vaardigheden die vereist waren99. Bovendien werd het personeel, dat voor 

enkele opeenvolgende jaren voor de stad werkte, een stabiele factor in het dagelijkse 

bestuur. Op deze manier verwierf de administratie een vorm van invloed op de 

(externe) politiek van de stad. Daarbij werd binnen de administratie de 

informatietoegang regelmatig. Hoe belangrijker de politieke inzet, hoe meer informatie 

voor slechts enkelen werd voorbehouden. Naast een inhoudelijk discours ontwikkelde 

een publieke administratie ook enkele bestuurlijke geplogenheden zoals een betere 

archivering, het ambtsgeheim, het onderhouden van een spionagenetwerk of alleszins 

talrijke heimelijke contacten100.  

Na de analyse van de impact op de interne structuur van de stad bespreek ik nu de 

implicaties op de regionale politiek. Welk belang had een stad in het uitstippelen van 

een uitgebreid communicatienetwerk? Een stad was een centrum van handel, 

nijverheid, wetenschap, kennis en cultuur. Er circuleerde veel kapitaal in een stad, 

waardoor er ook talrijke financiële producten werden ontwikkeld. Toch was ze als 

geografische entiteit erg kwetsbaar. Een stad kon zich pas ontwikkelen door de import 

van voedselproducten, ruwe grondstoffen en andere handelswaar. Hoe sterk een stad 

financieel, politiek, demografisch ook was, ze was hierbij allesbehalve autonoom, maar 

sterk afhankelijk van de buitenwereld101. 'Te vriende houde d'omsaten' was voor de 14e-

eewse Antwerpse stadsklerk Jan van Boendale niet toevallig een essentiële voorwaarde 

voor een goed stadsbestuur102. Goede contacten en controle over de omliggende 

 

                                                      
99 P. Monnet, 'Diplomatie et relations', 100-101. 
100 M. Jucker, 'Secrets and politics', 277. 
101 U. Goppold, Politische Kommunikation, 265-271. 
102 C. Billen, 'Dire le bien commun dans l'espace public. Matérialité épigraphique et monumentale du bien 

commun dans les villes des Pays-Bas à la fin du Moyen Âge', in: E. Lecuppre-Desjardin en A.-L. Van Bruaene 
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gebieden en de toegangswegen waren voor een stad essentieel. Hiervoor waren gunstige 

economische omstandigheden en een goede relatie met economische partners erg 

belangrijk. Om die gunstige economische omstandigheden te realiseren, waren een 

goede transportinfrastructuur, veiligheid en minimale overlast door centrale 

ambtenaren of tolheffers noodzakelijk. Dit zijn factoren waar de centrale overheid een 

belangrijke rol in speelde. Het creëren van gunstige economische factoren en het veilig 

stellen van de eigen bevoorrading kon pas gebeuren in overleg met de omliggende 

steden en de centrale overheid. Als een stad tegen deze centrale overheid in opstand 

kwam, was een goede bevoorrading bepalend voor het verder verloop van de opstand. 

Goede contacten met het omliggende hinterland en de daarbijhorende propaganda, 

bleek een belangrijk agendapunt van een opstandig bestuur103. Wilde men een 

belangrijke beslissing realiseren, dan gebeurde dit best in overleg met de omliggende 

steden. In het sterk geürbaniseerde graafschap Vlaanderen werd dit overleg (zowel 

interstedelijk als tussen steden en hertog) daarom reeds vroeg geïnstitutionaliseerd 

door middel van het college van de Leden van Vlaanderen104. 

Een stad die in deze context wou groeien of haar invloed uitbreiden, kon dat slechts 

door een actieve en permanente externe politiek. Men moest zich inwerken in 

verschillende economische en politieke netwerken. Dit gebeurde bijvoorbeeld door het 

geven van relatiegeschenken en giften105. Het kon echter veel verder gaan dan het 

overbrengen van een materieel object. Men kon iemand ook begunstigen door 

bijvoorbeeld het verlenen van een bepaalde functie of het toevertrouwen van 

belangrijke informatie. Het stadsbestuur kon op die manier een netwerk uitbouwen van 

begunstigden. Dit aspect speelde ook mee bij het uitsturen van representanten en 

boden. Enerzijds wilde men via de externe relaties voordelige maatregelen bepleiten, 

anderzijds werd via die relaties een netwerk van nuttige contactpersonen uitgebouwd. 

Op deze manier verhoogde het bestuur zijn zichtbaarheid als een politieke actor. De 

geadresseerde wist meteen dat het bestuur een belangrijke speler was waarmee hij in 

zijn handelen (in welke functie dan ook) rekening moest houden. 

 

                                                                                                                                                                      
(eds.), De Bono Communi. The discourse and practice of the Common Good in the European city (13th-16th c.) (Turnhout, 

2010: Studies in European Urban History (1100-1800), 22), 72. 
103 J. Haemers, De Gentse opstand, 271-272. 
104 W. Prevenier, De Leden en de Staten van Vlaanderen, op. cit.; W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, op. cit.; 

M. Boone, ''In den beginne was het woord’, art. cit. 
105 M. Boone, 'Dons et pots-de-vin, aspects de la sociabilité urbaine au bas Moyen Age. Le cas gantois pendant la 

période bourguignonne', RN, 70 (1988), 471-487; A. Derville, 'Pots-de-vin, cadeaux, racket, patronage: essai sur 

les mécanismes de décision dans l’Etat bourguignon', RN, 56 (1974), 341-364; Arnould, M.A., 'L'origine 

historique des pots-de-vin', Blletin de la classe des lettres et sciences morales et politiques de l'academie royale de 

Belgique (5e reeks), 62 (1976), 216-267. 
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Het investeren in een netwerk van externe relaties was noodzakelijk om politiek 

gezien enige zeggenschap te verkrijgen. Enkel op deze manier kon de stad ijveren voor 

gunstige maatregelen. Een stad bouwde enerzijds actief een netwerk op, maar moest 

zich ook op een specifieke manier representeren in dit netwerk. Het sterk verstedelijkte 

Vlaanderen was een regio waarbij talrijke actoren zich op deze manier manifesteerden. 

Het succes of falen van deze representatie bepaalde de positie in de stedelijke 

hiërarchie106. Om een grotere stem te krijgen tegenover externe contactpersonen 

(bijvoorbeeld tegenover de hertog en zijn administratie of tegenover vreemde 

koopliedengemeenschappen als de Hanze) onderhielden de steden ook regelmatig 

onderlinge contacten en gingen ze nauw met elkaar samenwerken. Dit was de basis voor 

de ontwikkeling van enkele stedelijke netwerken en bonden. Dergelijke contacten en 

samenwerkingen werden in eerdere studies naar het stedelijke netwerk in Vlaanderen 

volledig genegeerd107. Een analyse van dit informatienetwerk kan ons nochtans veel 

leren over de werking en hiërarchie van het stedelijke weefsel. Een stedelijk netwerk is 

niet enkel een regionale verspreiding van enkele steden, maar een netwerk van 

verschillende contacten en samenwerkingen. Het waren niet zozeer contacten tussen de 

stedelijke besturen, maar tussen verschillende groeperingen, zowel uit het stedelijke, 

adelijke als hertogelijke milieu. Allianties en contacten wijzigden al naargelang van de 

steeds wisselende politieke context. De verschillen in de communicatiepolitiek van de 

verschillende stadsbesturen waren een uitdrukking van de verschillende ambities van 

deze besturen, of liever van de groeperingen die zich in de besturen genesteld hadden. 

Dergelijke netwerken konden strikt economisch van aard zijn, zoals het Hanzenetwerk, 

waarbij Brugge de thuisbasis was van een Kontor. De belangrijkste samenwerking van de 

Vlaamse steden manifesteerde zich echter in het college van de Leden van Vlaanderen 

(Gent, Brugge, Ieper en het Brugse Vrije). Het goede verloop van een dergelijke 

interstedelijke samenwerking was niet noodzakelijk gebaseerd op een gelijke agenda of 

een sterk wederzijds vertrouwen. Men was zich daarentegen wel bewust van de 

voordelen die gemeenschappelijk overleg en gezamenlijke onderhandeling met de 

hertog met zich meebrachten108. De steden pleitten tijdens dergelijke vergaderingen 

voor een gunstig economisch klimaat (lage tollen, vrede, goede transportinfrastructuur, 

enz.). Politiek gezien vormden ze samen een sterkere oppositie tegen de centrale 

hertogelijke ambities. Een dergelijke interstedelijke politieke (en economische) 

samenwerking kon pas plaatsvinden met uitgebouwde communicatieve structuren als 

 

                                                      
106 P. Monnet, 'Jalons', 154-155. 
107 De studie van Peter Stabel richt zich vooral tot de juridische, economische en demografische organisatie. 

Nergens wordt gesproken tussen de verschillende contacten tussen de steden van het netwerk. Zie P. Stabel, 

Dwarfs among giants. 
108 P. Monnet, 'Jalons', 167. 
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basis. Om een 'verdeel en heers'-strategie van de hertog tegen te gaan, was het absoluut 

noodzakelijk dat de Leden steeds op de hoogte werden gehouden van elkaars 

standpunten zodat men deze op elkaar kon afstemmen. Pas zo kon men daadkrachtig en 

met één stem naar buiten komen. Deze informatie-uitwisselingen gebeurden in de 

eerste plaats tijdens de vele onderlinge vergaderingen en samenkomsten, maar die 

werden aangevuld met een wederzijdse correspondentie ter voorbereiding en tijdens de 

vergaderingen. Op deze manier kon politiek gevoerd worden over een grotere afstand 

en kon de samenwerking beter verlopen. De belangrijkste correspondentie tijdens de 

Ledenvergaderingen was die tussen een stadsbestuur en zijn gezanten. Het bestuur 

schreef naar de gezanten, die dan het standpunt van hun bestuur konden verdedigen 

tijdens de interstedelijke besprekingen. Het uitsturen van een bode naar de eigen 

stedelijke gezanten was een veelvuldige uitgave (cf. infra). De enige aansluitende 

brievenreeks van een laatmiddeleeuwse stad die is overgeleverd, betreft de 

correspondentie tussen het bestuur en de eigen gezanten109. Het geeft een goed beeld op 

de veelheid en de inhoud van een dergelijke correspondentie. 

Een politieke samenwerking gaf ontegensprekelijk aanleiding tot een verhoogde 

correspondentie. Dit had op zijn beurt een ander groot gevolg. Door de correspondentie 

wordt namelijk een informatieverbinding tussen 'zender' (A) en 'ontvanger' (B) 

gecreëerd. Het is evenwel ook een proces van exclusie. De overgebrachte informatie (in 

gesloten brief) blijft beperkt tot ontvanger B en wordt geblokkeerd voor ontvanger C. De 

ontvanger B kan evenwel op zijn beurt beslissen om de informatie of de brief door te 

sturen (naar C, D, E, enz.). Op deze manier wordt een informatienetwerk gecreëerd dat 

langs enkele kernlijnen loopt, met daarbij eventuele vertakkingen. Politieke spelers 

konden buitenspel gezet worden door hen te 'ex-communiceren' en hen geen deel te 

laten uitmaken van het informatienetwerk. Door de politieke structuur en de 

ontwikkeling van het college van de Leden van Vlaanderen verliep de kernlijn van het 

Vlaamse stedelijk informatienetwerk via de Leden (de belangrijkste steden in het 

graafschap), waarbij ieder Lid op zijn beurt de keuze had de steden in de buurt te 

informeren (dit wordt in hoofdstuk 5 verder uitgewerkt). Zo stuurde Roeselare op 13 

oktober 1467 een van haar wethouders naar Ieper om zich te informeren over de 

beslissing rond de vraag van Karel de Stoute voor de betaling van de pikeniers. Er was 

op dat moment een Ledenvergadering in Gent over deze kwestie110. Roeselare had daar 

 

                                                      
109 I. Diegerick (ed.), Correspondance des magistrats d'Ypres députés à Gand et à Bruges pendant les troubles de Flandre 

sous Maximilien, duc d'Autriche (Brugge, 1855). De originelen zijn verloren gegaan bij de brand van het Ieperse 

stadsarchief tijdens de eerste wereldoorlog. Deze uitgave is dus nog de enige overgebleven referentie naar 

deze brieven. 
110 De vergadering duurde van 6 tot 16 oktober, met als thema: 'Munt, troepen: verzoek piekeniers': zie HLSV4, 

311. 
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zelf geen vertegenwoordigers, maar wilde duidelijk op de hoogte worden gehouden. 

Ieper had wel een afvaardiging. De Ieperse bestuursleden antwoordden aan de 

Roeselaarse wethouder dat ze nog geen nieuws hadden, maar wel een bode verwachtten 

die met nieuws van de vergadering zou komen. De Roeselaarse wethouder vroeg daarop 

of ze (op kosten van Roeselare) een bode wilden sturen van zodra de verwachte bode uit 

Gent in Ieper aankwam111. Via Ieper kon de beslissing verspreid worden naar de kleinere 

steden in de buurt, zoals Roeselare. Op deze manier konden via de Leden alle kleinere 

steden ingelicht worden. Dit gebeurde dus wel enkel bij gratie van de Leden. Zij konden 

beslissen het nieuws voor zich te houden en niet te verspreiden. Dit voorbeeld verklaart 

ook meteen waarom de grootste steden werkten met een gestructureerd bodensysteem. 

De kostprijs per verplaatsing was lager, er was meer duidelijkheid over de reistijd van de 

boden en de informatie was accurater. Door een uitgebreid netwerk van reizende boden 

werden de steden steeds als eerste in de omgeving ingelicht. Roeselare had geen eigen 

bode en geen afvaardiging in de Ledenvergadering. Informatie was voor hen als gevolg 

hiervan veel duurder en bovendien aan voorwaarden verbonden. In dit voorbeeld was 

de reis van de Roeselaarse wethouder tevergeefs want hij is zonder nieuws moeten 

terugkeren en Roeselare moest daarenboven nog de Ieperse bode betalen.  

Op vlak van intensiteit en kostprijs was er een grote ongelijkheid tussen de 

verschillende steden. Een blik op de rekeningen van enkele kleinere Vlaamse steden 

toont het grote verschil aan. Curveiller besloot in zijn onderzoek over Duinkerke dat 

deze middelgrote stad met gemiddeld 88 verplaatsingen nog steeds een gesloten stad 

was waarbij de externe relaties erg beperkt waren112. Het aantal verplaatsingen 

buitenshuis lag bij de kleinere steden beduidend lager. Ter vergelijking met 

bovenstaande gegevens over Brugge en Gent onderzocht ik ook enkele kleinere steden 

bij wijze van steekproef. De keuze viel op Tielt en Eeklo omdat de rekeningen van beide 

steden grotendeels zijn uitgegeven113. Beide steden vergoedden de binnenkomende 

boden in de categorie 'costen van messagiers' (een post die niet ieder jaar terugkomt) en 

betaalden de eigen zendingen in 'costen van voyagen'. De reële kosten lagen uiteraard 

veel lager. Voor het begin van de vijftiende eeuw bedroegen de gemiddelde reiskosten 

voor Tielt 32.243 d. parisis en voor Eeklo 12.523 d. par. De gemiddelden bij Gent en 

Brugge waren respectievelijk 785.054 d. par. en 1.181.648 d. par. De bedragen voor de 

 

                                                      
111 P. Van de Letewe, Vernieuwing, 128-129. 
112 S. Curveiller, Dunkerque: ville et port de Flandre à la fin du Moyen Age à travers les comptes de bailliage de 1358 à 1407 

(Lille, 1989: Économies et sociétés), 125; Zie ook de analyse op basis van de baljuwsrekeningen van Duinkerke: 

S. Curveiller, 'Territorialités, institutions et sources fiscales en Flandre maritime au Moyen Age', RN, 79 (1997) 

322, 916-917. 
113 E. Neelemans, De rekeningen der stad Eeclo: 1402-1481 (Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 

provinciën, 261); C. Moors en F. Hollevoet, Stadsrekeningen Tielt (Tielt, 2000: Historische bronnen). 
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reiskosten van Tielt en Eeklo besloegen dus ongeveer 1% tot 4% van de Brugse en Gentse 

bedragen. Ondanks deze kleinere bedragen was het aandeel van de som van de 

reiskosten op het geheel van de stedelijke uitgaven wel veel groter bij de kleinere 

steden. Bij Brugge steeg het aandeel, met uitzondering van enkele pieken, structureel 

niet boven de 7% uit. Dit terwijl het aandeel reiskosten bij Eeklo niet onder de 7% duikt 

en bij Tielt niet onder de 4 procent. Het aandeel van de reiskosten op de totale uitgaven 

was in Eeklo gemiddeld 15% en in Tielt gemiddeld 8,7%.  
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 Grafiek 1.6: Procentuele uitgaven van de reiskosten voor stad Eeklo (1404-1424) 

 
 

Grafiek 1.7: Procentuele uitgaven van de reiskosten voor stad Tielt (1403-1429)114 

 

 

                                                      
114 C. Moors en F. Hollevoet, Stadsrekeningen Tielt, deel 1, 37-410. Dit is een transcriptie van de rekeningen in het 

Algemeen Rijksarchief (ARA, RK 38316 – 38333). 
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Een beperkter aantal zendingen betekende in de kleinere steden dus een groter aandeel 

van het stedelijke budget. De kleinere steden noteerden veel minder zendingen in hun 

rekeningen, maar diegene die ze in rekening brachten, waren wel verplaatsingen voor 

het hoger stedelijk personeel. Omdat men al minder verplaatsingen deed, stuurde men 

de hoogste functiebekleders uit om de representativiteit en het aanzien buitenshuis te 

verhogen. Hetzelfde valt te bemerken voor Oudenburg. Zij stuurde in de eerste plaats 

haar burgemeester, klerk115 of tresorier116 uit. Er werd nergens een eigen messagier of 

bode vermeld of vergoed. De kleinere steden stuurden wel burgemeesters en schepenen 

uit, maar die reisden volgens dezelfde dagtarieven die de messagiers van Brugge, Gent 

of Ieper kregen (zie hiervoor hoofdstuk 4, tabel 3.5). In Brugge kon een dagvergoeding 

voor de burgemeester oplopen tot 8 lb. parisis117. In Oudenburg reed een burgemeester 

in 1452 aan 16 s. par. per dag118 en in Eeklo tussen 12 s. par (te voet in 1452) en 18 s. par 

(te paard in 1453)119. De hogere functie van het uitgestuurde personeel kan dus geen 

verklaring zijn voor het proportioneel hoger percentage. Dat minder zendingen, aan 

lagere tarieven, toch voor een hoger aandeel zorgden, is te wijten aan de veel 

beperktere liquiditeit van de financiën. Eén zending betekende dan meteen een grotere 

kost, maar blijkbaar bespaarde men niet op deze kost. Het was ook voor kleinere steden 

belangrijk om naar buiten te treden. Het ontbrak deze steden wel aan een veelvuldige 

correspondentie. De bestuursleden trokken er zelf op uit om politieke of juridische 

zaken te bespreken. De rekeningen vermelden veel minder het ronddragen of 

binnenkomen van stedelijke brieven. Dit (schijnbaar) ontbreken van een veelvuldige 

correspondentie maakte de aanwerving van lager administratief personeel zoals boden 

overbodig120. De investering was te groot. Als men dan al eens een brief diende te sturen, 

gaf men die mee met het politiek personeel, deed men een beroep op een losse bode of 

gaf men hem mee met andere reizigers langs eerder officieuze wegen. Deze manier bood 

echter minder zekerheid op het correct en op tijd afleveren van de brief. Over deze 

vorm van corresponderen zijn de rekeningen karig met informatie. Als een stad zich 

 

                                                      
115 E. Feys en D. Van de Casteele, Histoire d'Oudenbourg accompagnée de pièces justificatives comprenant le cartulaire 

de la ville et de nombreux extraits des comptes communaux (Brugge, 1873: Recueil de chroniques, chartes et autres 

documents concernant l'histoire et les antiquités de la Flandre. 2e série: Chroniques et histoires spéciales), 

476: 'Item den tweesten in sporkele zo waren ghezonden Joos de But, buerchmeester ende Perchevael van Moerkerke, clerc, 

te Brugghe, nopende dat...' 
116 Ibidem, 287: 'Item up ten XXIen dach van den oeste ghesent Michiel Rieman den tresor...' 
117 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1452-1453, f. 32v. (HLSV3, deel 2, 1224, nr. 1185) 
118 E. Feys en D. Van de Casteele, Histoire d'Oudenbourg, 421. 
119 E. Neelemans, De rekeningen der stad Eeclo, 397 en 406. 
120 In de rekeningen van Eeklo kwam wel enkele keren dezelfde namen in voor (vb in het jaar 1451 werd 

Zegher vanden Hende verschillende keren uitgestuurd), maar nergens werden die als 'bode' of 'messagier' 

benoemd. Ibidem, 397. 
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ontwikkelde en nood had aan een uitgebreidere correspondentie, werd het wel 

voordelig om te investeren in een stedelijke bode. Zo had Kortrijk een eigen stadsbode, 

maar ook Tielt had een vaste messagier, met alle bijbehorende klederdracht en zilveren 

accessoires121. 

Dat de kleinere steden een groter aandeel van hun uitgaven aan de reiskosten 

spendeerden of dienden te spenderen, was een gevolg van de politieke omkadering, 

maar had op zijn beurt ook politieke gevolgen. De kleinere steden en kasselrijen in het 

graafschap Vlaanderen waren ingebed in een kwartier. Aan het hoofd hiervan stond het 

zogenoemde 'wettelijk hoofd' (kwartier Brugse Vrije, kwartier van Gent, Ieperse 

kwartier en Waals Vlaanderen122). De magistraten van de kleinere steden en kasselrijen 

konden zich richten tot hun 'hoofd' voor talrijke juridische en andere zaken. Het 

wettelijke hoofd regelde conflicten tussen kasselrijen onderling en via de 'hoofdvaart' 

kon men er raad of een herziening van een vonnis bekomen. Men vergaderde vaak 

samen in de zogenoemde kwartiervergaderingen123. Dit had ook gevolgen op de 

representatie naar de vorst toe. Kleinere steden waren enkel op de representatieve 

vergaderingen op uitnodiging van hun wettelijke hoofd, vaak om bijvoorbeeld een 

schending van een privilegie uit te leggen. Het wettelijke hoofd kon dan de verdediging 

van de ondergeschikte op zich nemen124. Het gevolg hiervan is dat de kleinere steden 

enkel op uitnodiging hun klachten konden voorleggen en als die klachten ingingen 

tegen de belangen van hun wettelijke hoofd dan bleven hun standpunten ongehoord in 

de representatieve vergaderingen. Zelfs wanneer er een delegatie aanwezig was, 

betekende dit nog niet dat zij tot de eigenlijke vergadering werd toegelaten, of alleszins 

niet tot de gehele vergadering125. Door deze institutionele omkadering lagen de 

voornaamste communicatiewegen van de kleinere steden en kasselrijen van en naar 

hun wettelijke hoofd (of lokale hoofd126) en eventueel van en naar de centrale 

 

                                                      
121 ARA, RK 38347: stadsrekening Tielt, 7 juni 1454-14 juli 1455, f. 13r.: 'Item betaelt den zelven Gillis (Van Overdam, 

ontfangere) van dat hij te Brugghe ghesonden was den XVen dach in spoorkle omme de tente van der stede die daer binder 

orloghe ghevlucht was ende voort te doen makene eene zelverinne bosse verwapent metter stede wepene omme den 

messagier ende bode van scepenen, van tween daghen dat hij hieromme uute was te XVs. Sdaechs, comt, 30 s.'. Zie ook C. 

Moors en F. Hollevoet, Stadsrekeningen Tielt (Tielt, 2000: Historische bronnen), deel 2, 43. 
122 W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 108. Over der betekenis van het kwartier, zie ook: D. Nicholas, 

Town and countryside: social, economic, and political tensions in fourteenth-century Flanders (Brugge, 1971: RUG. 

Werken uitgegeven door de Faculteit van de letteren en wijsbegeerte, 152) 152-172 en P. Stabel, Dwarfs among 

giants, 82-83. 
123 Ibidem, 107-113. 
124 Ibidem, 147-148. 
125 Ibidem, 148. 
126 Zo trokken enkele stadjes in Zuid-West-Vlaanderen in de eerste plaats in de eigen streek te hoofde in plaats 

van hun wettelijk hoofd Brugge, bijvoorbeeld de steden Duinkerke en Grevelingen trokken naar Diksmuide en 

Lombardsijde trok naar Nieuwpoort. Zie Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 113. 
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instellingen. Dit zorgde ervoor dat hun geografische actieterrein relatief beperkt was. 

Bij de Leden of grotere steden kwamen daar nog belangrijke netwerken bij met relatief 

langere afstanden. Dit zijn de verplaatsingen tussen bijvoorbeeld de Leden onderling en 

eventuele verplaatsingen buiten het graafschap (naar vertegenwoordigers in het 

Parlement van Parijs, handelsdelegaties naar Engeland, Hanzesteden, enz.). Voor de 

Leden van Vlaanderen was het cruciaal om de onderlinge verbindingen te optimaliseren 

zodat de samenwerking op een goed functionerend institutioneel (communicatief) 

kader kon steunen. Zo werd de samenwerking alvast niet belemmerd door een 

vertraagde of onduidelijke communicatie. De grotere steden investeerden in een 

correspondentiesysteem met een eigen messagier, maar die investeringen hadden ze 

vrij snel terugverdiend omdat ze hierdoor meer, sneller, gerichter en goedkoper konden 

communiceren. Op deze manier vergrootte hun visibiliteit en participatie in de 

regionale en interregionale politiek. Dit verschil in de manifestatie van de externe 

politiek had twee belangrijke gevolgen. Enerzijds versterkte het de groeiende stedelijke 

hiërarchie. Dat is overigens een trend die niet enkel voor Vlaanderen gold127. Anderzijds 

was het door deze uitgebouwde communicatielijnen en politieke structuren dat een stad 

zoals Ieper -die demografisch en economisch sterk achteruitging- toch nog lange tijd 

een belangrijke politieke stem bleef behouden. De politieke vertegenwoordiging volgde 

blijkbaar in vertraging de economische realiteit. 

De geschreven missiven en andere schriftelijke documenten speelden een cruciale rol 

in het grotere verhaal van de volksvertegenwoordiging. Deze kleinere, niet-

rechtsgeldige documenten werden lange tijd enkel in het verhaal betrokken als louter 

informatieve bron. Hun centrale rol binnen de representatieve vergaderingen werd 

voor het eerst besproken door Michael Jucker. De boden hielden zowel de stad als haar 

gezanten op de hoogte van elkaars reilen en zeilen. Omdat het vertrouwen in het 

briefverkeer nog beperkt was en men de risico's kende die met het briefschrijven 

gepaard gingen (een brief kon in verkeerde handen vallen), speelde de bode hier ook 

een rol in het overbrengen van mondelinge informatie (cf. infra)128. De Leden waren zich 

bewust van het politieke belang van een eenduidige correspondentie en voelden de 

nood om hierover afspraken te maken. Zo kwam de Ieperse gezant Victor van 

Volmerbeke op 24 december 1467 terug van een Ledenvergadering in Brugge129. In zijn 

verslag vertelde hij dat tijdens de vergadering besloten werd dat er geen 'brieven van 

excusatie' mochten gestuurd worden naar de hertog, tenzij deze eerst gelezen en 

verbeterd werden door de andere Leden. Nochtans hadden Brugge en het Vrije, tegen 

het advies van Gent en Ieper in, dergelijke brieven geschreven. De Bruggelingen en de 

 

                                                      
127 P. Monnet, 'Jalons', 174. 
128 M. Jucker, Gesandte, Schreiber, Akten, 222. 
129 Hij vertrok van Ieper op 27 november en keerde inderdaad pas 28 dagen later terug. Zie HLSV4, 13, nr. 7. 
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Vrijlaten verdedigden hen door te zeggen dat ze wel degelijk de goedkeuring hadden 

van Jacques Destretons130, eveneens een Iepers gezant131. Kortom, er bestond een 

discussie over hoe men het best correspondeerde en welke communicatiestrategie men 

tegenover de hertog diende te hanteren. Men was er zich van bewust dat de 

correspondentie van de Leden gezamenlijk moest regelmatig worden om eenduidig en 

slagkrachtig naar buiten te komen. Van zodra men naar buiten toe handelde, moest er 

met een bepaalde tactiek en doordachte houding gehandeld worden. De politieke 

structuren waren te complex en de machtsfactoren te verscheiden om hier onbezonnen 

te werk te gaan. De Leden correspondeerden namelijk niet enkel met de andere Leden 

en de hertog, maar ook met een breed gamma van publieke functionarissen die niet in 

de representatieve vergaderingen zetelden. Ook met hen was een correspondentie 

vanuit de steden nodig (bijvoorbeeld met centrale instellingen, baljuws, wateringen, 

moermeesters132 of sluismeesters). Deze correspondentie was kort, maar meteen ook ter 

zake. Indien een bestuur met een vraag zat, stuurde het een brief waarin de vraag kort, 

maar krachtig gesteld werd of waarin verduidelijking geëist werd.  

De politieke waarde van een interstedelijke correspondentie komt des te meer naar 

voren in perioden van stedelijke opstand. Hierbij werd corresponderen erg delicaat. 

Naast de gevaren die de bode opliep (cf. infra), wist men soms geen raad wanneer een 

volgzame stad een brief kreeg van een opstandige stad. De brief opendoen en lezen kon 

beschouwd worden als samenwerken met die opstandige stad en de eigen politieke 

positie in problemen brengen. Het is net om deze reden dat Brugge op 13 april 1453 een 

ontvangen brief uit Gent onaangeroerd liet en eerst naar de hertog bracht om zijn 

advies te vragen. Ze stuurden meester Jan van Huerne naar Rijsel: 'an onsen gheduchte 

heere omme thebbene zijn avijs of de wet van desen stede zoude moghen ontvanghe zekere 

brieven an hemlieden ghescrevene ende ooc ant ghemeente bi dien van Ghent de welke lettern hier 

ghebrocht waren bi Guust de Sekelin dese begheerde te presenteirde bi alzo dat de vorseide wet 

goet dochte'133. Een opstandige bevolking was zich ook bewust van de voor- en nadelen 

van een externe politiek. De Gentse bevolking wilde in het voorjaar van 1451 

verhinderen dat haar bestuur nog correspondeerde. De Gentenaars vreesden dat hun 

 

                                                      
130 Hij vertrok van Ieper op 18 november voor 12 dagen. Zie HLSV4, 13, nr. 7. 
131 Zie P. Van de Letewe, Vernieuwing der wet van Ypre van het jaer 1443 tot 1480, met het geene daer binnen dezen tyd 

geschiet is (Ypres, 1863), 203. 
132 Over het belang van de moeren en de moerenmeester voor de steden, zie M. Boone, ''Mon dit seigneur y a 

bien peu du sien': Revenus domaniaux et relations sociales à travers les enquêtes concernant la gestion des 

'moeres' ducaux dans les quatre-métiers (1424-1425)', in: E. Thoen, J.-M. Duvosquel en A. Verhulst (eds.), 

Peasants and townsmen in medieval Europe (Gent, 1995: Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis, 114), 583-

602. 
133 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1452-1453, f. 36v. Zie ook HLSV3, deel 2, 1232-1233, nr. 1196. 
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bestuur, de 'slapscheten'134, boven het hoofd van de bevolking ging corresponderen met 

externen om een compromis met de hertog te zoeken. Dit bleek toen Brugge een brief 

schreef aan het Gentse bestuur op 11 maart 1451. In een antwoordbrief schreef het 

Gents bestuur aan Brugge: 'dat (wy) in langhen an nyemendt ghescreven hebben, mids dat ('t 

volc) begheert heeft dat men nyement scriven zoude [...] wy scriven, omme wel doen wille, dese 

waerften an ulieden, ten fyne dat 't beste inne gheschien moghen, ende up dat 't voornoemde volck 

van dese waerft wel ghepaeyt zal wesen'135. Kortom, los van de inhoud van de brief, werd het 

corresponderen beschouwd als een belangrijke politieke activiteit. 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Wilden de Vlaamse steden op politiek gebied meetellen, dan dienden ze een wezenlijk 

deel van hun uitgaven te spenderen aan het onderhouden van externe contacten. Hoe 

belangrijker de stad voor de regionale politiek, hoe meer reiskosten er moesten gemaakt 

worden. Toch was het aandeel van de reiskosten bij de grotere steden minder groot dan 

bij de kleinere steden. Steden als Brugge of Gent konden een beroep doen op een gamma 

van stedelijke boden en garsoenen die voltijds de correspondentie verzorgden. Toch 

blijken kleinere steden niet echt te besparen op hun reiskosten. Het was een 

noodzakelijke uitgave omdat iedere stad zich buitenshuis moest profileren om over 

voordelige maatregelen voor de eigen stad te kunnen onderhandelen. De wethouders 

werden dan ook regelmatig uitgestuurd. Steden die geen eigen boden in dienst hadden, 

deden waarschijnlijk meer een beroep op losse boden of toevallige reizigers. Dit 

officieuze pad hield echter meer risico in: de aflevering, reistijd en discretie konden 

allerminst worden gegarandeerd. De investering in één of meer eigen stadsboden136 en 

in een uitgebreide correspondentie was een investering die zichzelf snel terugwon. Op 

deze manier werd de zichtbaarheid van de stad groter, konden gezanten op een betere 

geïnformeerde basis handelen en vergrootte het politiek gewicht buitenshuis. 

Op basis van bodenlijsten werd al belangrijk onderzoek gevoerd. Zo gebeurde de 

analyse van de representatieve vergaderingen in Vlaanderen quasi uitsluitend op basis 

 

                                                      
134 Met deze woorden werd het Gentse bestuur beschuldigd in een pamflet van oktober 1451. V. Fris, Dagboek, 

deel 1, 129. 
135 Brief van Gent, 13 maart 1451.V. Fris, Dagboek, deel 2, 4-5 
136 Op deze investeringen wordt nog verder ingegaan in hoofdstukken 3 en 4. 
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van deze bronnen137. De belangrijkste reden voor het onderhouden van de vele 

contacten was het ondersteunen van de eigen economie. Dit vormde de basis van de 

stedelijke welvaart. De belangrijkste inspanningen van de externe politiek draaiden 

daarom rond een gunstige economische context (eerlijke rechtspraak, belastingen, 

muntwaarde, vrede, veilige transportwegen en goede transportinfrastructuur). Dit 

waren aspecten waar de centrale overheid in ruime mate bij betrokken was en deze 

onderwerpen lagen bijgevolg meermaals op tafel bij de Ledenvergaderingen138. De 

zendingen behandelden weliswaar meer dan enkel zendingen naar de representatieve 

vergaderingen of de contacten van en naar de hertog. De steden hadden een breed 

gamma aan contactpersonen. Een stad maakte namelijk deel uit van een politiek geheel, 

maar evenzeer van een economisch geheel (cf. de Hanzebanden) en een sociaal geheel. 

De vraag hoe de stad deze externe politiek invulde en welke andere motieven achter de 

externe politiek schuilden, behandel ik in deel twee van deze studie. 

Voorlopig kan ik reeds wijzen op het brede netwerk dat de stad ontwikkelde om haar 

eigen positie te verbeteren. Een dergelijk netwerk was voor een stedelijk bestuur 

noodzakelijk om de positie op economisch en politiek vlak te handhaven. Zonder deze 

contacten kon een grote handelsstad vervallen tot een regionale centrumstad. Een 

dergelijk uitgebreid netwerk met daarbinnen enkele belangrijke economische en 

politieke spelers, lokte eveneens de aandacht van particuliere personen. Via een zitje in 

het bestuur hoopten ze tot dit netwerk toegang te verkrijgen en zo hun eigen positie te 

verbeteren. Hiertegen was de stedelijke administratie echter een wezenlijke buffer 

omdat zij de knowhow in handen had om de correspondentie in te vullen. Bovendien 

was de stedelijke administratie vaak de denktank van een soort stedelijke 'raison d'état'. 

Daar waren enkelen zich bewust van het feit dat de private aspiraties in nut van het 

collectief best tot een minimum beperkt werden. Daarenboven vereiste het 

communiceren met een externe partner een goed voorbereide politiek. Dit gaf een 

impuls tot enkele administratieve geplogenheden zoals een grotere nadruk op het 

ambtsgeheim, een betere archivering, het schrijven van stedelijke kronieken waarin 

stedelijke documenten getranscribeerd en binnen een specifiek narratief kader 

geplaatst werden. 

 

                                                      
137 Zie de werken van W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging; W. Prevenier, De Leden en de Staten van 

Vlaanderen; A. Zoete, De beden in het graafschap Vlaanderen onder de hertogen Jan zonder Vrees en Filips de Goede 

(1405-1467) (Brussel, 1994: Verhandelingen van de Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en 

schone kunsten van België. Klasse der letteren, 149); en de bijhorende uitgave van de Leden en Staten van 

Vlaanderen (hiervoor reeds afgekort als HLSV1, HLSV2, HLSV3, HLSV4 en HLSV5). 
138 W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 542-552. 
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Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2Hoofdstuk 2 De briefDe briefDe briefDe brief    

Messires Alars, sires d'Espiere [...] se fist par sa volunté et 
contre raison manger et user au messagier de nostre 
dicte ville, appellé Jaques Le Sencte, la lettre à séel [...] 
ordonnons, sententions et jugeons que le susdict sire 
d'Espiere et ses hoirs et successeurs seigneurs d'Espiere, 
sont et seront tenus a tousjours mais perpetuellement de 
venir en nostre ville de Courtray devant la maison des 
eschevins, le jour de Saint-Remy, entre soleit levant et 
nove, en leurs personnes ou envoyeront un souffissant 
homme monté sur cheval souffisant vestu d'une 
vermeisse cote, teste descouverte et un espé nue en sa 
main, disant qu'en amendis dou faict que jadis les sire 
d'Espiere fist en contre nous et a nostre ville de Courtrai 
de ce qu'il fist manger le messagier de nostre dicte ville la 
lettre et seel qu'il y envoyoient 1.  

Lodewijk van Male bestraft in dit citaat de heer van Spiere tot een 'amende honorable' 

tegenover het Kortrijkse bestuur. Het bestuur had namelijk een brief geschreven aan de 

heer van Spiere om uitleg te eisen over een illegaal uitgevoerde arrestatie van een 

Kortrijkse poorter. Dit ontzette de heer van Spiere zo erg dat hij de stedelijke bode, die 

de brief bracht, de brief en de aangehechte zegel liet opeten. Door het doen verdwijnen 

van de brief wilde Alaerd de inhoud en intenties erachter uitwissen. Dit ontzette het 

stadsbestuur echter zo dat ze prompt naar de graaf stapten. Kortrijk kon niet 

verkroppen dat Alaerd van Spiere haar communicatiepraktijk zo drastisch verstoorde 

en het bestuur op deze manier zo beledigde. De brief als materieel object was geen 

neutraal object, maar een heus element van stedelijkheid waar een stadsbestuur een 

 

                                                      
1 C. Mussely, Inventaire des archives de la ville de Courtrai (Kortrijk, 1854), deel 1, 118, nr. 36 (29 november 1351). 
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belangrijke boodschap mee verspreidde. Het schenden van dit object, zeker op een 

dergelijke manier, was voor het stadsbestuur een grote belediging. Ik ga in dit hoofdstuk 

dieper in op de brief als materieel object binnen de politieke communicatie. 

Het vorig hoofdstuk verklaarde waarom het voor een stad noodzakelijk was om met 

een gedegen politiek naar buiten te treden. In de komende hoofdstukken wordt 

ingegaan op de manier waarop ze dit deed. De stelling die in dit onderzoek verder 

uitgewerkt wordt, is dat de belangrijkste boodschap niet alleen door de inhoud van de 

brief werd meegegeven, maar in belangrijke mate ook door de ruime context van de 

correspondentie. Belangrijke onderdelen die de boodschap mee bepaalden waren de 

vormelijke aspecten (hoofding, opmaak, zegel, enz), de inhoudelijke aspecten 

(aanspreking, woordkeuze, enz) en de soort briefdrager. In dit hoofdstuk worden zowel 

de inhoudelijke als de vormelijke aspecten van de brief onderzocht. Hoofdstuk drie en 

vier behandelen ten slotte het leven en werk van de stedelijke bode. 

Dit hoofdstuk vangt aan met een uitleg over de soorten brieven en verduidelijkt 

welke soort hier specifiek het voorwerp van studie vormt. Vervolgens wordt de opmaak 

en de materiële vorm van de missiven geanalyseerd. Welke boodschap wilde het 

stadsbestuur meegeven en hoe bepaalde dat de vorming van de brief? Ik ga na wat de 

keuze voor een bepaalde vorm of opmaak bepaalde. Daarna worden de belangrijkste 

thematieken van de brieven onder de loep genomen en wordt onderzocht of die 

variëren doorheen de vijftiende eeuw. Tot slot wordt bekeken of er een relatie was 

tussen de woordenschat en de opmaak van de brief en wat dit vertelt over het discours 

dat de stedelijke autoriteiten in hun communicatie hanteerden.  

2.12.12.12.1 Een typologie van brievenEen typologie van brievenEen typologie van brievenEen typologie van brieven    

Soorten brievenSoorten brievenSoorten brievenSoorten brieven    

De 'vocabulaire internationale de la diplomatique' beschrijft verschillende soorten brieven 

in de middeleeuwen op basis van vormelijke en inhoudelijke aspecten. Een eerste 

onderscheid wordt gemaakt tussen de open brieven (Frans: lettres patentes) en de 

gesloten brieven (Frans: lettres closes, Engels: writs close).  

De open brieven zijn akten van een 'relatief plechtige' vorm. Meestal werden deze 

bezegeld met een uit- of aanhangende zegel. Daarnaast waren er verschillende soorten 

open brieven zoals de (vormelijke) privileges (met groene was), de akten met dubbele 

staart en enkele staart (gezegeld met witte was bij de Franse kanselarij of met rode was 
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bij de Bourgondische kanselarij2)3. De gebruikte was, staart of opmaak hadden 

rechtstreeks een invloed op de appreciatie, geldigheid en uitvoering van 

verordeningen4. Op de scheidingslijn tussen de open en de gesloten brieven bevond zich 

het 'mandement'5. Hierbij richtte een autoriteit zich tot één specifieke ondergeschikte 

functionaris om een beslissing mee te delen en te bevelen deze beslissing uit te voeren6. 

De open brieven vallen buiten het bestek van dit onderzoek. 

Naast de open brieven waren er de gesloten brieven. De term 'gesloten' is vrij 

letterlijk op te nemen. De brieven waren namelijk zodanig geplooid en verzegeld dat ze 

de vorm van een gesloten enveloppe kregen. De inhoud kon pas gelezen worden door 

het breken van het zegel. Het zegel was hier niet uithangend, maar werd, al dan niet via 

insnijdingen, op de brief zelf bevestigd. Het achterliggende doel van deze praktijk was 

dat enkel de destinataris, vermeld op de rugzijde, het zegel mocht openbreken en als 

eerste de inhoud kon lezen. Het plooien en toezegelen ging veel gemakkelijker met een 

papieren schriftdrager dan met perkament. Daarom gebruikten de klerken voor brieven 

hoofdzakelijk papier (in tegenstelling tot de open brieven die veeleer in perkament 

werden opgesteld)7. Het zegel zorgde ervoor dat dit type een meer gesloten, 

vertrouwelijk karakter had. Toch waren er ook gesloten brieven met een (semi-) 

openbaar karakter8. De belangrijkste vorm van gesloten brief was de 'missive'. Dit kan 

letterlijk vertaald worden als een 'rondschrijven'9. Het is een term die de tijdgenoten 

reeds hanteerden. Een voorbeeld zijn de vermeldingen in de stadsrekeningen van de 

klerken die betaald werden omdat ze 'vele diverssche scriftueren placcaten missiven ende 

anderssins' geschreven hadden (zie hoofdstuk 1). Het Middelnederlands woordenboek 

vermeldt het lemma 'missijfbrief', maar deze term vond ik in de bronnen niet terug10.  

 

                                                      
2 J. Braekevelt, 'De waarde van de wet. De invloed van formele diplomatische kenmerken op de wetgeving van 

de Bourgondische hertogen voor het graafschap Vlaanderen', in: D. Heirbaut en A. Wijffels (eds.), Histoire du 

droit et de la justice: une nouvelle génération de recherches (Louvain-la-Neuve, 2009), 222-223. 
3 M. C. Orti (ed.), Vocabulaire international de la diplomatique (Valencia, 1997: Collecció oberta, 28), nrs. 396-

404.(vanaf nu afgekort als VID) 
4 J. Braekevelt, 'De waarde van de wet', 231. 
5 W. Paravicini (ed.), Der Briefwechsel Karls des Kühnen (1434-1477). Inventar (Frankfurt, 1995), 15. [Sinds kort 

online te raadplegen op: http://prosob.heraudica.org] 
6 VID, nr. 403 en 422. 
7 M. Sommé, La correspondance, 14. 
8 W. Prevenier, 'Briefwisseling tussen de Vier Leden van Vlaanderen en Filips de Stoute, hertog van 

Bourgondië en diens echtgenote Martareta van Male, over de inbreuken op de Vlaamse privilegies door 

vorstelijke ambtenaren en instellingen (1398-1402)', Handelingen van Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 150 

(1984), 507. 
9 Zie de nederlandse vertaling bij VID, nr. 404.  
10 Zie MNW, lemma: 'missijfbrief' (dienstbrief). 
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Via een missive communiceerde een publieke of private instantie met een andere 

instantie om zich te informeren of om iets te verzoeken11. Iedereen (vorst, stad, 

instelling, privaat persoon) kon een missive schrijven, dit in tegenstelling tot de open 

brieven die enkel door een publieke instantie konden worden opgesteld. Een specifieke 

missive brief is de zogenoemde: 'lettre de par le roy'. Dit is een brief die rechtstreeks in 

naam van de Franse koning of zijn entourage geschreven werd met als doel bepaalde 

orders aan de destinataris mee te delen. De koninklijke secretaris controleerde en 

signeerde de brieven en zegelde ze met de 'secrete' of koninklijke zegel12. De 

Bourgondische hertog had zijn eigen variant van de brieven 'de par'. Brieven in naam 

van de hertog werden namelijk steeds opgemaakt met een koptekst bovenaan met de 

vermelding 'De par le duc de Bourgogne' of 'De par la duchesse de Bourgogne', gevolgd door 

verdere titulatuur. Een dergelijke hoofding bovenaan had een duidelijk bevelende 

connotatie. Het was een brief van een gezaghebbende aan zijn onderdanen. Uit 

protocollaire redenen gebruikte de hertogelijke kanselarij deze vorm niet bij kerkelijke 

of buitenlandse destinatarissen13. Met een inscriptio onderaan de brief, mat de afzender 

zich een meer onderdanige rol toe. Vormelijk en inhoudelijk konden deze brieven 'de 

par le roy' nauw aansluiten bij het mandement. De missiven die opgemaakt werden in de 

pauselijke kanselarij, worden de 'breves' genoemd. Zij waren ook opgesteld met hoofding 

bovenaan en gezegeld 'sub annulo piscatoris'14. Tot slot waren er nog de talrijke andere 

brieven, geschreven door een stedelijk bestuur, een centrale instelling, of door private 

personen. Ook hier bepaalden de externe verschijningsvormen de mate van officieel 

karakter van de brief (aanwezigheid van een zegel, grootte en kleur van zegel, opmaak, 

hoofding).  

Dit levert volgend algemeen overzicht op van de verschillende briefvormen: 

 

1. Open brieven 

 (Vormelijke) privileges 

Akten met dubbele staart 

Akten met enkele staart – mandement (bevel) 

2. Gesloten brieven 

 Missiven 

  Lettres de par le roy/de par le duc de Bourgogne 

  Bevelbrief  

Breve 

 

                                                      
11 VID, nr. 404. 
12 VID, nr. 405. 
13 M. Sommé, La correspondance, 15. 
14 De term is een verwijzing naar de voorstelling van Petrus als visser. VID, nr. 406. 
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  Andere brieven (van steden, instellingen of private personen) 

De middeleeuwse realiteit echter was, in tegenstelling tot dit summiere overzicht –het 

resultaat van onderzoek van moderne diplomatisten- veel complexer. De brief was de 

belangrijkste vorm waarmee men op lange afstand kon communiceren. Het was een heel 

levendig domein met talrijke soorten brieven. Ik onderscheid drie vormen van missiven, 

elk met een eigen opmaak, stijl en doel. Er waren, naast de missiven, bovendien ook 

verschillende schriftelijke documenten die kenmerken van een brief konden hebben 

(plakkaten, notariële akten, enz.). Historici hebben reeds uitvoerig onderzoek gevoerd 

naar de verschillende vormen van de open brieven van de centrale instellingen. De 

gesloten brieven werden tot op heden hoofdzakelijk vanuit hertogelijk standpunt 

onderzocht15. Ik trek dit debat open door te focussen op de missiven die opgemaakt 

werden door een stedelijke overheid. Ik onderzoek welke vormen de stad gebruikte en 

in welke context, welk soort bezegeling ze hanteerde en op welke manier de inhoud van 

de brief in relatie stond met het gekozen vormtype.  

Standaardbrieven en foStandaardbrieven en foStandaardbrieven en foStandaardbrieven en formulierenrmulierenrmulierenrmulieren    

Voor ik inga op de analyse van de brieven op basis van de databank, bekijk ik de 

standaardbrieven en de formularia die voor deze brieven werden ontwikkeld. Voor 

brieven die de steden op een zeer regelmatige basis, of naar veel geadresseerden, 

schreven, werden soms hulpinstrumenten of formularia opgesteld. Een voorbeeld van 

een regelmatig geschreven document is de brief voor de hertog die informeerde naar 

zijn gezondheidstoestand en naar die van zijn (militaire) entourage. Het doel hiervan 

was tweeledig. Enerzijds vergrootte het de zichtbaarheid van de stad bij de hertog. Het 

veelvuldig informeren naar zijn toestand was een eerste stap om in de gunst van de 

hertog te kunnen komen. Het was anderzijds een manier om snel op de hoogte te zijn bij 

belangrijke gebeurtenissen (over de rol van het briefverkeer bij de 

informatieverwerving en de politieke implicaties hiervan, zie deel twee, hoofdstuk 5.6). 

Net omdat dergelijke brieven zo vaak verstuurd werden, stelde de hertogelijke 

kanselarij standaard antwoordbrieven op. Zo is er een register bewaard dat 

verschillende soortgelijke voorbeeldbrieven bevat, al naargelang van de geadresseerde. 

Brugge blijkt hierbij een vaak voorkomende correspondent te zijn want de laatste 

paragraaf van de reeks, was getiteld: 'estat a ceulx de Bruges'. Hierna volgt de aanhef van 

de brief:  

'De par le duc. 

 

                                                      
15 M. Sommé, La correspondance, op. cit.; W. Paravicini (ed.), Der Briefwechsel Karls des Kühnen, op. cit. 
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Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres que par tel porte(ur) de cestes envoiees nous 

avez. Et pour ce que par icelles desirez savoir de notre bon estat et santé et aussi des nouvelles de 

par de ca, vous signiffiez que a la faisance de ceste nous estre en tres bonne prosperité de notre 

personne et ceulx de notre compaignie graces a notre Seigneur qui soit garde de vous. Escript 

etc.'16 

Een andere vaak geschreven brief in naam van het stadsbestuur, is die aan de kerkelijke 

instanties met de vraag om naar de lokale processie te komen. Ook hier werden 

formularia voor opgemaakt. Zo begint een paragraaf in een handschrift, bewaard in de 

universiteitsbibliotheek van Gent, met de titel: 'De maniere zoo men bidt ende bescrijft den 

prelaten, abten ende proosten ter processie van den heleghen bloetdaghe'17. Erna volgde een 

klassieke 'uitnodigingsbrief' waarin stad Brugge de kerkelijke 

hoogwaardigheidsbekleders in de buurt uitnodigde. Het is zestiende-eeuws, opgemaakt 

in Latijn. De typische formularium-vorm is te herkennen door de nota na de datatio: 

'anno millesimo quigentesimo N.' waarbij bij N. het goede jaartal diende te worden 

ingevuld. Na deze brief volgde een lijst, getiteld: 'dit naervolghende zijn te tijtlen van de 

prelaten die men de voorscreven brief an bescrijft'18. Het betreft een lijst van alle plaatsen die 

het bestuur moest aanschrijven en er wordt vermeld hoe het die plaatsen moest 

aanschrijven. Eerst volgde een opsoming volgens titel: aartsbisschop – bisschop – abt – 

proost. Daarna volgde een lijst van alle te bezoeken kloosters in de streek, geschikt 

volgens de kwartieren west – zuid – oost. Deze driedeling staat in verband met het 

uitsturen van de boden die deze brieven dienden rond te dragen. Brugge stuurde enkele 

jaren op rij namelijk drie boden uit 'omme te biddene den prelaten ten commene ter processe 

van den ommeghaghe'. Hierbij reisde één bode 'westwaert', één bode 'zuudwaert' en één 

bode 'oostwaert'. Gemiddeld bleven deze boden zeventien dagen onderweg19, een lange 

periode waarin men de opgenoemde abdijen en kloosters moest bezoeken. De lijst uit de 

universiteitsbibliotheek was een soort werkinstrument en gids opdat geen enkele 

kerkelijke instelling over het hoofd zou worden gezien. Een gelijkaardige brief is 

bewaard in het archief van de Gentse Sint-Baafsabdij. Het betreft hier een brief, 

gezonden door de stad Aardenburg aan de Sint-Baafsabdij met de vraag een delegatie te 

sturen naar Aardenburg tijdens de processie van het Heilig Bloed20. Ook de stad Brussel 

 

                                                      
16 RAG, Fonds Sint-Baafs en Bisdom Gent, Vreemde archieven, K2740, f. 223v. 
17 UBG, HS 622, 'Plakkaten, ordonnanciën en andere stukken betreffende het graafschap Vlaanderen, 16e en 17e eeuw', f. 

90r. 
18 Ibidem, f. 90v.-95r. 
19 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1416-1417 (kopie van ARA, RK 32471), f. 83v.-84r. De vermeldingen 

komen ook terug in de rekeningen van de jaren 1417 (f. 100r.), 1418 (f. 87r.-88v.), 1420 (f. 91r.), 1488 (f. 112r.), 

1489 (f. 128r.) 
20 RAG, Fonds Sint-Baafs en Bisdom Gent, nr. 819 (B 4854/18). 
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stuurde een brief naar de prelaten om hen te vragen de ommegang van Brussel bij te 

wonen. Brussel vroeg hen uitdrukkelijk om te komen 'in uwen prelateliken state ende 

habite'21. Na deze brief volgde eveneens een lijst met de te bezoeken kloosters en 

abdijen. Door de transcriptie van een dergelijke brief in een stedelijk register bewaarde 

de stedelijke administratie een vorm van voorbeeldbrief, waar latere brieven zich op 

konden baseren. Het uitnodigen van geestelijken tijdens de stedelijke processies 

gebeurde regelmatig. Het gaf een belangrijke meerwaarde aan de geplande processie en 

het loonde om hiervoor standaard uitnodigingsbrieven op te stellen. 

Het aanleggen van een lijst met aanspreektitels van de verschillende geadresseerden 

was geen uitzonderlijke praktijk. In hetzelfde register waarin de formules werden 

genoteerd voor de hertogelijke antwoordbrieven was eveneens een lijst genoteerd met 

alle verschillende destinatarissen (clerici, landsheren, steden en kanselarijen)22. Een 

dergelijke lijst bestond ook in een stedelijke context en met de aansprekingtitels van de 

verschillende steden. Deze lijst bevat de namen van alle steden die een vrijgeleide 

moesten krijgen. De lijst is getiteld: 'Tnaervolghende zijn de steden met haerlieder tijtlen an 

de welcke men scrijft de voorscreven saulfconduicte'. Zo wordt er een onderscheid gemaakt 

tussen de 'Burchmeesters ende scepenen' (Damme, Aardenburg), 'Scepenen ende Raedt' 

(Gent, Herentals), 'Communes, Scepenen ende Raedt' (Mechelen), 'Scepenen' (Eeklo, 

Kaprijke, Dendermonde, Aalst en Menen), 'Burchmeesters, Scepenen ende Raedt' 

(Antwerpen, Leuven, Brussel, 's-Hertogenbosch). Dit waren de vermelde steden ten 

oosten van de stad, want ook hier werd een onderscheid gemaakt tussen de drie 

verschillende kwartieren (Oost, Zuid, West)23. De brief werd meermaals gekopieerd, 

maar de aanspreking werd wel telkens gepersonaliseerd, al naargelang van het bestuur 

van de aangeschreven stad. Dergelijke lijsten bewijzen dat de stadsbesturen zich in 

belangrijke mate bewust waren van het stedelijke netwerk rondom de eigen stad. 

Hierbij had men oog voor de verschillende functies, bevoegdheden en titels van iedere 

publieke instantie zodat die allemaal op een juiste manier werden aangeschreven. 

Verder geven deze lijsten blijk van de veelvuldigheid en bijgevolg de hoge graad van 

organisatie van het briefverkeer in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen. 

 

 

                                                      
21 ARA, Manuscrits Divers, nr. 29a, f. 102v.-103r.: De brief is getiteld: 'Copie van den brieven te scrivenen aen den 

prelaten dat sij comen tvoirseide vrouwen ommegange op ten Zavel'. 
22 RAG, Fonds Sint-Baafs en Bisdom Gent, Vreemde archieven, K2740, f. 226r. 
23 UBG, HS 622, f. 88r.-89v. 
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2.22.22.22.2 Methodiek Methodiek Methodiek Methodiek enenenen    uitleg bij de databankuitleg bij de databankuitleg bij de databankuitleg bij de databank    

Om een gedegen analyse te kunnen maken van het stedelijke briefverkeer was het 

noodzakelijk een betrouwbare database op te bouwen. Deze databank moest een 

voldoende groot aantal brieven bevatten. Pas op deze manier konden de kenmerken van 

het stedelijke briefverkeer geanalyseerd worden. Ik ga in deze paragraaf kort in op de 

structuur en samenstelling van de databank en op de gehanteerde methodiek. 

De bestuurlijke brief was in hoofdzaak iets vluchtigs. De bestuurslieden lieten de 

brieven schrijven naar aanleiding van concrete politieke situaties. Dit heeft als gevolg 

dat de brief erg snel verouderd, onbruikbaar en nutteloos werd. Hierdoor was het 

bewaren van een dergelijke brief allesbehalve prioritair (over de bewaarplaats van de 

brieven en wat dit zegt over de waarde ervan, cf. infra). De overgeleverde brieven zijn 

hoe dan ook slechts een fractie van het totaal aantal geschreven missiven. Voor mijn 

onderzoek komt het er op neer om een representatief en onderzoekbaar geheel samen 

te stellen. Ik kies ervoor om uitsluitend brieven op te nemen die werden geschreven 

binnen het stedelijke milieu en de secretarieën van de drie onderzochte steden Gent, 

Brugge en Ieper. De brieven die gericht waren aan die steden zijn niet opgenomen 

omdat het onderzoek zich in de eerste plaats baseert op het briefverkeer vanwege de 

steden en op de ontstaansgeschiedenis van deze brieven. Door enkel stedelijke brieven 

in de database op te nemen, krijg ik een meer homogene verzameling, wat een zinvolle 

analyse mogelijk maakt. Om deze reden worden de brieven van andere steden, van de 

hertog, van de Rekenkamer of van andere instanties evenmin opgenomen. De brieven 

geschreven door de Ieperse gezanten naar het Ieperse stadsbestuur in 1488, uitgegeven 

door Diegerick, worden onderzocht, maar niet in de databank opgenomen. Op deze 

manier stel ik een corpus samen van 219 brieven. Het is belangrijk om allereerst een 

methode te ontwikkelen om zo een aantal kernvragen over de brieven te kunnen 

beantwoorden: Hoe stelden de steden zichzelf voor en kon deze voorstelling verschillen 

al naargelang van de geadresseerde en het doel van de brief? Welke opmaak werd 

gehanteerd en stond dit in relatie met de inhoud? Wat vertelt de wijze van bezegeling? 

Waren er verschillen tussen de drie onderzochte steden in de manier waarop de brieven 

werden samengesteld? En ten slotte, in hoeverre bevatten de brieven politiek gevoelige 

informatie en hoe konden ze het politieke proces beïnvloeden? Om deze vragen te 

kunnen beantwoorden, orden ik de brieven in een databank. Hierbij beantwoord ik voor 

iedere brief verschillende vragen. Ik onderscheid 16 velden waarbij elk veld een 

specifiek onderdeel van de brief behandelt: 
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Tabel 2.1: De velden van de databank 
Veldnummer Veldnaam 

0 Identificatienummer. 

1 Archiefreferentie. 

2 Referenties naar eventuele uitgaven. 

3 Datum van de brief. 

4 Origineel of niet? 

5 Wie was de afzender? 

6 Wie was de geadresseerde? 

7 Welke opmaak werd gehanteerd? 

8 In welke taal werd de brief opgesteld (Nederlands, Frans of Latijn)? 

9a Wat was het onderwerp van de brief? 

9b Thematische indeling van de brief op basis van het onderwerp. 

10 Intitulatio (hoe stelde de afzender zichzelf voor)? 

11 Inscriptio (hoe werd de geadresseerde aangesproken)? 

12 Endorsement (hoe werd de geadresseerde op de dorso-zijde aangesproken)? 

13 Integrale transcriptie van de brief (via wordfile in bijlage). 

14 Hoe werd de brief gezegeld (via de restanten in het origineel)? 

15 Referenties in de brief zelf over de gebruikte zegel? 

16 Opmerkingen. 

Iedere brief krijgt een eigen identificatienummer (veld 0). Deze nummering verloopt 

volgens een chronologische ordening. De referenties naar archiefbronnen en uitgaven 

zijn in verkorte vorm weergegeven in velden 1 en 2 (zie de bibliografie voor de volledige 

referentie). Van de 219 brieven zijn 114 brieven nog niet uitgegeven24. De 105 

uitgegeven brieven bevinden zich in zowel moderne wetenschappelijke publicaties, als 

in een geheel andere context (bijvoorbeeld stedelijke kronieken of thematische 

verzamelingen). Deze documenten werden vaak al in de 19e eeuw uitgegeven tussen een 

overvloed van andere documenten. Mijn opdracht bestond erin de publicaties te 

overlopen en dan systematisch de Vlaamse stedelijke brieven te destilleren. Ik ga later 

nog verder in op de verschillende vindplaatsen van de brieven en hun context.  

Veld 3 behandelt de datering van de brieven. De brieven in origineel vermelden vaak 

enkel de dag en de maand waarin ze werden geschreven. Van deze brieven kon het jaar 

vaak achterhaald worden door gegevens of personen die in de brief vermeld zijn. Op 

deze manier was het mogelijk om 211 brieven exact te dateren. Slechts van één brief 

kon het jaartal niet achterhaald worden25, drie brieven heb ik bij benadering 

 

                                                      
24 Daarvan zijn er 15 brieven waar er enkel een korte verwijzing is gepubliceerd (in de Hanserecessen en het 

Hansische Urkundenbuch) met uitleg over de vindplaats, inhoud en datum, maar zonder integrale uitgave van 

de tekst. 
25 Deze brief kreeg het nummer 0 bovenaan de lijst. 
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gedateerd26, van één brief is enkel het jaar gekend (1409)27. Ten slotte zijn van twee 

brieven enkel de maand en het jaartal gekend28.  

Veld 4 geeft aan of de brief nog in origineel bewaard gebleven is. In totaal heb ik 106 

brieven in origineel teruggevonden. De overige brieven zijn overgeleverd via 

contemporaine kopieën (los of in cartularia), minuten of in narratieve bronnen. Door dit 

veld in te voegen, konden de originele brieven uit het geheel geëxtraheerd worden. Dit 

was noodzakelijk omdat het onderzoek over de externe en vormelijke kenmerken van 

de brieven enkel op het corpus van originelen werd uitgevoerd. Brieven in kopie 

leveren hierover namelijk niet altijd de nodige informatie. 

Velden 5 en 6 geven de afzender en de geadresseerde weer. Zoals vermeld koos ik 

ervoor enkel de brieven op te nemen die werden geschreven binnen het stedelijke 

milieu en binnen de secretarie van de drie onderzochte steden Gent, Brugge en Ieper. 

Hierbij zijn er eerst de brieven van de steden alleen (Gent 100, Brugge 41, Ieper 9), 

vervolgens de brieven van de drie of Vier Leden van Vlaanderen samen (34)29. Enkele 

brieven van de Leden waren ook getekend in naam van één stadsbestuur, samen met de 

afgevaardigden van de andere Leden (wat toch een iets andere betekenis heeft dan 

wanneer de besturen van alle Leden samen ondertekenden). Dit gebeurde wanneer de 

Leden een brief stuurden tijdens een vergadering. Zo zijn er 26 brieven bewaard. 

Vervolgens stuurden de afgevaardigden van de Leden of de steden afzonderlijk tijdens 

buitenlandse vergaderingen (Saint-Omer, Greveningen, Calais) ook brieven naar het 

eigen bestuur of andere partijen zoals Jean Canard als voorzitter van de hertogelijke 

Raad (8 brieven). 

Veld 7 gaat verder in op de opmaak van de brief. Hierbij heb ik drie verschillende 

vormen onderscheiden in origineel en één specifieke vorm voor brieven in kopie. Deze 

vorm wordt bepaald door de plaats van de intitulatio in de brief. Hierover volgt meer 

uitleg onder het deel van de intitulatio. 

Veld 8 vermeldt de taal van de brief. In totaal waren er 124 brieven in het 

Middelnederlands (in de databank aangeduid als 'Nederlands'), 66 brieven in Oud 

Frans30, 24 brieven in het Latijn en ten slotte twee in het Duits. Bij drie brieven heb ik 

enkel een korte verwijzing gevonden, waardoor ik niet heb kunnen achterhalen in 

welke taal ze zijn geschreven (brieven 136, 155 en 204). Door het invoegen van dit veld 

 

                                                      
26 Brieven 5 (kort voor 25/11/1401), 109 (kort na 10/12/1451) en 124 (tussen 7 en 28 april 1452). 
27 Brief 97. 
28 Brieven 148 en 150. 
29 Deze kunnen nog eens worden opgedeeld in:brieven van de 4 leden: 21; brieven van de Drie Leden (zonder 

het Vrije): 9, waarvan er 4 samen met verscheidene kapiteins (in 1483 en 1484); brieven van Drie Leden, zonder 

Gent: 4 (in 1402 en 1452).  
30 Eén brief hiervan is een contemporaine vertaling van het Middelnederlands naar het Frans (brief nr. 126). 
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konden brieven in dezelfde taal samen onderzocht worden, waardoor de nuances in het 

woordgebruik bij de verschillende onderdelen beter kon worden onderzocht.  

In het 9de veld volgt eerst een summiere beschrijving van het onderwerp van de brief. 

Vervolgens wordt dit onderwerp ingedeeld in een bepaalde categorie (economisch, 

politiek, juridisch-administratief, fiscaal en landsverdediging). Deze opdeling is 

gebaseerd op de categorisering van de onderwerpen tijdens de Ledenvergaderingen. Op 

deze manier wordt de thematisering van de volksvertegenwoordigende vergaderingen 

vergeleken met de correspondentie die vanuit de drie steden circuleerde. 

In het 10de, 11de en 12e veld zijn er delen uit de brief zelf opgenomen. Veld 10 

behandelt de intitulatio. Dit is de manier waarop de steden de brief ondertekenden of 

toch aan de geadresseerde meedeelden van wie de brief kwam. De plaats hiervan zegt al 

iets (zie veld 7), maar ook de bewoording kan erg variëren, van woordgebruik dat 

ondergeschiktheid uitdrukt tot een bevelende toon. In veld 11 wordt de inscriptio 

weergegeven, dit is de manier waarop de geadresseerde in de brief wordt aangesproken. 

Veld 12 is het endorsement. Dit is wat op de ommezijde van de brief vermeld staat. Bij 

een gesloten brief was dit het eerste wat de geadresseerde te zien kreeg. Dit is in feite 

ook een vorm van inscriptio, zij het uitgebreider. Op het endorsement komen ook titels 

voor, wat niet zo was bij de inscriptio in de brief zelf. Dat het endorsement niet zonder 

waarde was, blijkt uit het gegeven dat dit endorsement veelal ook werd opgenomen in 

de contemporaine kopieën. Indien dit het geval was, dan noteerde ik dat onderdeel 

eveneens onder het endorsement. Het betreft hier dus niet het endorsement bij de 

contemporaine kopie, maar wel wat op de dorso-zijde moet gestaan hebben bij de 

originele brief. 

Na de weergave van deze belangrijke onderdelen van de brief volgt de volledige 

transcriptie van de brief in veld 13. Hierbij is een link voorzien naar een bijgevoegd 

worddocument. Ik koos er voor om hier ook reeds uitgegeven brieven op te nemen. Dit 

vergroot de volledigheid van de databank en maakt dat het concreet onderzoek veel 

vlotter kan verlopen. Op deze manier kunnen bovendien de verschillen bij meerdere 

uitgaven of de verschillen bij de uitgave en het origineel beter weergegeven worden. 

Veld 14 bevat informatie over de bezegeling van de brief. Omdat het zegel moest 

opengebroken worden bij het openen van de brief, bleef er van het zegel meestal niet 

veel over. Wel kon ik achterhalen welke soort zegel men gebruikte (grootte), uit welke 

kleur het zegel werd vervaardigd en waar op de brief het zegel zich bevond. Deze 

informatie kon ik soms uitbreiden en vergelijken met de corroboratio, indien aanwezig. 

Dit is de informatie in de brief zelf over welk zegel er werd gebruikt. Deze corroboratio 

is vaak de enige manier om informatie te verkrijgen over de wijze van bezegeling bij de 

brieven in kopie. Dit onderdeel staat weergegeven in veld 15.  

Van de bovenstaande velden kon niet ieder veld worden ingevuld voor iedere brief. 

Sommige contemporaine kopieën bevatten bijvoorbeeld geen notitie van corroboratio, 
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endorsement, inscriptio of intitulatio. De lege cellen wijzen op de afwezigheid van de 

desbetreffende informatie. 

Veld 16 ten slotte bevat bijkomende opmerkingen. In hoofdzaak gaan die over de 

datering van de brief. Er wordt kort uitgelegd of de brief gedateerd was en zo niet, 

waarom hij hoogstwaarschijnlijk dateert uit het toegeschreven jaar.  

In de bijlagen op het einde van deze studie heb ik een tabel gevoegd waarin de velden 

0, 1, 2, 3, 5 en 6 zijn weergegeven. Zo krijgt de lezer een summier overzicht van de 

verzamelde brieven, met vermelding van de datum, afzender en geadresseerde. Via deze 

tabel kan de lezer snel zien naar welke brief ik verwijs, zonder steeds de cd-rom te 

hoeven raadplegen. 

2.32.32.32.3 Het belang van de vindplaats van de brievenHet belang van de vindplaats van de brievenHet belang van de vindplaats van de brievenHet belang van de vindplaats van de brieven    

De correspondentie tussen de Ieperse gezanten in Brugge en het Ieperse stadsbestuur is 

een uitzonderlijk goed bewaarde brievencollectie. Ze bevat het briefverkeer van de 

Ieperse gezanten tijdens een uitzonderlijke periode, namelijk het voorjaar van 1488, een 

periode waarin Brugge in opstand was en onder andere Maximiliaan van Oostenrijk 

gevangen hield. Uit de collectie blijkt dat tijdens dergelijke perioden het briefverkeer 

een dagelijks karakter kon aannemen31. De databank van 219 brieven die voor deze 

studie is samengesteld, waarin de bovengenoemde collectie van de Ieperse gezanten 

niet in is opgenomen, is uiteraard slechts een minieme fractie van het totaal aantal 

geschreven brieven. De bewaring en de overlevering van een missive brief is niet 

vanzelfsprekend. Een brief is namelijk sterk tijd-en plaatsgebonden, wat impliceert dat 

hij ook snel zijn actuele waarde verloor. Hierdoor verviel in vele gevallen de noodzaak 

om een brief te bewaren. Soms werden de brieven ook doelbewust vernietigd. Het geval 

is gekend van Clare vanden Eecken, de moeder van de Gentse politicus en opstandeling 

Willem Rijm, die de persoonlijke correspondentie van haar zoon verbrandde na zijn 

terechtstelling in juni 1485. Op deze manier vernietigde ze het bewijsmateriaal voor de 

'groete delicten, faulten ende mesusen bij hem [Willem Rijm] ghecommitteert'32. Er staat niet 

 

                                                      
31 Zie I. Diegerick, Correspondance. 
32 'bekent ende belijt heeft dat zij zoe verbeerente ende in vier ghewoorpen heeft alle de instructien lettren missive in 

walsche ende in vlaemsche bevonden ten steerfhuuse van wijlen Willem Rijm haren sone'. SAG, reeks 301, nr. 58, 
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vermeld of het hier de correspondentie betreft die hij in eigen naam heeft geschreven of 

die hij als schepen heeft geschreven. Dat er desondanks toch een aantal stedelijke 

brieven zijn bewaard, is te danken aan de organisatie van de geadresseerde, de 

registratie bij de afzender of het belang van de inhoud van de brief. Het zijn aspecten die 

de overlevering van de brieven -en de samenstelling van de databank- grondig hebben 

beïnvloed. Ik wil hier stilstaan bij de archiefreeksen of edities in dewelke de brieven zijn 

teruggevonden en wat dit vertelt over hoe de verschillende instellingen de registratie 

en de bewaring van de brieven organiseerden. 

De meest voorkomende geadresseerde in de databank is de Rekenkamer van Rijsel. De 

reden hiervoor is niet noodzakelijk te zoeken in de vooronderstelling dat de 

Rekenkamer proportioneel meer werd aangeschreven. Wel is het te verklaren doordat 

deze centrale instelling de binnenkomende correspondentie op een systematische 

manier bewaarde. Bovendien regelde deze instelling alle financiële aangelegenheden en 

dit was een zaak waarover veel werd gecorrespondeerd. Er werd bij de Rekenkamer 

verduidelijking gevraagd, informatie ingewonnen of gewezen op bepaalde privileges. De 

brieven aan de Rekenkamer van Rijsel werden allemaal teruggevonden in het fonds 

'Lettres reçues et dépêchees'33. Dit fonds verzamelt de binnengekomen brieven en minuten 

van uitgestuurde brieven. Het fonds is echter samengesteld in de moderne tijden op een 

chronologische en vervolgens thematische basis. Waarschijnlijk bewaarden de 

tijdgenoten de brieven op een chronologische basis. In de moderne tijden werden deze 

jaarlijkse verzamelingen dan nog eens onderverdeeld per thema.  

De andere centrale instelling, de Raad van Vlaanderen, heeft in zijn huidige archief 

een veel beperktere verzameling van binnengekomen brieven. Deze instelling ontving 

ontegensprekelijk vele missiven van de diverse partijen binnen het graafschap. Jan 

Buntinx schrijft evenwel dat, hoewel het archief van de Raad van Vlaanderen 

betrekkelijk weinig verliezen heeft geleden (ondanks de vele verhuizingen), er toch 

grote leemten voorkomen in de correspondentie van voor de 17e eeuw34. Dit zorgt 

ervoor dat de ontvangen brieven en minuten van de verzonden brieven voor de hele 15e 

eeuw slechts één archiefnummer innemen35. Omdat weinig brieven overgeleverd zijn, is 

niet veel bekend over in welke mate en hoe deze instelling de verstuurde en 

binnengekomen brieven bijhield. De enige brief van een Vlaamse stad aan de Raad van 

Vlaanderen werd gevonden in het fonds 'Trésor des Chartes' in het ADN36. Dit fonds 
 

                                                                                                                                                                      
schepenregister van de Keure 1485-1486, f. 10 r. Zie H. Roose, ''Ou vous ne me respondez point, ou je suis 

devenu sourt'. Willem Rijm in opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1482-1492)', HMGOG, 64 (2010) 1, 162. 
33 ADN, B 17620-17755. 
34 J. Buntinx, Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen (Brussel, 1964), deel 1, 20-21. 
35 RAG, fonds Raad van Vlaanderen, nr. 175. 
36 Brief 66. 
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verzamelt verschillende politieke akten van Vlaanderen en de Nederlanden. Het fonds 

verzamelt ook talrijke documenten betreffende de relaties met andere vorsten en de 

commerciële relaties. De brief aan de Raad van Vlaanderen was een brief van Brugge 

met betrekking tot de onderhandelingen met Engeland en met de vraag om het 

vredesverdrag op te stellen. Gezien de thematiek van deze brief, belandde de brief in het 

fonds 'Trésor des Chartes'. Dit fonds bevat ook stedelijke brieven aan de hertog, aan de 

hertogelijke kanselier, aan hertogelijke onderhandelaars en aan Diederik Gherbode 

(raadsheer, onderhandelaar en archivaris37)38. Al deze brieven hebben betrekking op de 

onderhandelingen van verscheidene handels- en vredesverdragen met Engelse 

onderhandelaars of onderhandelaars van de Hanze-gemeenschap. Vervolgens zitten ook 

nog enkele brieven in het fonds 'Lettres Missives'39. Dit fonds bevatte oorspronkelijk 

missiven uit de kanselarij van Margaretha van Oostenrijk, maar werd later aangevuld 

met brieven die onttrokken waren uit de voornoemde fondsen. Het valt vooral te wijten 

aan dergelijke negentiende-eeuwse tussenkomsten dat de missive brieven over 

verschillende fondsen verspreid zijn. Ook deze brieven waren gericht aan de hertog(in) 

en de hertogelijke kring. Ze hadden tevens betrekking op talrijke onderhandelingen en 

bestuurlijke zaken.  

De brieven van het fonds 'Lettres Missives' dateren allen van voor 1407 en deze uit het 

fonds 'Trésor des Chartes' dateren voornamelijk uit het begin van de vijftiende eeuw (tot 

en met 1419). De goede bewaring van deze correspondentie, in hoofdzaak met 

betrekking tot de onderhandelingen met Engeland, is vermoedelijk te danken aan één 

man, namelijk Diederik Gherbode. Hij trad op als hertogelijk onderhandelaar, maar was 

daarnaast ook verantwoordelijk voor het grafelijke archief. Hij werd in 1388 belast met 

de opdracht om de charters van Rupelmonde te inventariseren en werd in 1399 door 

hertog Filips de Stoute officieel aangesteld als bewaarder van de archieven van onder 

andere Vlaanderen en Artesië40. Hij besteedde bijgevolg veel zorg in de inventarisatie en 

preservatie van talrijke documenten uit het grafelijke archief (depots in Rupelmonde en 

Rijsel). Aangezien hij ook direct betrokken was bij de onderhandelingen, kreeg hij 

toegang tot tal van dergelijke documenten. Zeven brieven uit de trésor zijn aan hem 

gericht41. Waarschijnlijk werd de correspondentie over de onderhandelingen bewaard 

bij wijze van documentatie over het verloop van de onderhandelingen. Het kon helpen 

als achtergrondinformatie bij verdere onderhandelingen. Zijn zorg voor de archivering 

van belangrijke documenten, gecombineerd met zijn taak als hertogelijk raadsheer en 

 

                                                      
37 Zie E. de Borchgrave, 'Gherbode (Thierry)', in: BN, deel 7, 712-715. 
38 Brieven 0, 13, 16, 20, 29, 33, 37, 38, 39, 48, 56, 64, 66, 67, 212. 
39 Brieven 1, 2, 3, 12, 14, 15, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 35. 
40 E. de Borchgrave, 'Gherbode (Thierry)', 713. 
41 Brieven 12, 33, 34, 37, 38, 39, 48. 
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onderhandelaar, verklaart het grote aantal brieven die tijdens zijn leven bewaard 

werden. De ijver van één individu kan enorm bepalend zijn voor de overlevering van 

dergelijke missiven. 

De twintig stedelijke brieven uit de 'Lettres reçues et dépêchées', gericht aan de 

Rekenkamer, dateren allemaal uit de periode tussen 1416-145042. Na 1450 is er nog 

slechts sporadisch een stedelijke brief bewaard in de vermelde fondsen van het ADN, 

terwijl deze collecties tot ver in het Ancièn Régime doorlopen. Schreven de steden 

minder brieven aan de Rekenkamer of hanteerde de Rekenkamer andere criteria voor 

de bewaring van de brieven? Misschien liep het aantal binnengekomen brieven zo hoog 

op dat het niet langer opportuun was om de brieven voor een lange tijd bij te houden. 

Het toont alleszins aan dat in de Rekenkamer de nodige aandacht werd besteed aan de 

samenstelling van het eigen archief met duidelijke criteria voor de archivering van de 

binnengekomen correspondentie. Het nauwkeurig bijhouden van de ontvangen brieven 

was echter niet iets wat enkel de centrale instellingen deden. Ook belangrijke 

individuen legden een persoonlijk archief aan. Net als bij Diederik Gherbode, werd ook 

hier veel bepaald door individuele ijver. Een voorbeeld hiervan is de uitzonderlijk goed 

bewaarde correspondentie van Jan van Dadizele43. Dit register met daarin een selectie 

uit zijn privéarchief, uitgegeven door Joseph Kervyn de Lettenhove, bevat tal van 

documenten en brieven.44 In zijn collectie komen er zeventien stedelijke brieven voor45. 

Hij was groot-baljuw van Gent en vocht als kapitein van de Vlaamse milities tegen de 

Fransen eind jaren 1470 (o.a. bij de slag van Guinegate)46. De stad Gent schreef hem 

meermaals om zich te informeren over de oorlogssituatie en om hem de nodige 

financiële steun te beloven. Er zijn zeventien brieven bewaard die het stadsbestuur hem 

stuurde tussen 30 maart 1478 en 11 augustus 1480. Die laatste brief werd geschreven 

tien dagen voor een wapenstilstand werd afgekondigd (vrede van Doornik op 21 

augustus 148047). Dit geeft aan dat Jan voornamelijk de brieven met betrekking tot de 

oorlogssituatie opnam in zijn register en hierbij specifiek selecteerde op inhoud en 

 

                                                      
42 Brieven 54, 55, 62, 69, 70, 71, 73, 74, 83, 84, 87, 90, 92, 93, 95-100.  
43 Zie E. Poullet, 'Dadizeele (Jean de)', in: BN, deel 4, 619-628. 
44 J. de Dadizeele, Mémoires de Jean de Dadizeele (uitgegeven door J. Kervyn de Lettenhove en door A. Voisin) (Brugge, 

1828 en 1850). 
45 Brieven 157, 159-164, 166-175,  
46 E. Poullet, 'Dadizeele (Jean de)', in: BN, deel 4, 624. Zie ook J. Haemers, 'Le meurtre de Jean de Dadizeele: 

l'ordonnance de cour de Maximilien d'Autriche et les tensions politiques en Flandre (1481)', in: L'envers du 

décor: espionnage, complot, trahison, vengeance et violence en pays bourguignons et liégeois. Rencontres du Centre 

européen d'études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.). Liège, 20 au 23 septembre 2007 (Neuchâtel, 2008: Centre européen 

d'études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), 48), 227-248. 
47 C. Wyffels, Inventaris van de oorkonden der graven van Vlaanderen: chronologisch gerangschikt supplement (Gent, 

1958), 201, nr. 828. 



Met brieven an de wet 

74 

context van de brieven. Ook het persoonlijke register van Jan van den Berghe (+1439), 

burgemeester van het Brugse Vrije, baljuw van Vier Ambachten, Kortrijk, Veurne en 

schout van Brugge, is goed bewaard en bevat verscheidene persoonlijke brieven48. 

Via het persoonlijke archief van de Adornes, overgeleverd via de familie van de 

Limburg Stirum49, werden nog zes stedelijke brieven overgeleverd van Brugge aan de 

Schotse steden, waar Anselmus Adornes mede optrad als onderhandelaar50. 

Deze collectie van Adornes brengt ons bij het grote aandeel brieven dat samengesteld 

werd door de archieven van de diverse geadresseerden in binnen- en buitenland. Deze 

correspondentie is qua thematiek economisch georiënteerd, of heeft betrekking op de 

onderhandelingen van bepaalde handelsverdragen.  

Een zeer bruikbare verzameling is de uitgave van de Hanserecesse en daar 

bijbehorend ook het zogenoemde Hansisches Urkundenbuch51. Een reces is een verslag 

van de vergadering tussen verschillende Hanzeafgevaardigden. De negentiende-eeuwse 

uitgave verzamelde niet enkel de recessen, maar ook de uitgebreide correspondentie die 

een bepaalde vergadering voorafgaat of er op volgt. Brieven uit talrijke archieven van 

de vele Hanzesteden werden hier verzameld. Onder deze uitgebreide bronnencollectie 

bevonden zich ook enkele stedelijke brieven. Het betreft dan brieven die momenteel in 

de archieven van onder andere Lübeck, Keulen, Lünenburg en Wismar bewaard worden. 

Het Hansisches Urkundenbuch bevat negen stedelijke brieven52 en in de uitgave van de 

Hanserecesse vond ik er eenëntwintig terug53. De meerderheid van deze brieven zijn 

logischerwijze geschreven door het stadsbestuur van Brugge (14 brieven), al komen er 

ook veel brieven voor in naam van de Leden van Vlaanderen (13 brieven). Vervolgens 

waren er nog twee brieven van Gent en één van Ieper. Deze brieven zijn 

hoogstwaarschijnlijk ook maar een fractie van het totale aantal. Het is alleszins een 

uiting van een belangrijke economisch gerelateerd communicatienetwerk waar Brugge 

en de Leden van Vlaanderen de nodige energie in staken. Het doel was om de handelaars 

 

                                                      
48 E. Strubbe, 'De briefwisseling tussen Jan van den Berghe en Johanne van Harcourt (1420-1437)', Handelingen 

van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 125 (1959), 511-560. 
49 Dit betreft de vroegere reeks 513: 'de Limburg Stirum' van het Brugse stadsarchief. Deze reeks is in 

tussentijd van naam veranderd en heet momenteel 'Adornes en Jeruzalem' 
50 Brieven 147-152. 
51 K. Koppmann, Hanserecesse 1: die Recesse und andere Akten der Hansetage, 1256 - 1430 (Hildesheim, 1870-1897: 

Verein für Hansische Geschichte); G. Von der Ropp, Hanserecesse 2: Hanserecesse von 1431-1476 (Leipzig, 1876: 

Verein für Hansische Geschichte); D. Schäfer en F. Techen, Hanserecesse 3: Hanserecesse von 1477-1530 (Leipzig, 

1881: Verein für Hansische Geschichte). Vanaf nu worden deze werken afgekort als respectievelijk HR1, HR2 

en HR3; L. Gilliodts-Van Severen, K. Höhlbaum, K. Kunze, e.a., Hansisches Urkundenbuch (Halle, 1876: Verein für 

Hansische Geschichte). Dit werk wordt vanaf nu afgekort als HU. 
52 Brieven 10, 11, 47, 60, 63, 65, 204, 214 en 215. 
53 Brieven 43, 44, 58, 59, 75, 82, 85, 86, 136, 137, 138, 139, 140, 154, 155, 205, 211, 213, 216, 217 en 218 
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aan te trekken door Vlaanderen voor te stellen als een betrouwbare handelspartner met 

een gunstig economisch klimaat.  

Diezelfde tactiek werd gehanteerd bij de correspondentie met de Engelse steden of 

met de Engelse Kroon. De briefwisseling tijdens en over de onderhandelingen met de 

Engelsen tijdens het begin van de vijftiende eeuw kwam reeds ter sprake bij de 

verzameling in het ADN te Rijsel en de rol die Diederik Gherbode hierin speelde. In 

Engeland zelf zijn echter ook nog tal van brieven bewaard. In de British Library heb ik 

negentien stedelijke brieven in afschrift of in origineel teruggevonden. De meeste 

hiervan bevinden zich in het manuscript Cotton Galba B I54, twee brieven bevinden zich 

in het manuscript Cotton Caligula D III55 en één in het Manuscript Stowe56. Deze brieven 

hadden als geadresseerde Hendrik IV en Hendrik V, koningen van Engeland, de hertog 

van Gloucester als regent van de jonge Hendrik VI (1426), de Private Raad van Engeland 

of de Engelse ambassadeurs tijdens onderhandelingen. Latijn en Frans waren hier de 

voertaal.  

In tegenstelling tot de brieven naar de Engelse koning waren de brieven naar de 

Franse centrale instellingen helemaal niet economisch van aard. De context van de 

brieven is hier in de eerste plaats politiek. De Franse koning of zijn ambassadeurs 

werden aangeschreven wanneer er een plaatselijk conflict was57. De Franse koning kon 

dan, als opperleenheer van de graaf van Vlaanderen, optreden als bemiddelaar. De 

Vlaamse steden gebruikten tegenover de hertog niet zelden het dreigement om naar de 

Franse koning of het Parlement van Parijs te stappen. De bewaarde correspondentie in 

dit verband dateert in het bijzonder uit de opstandsperiodes58.  

Ten slotte zijn er ook nog de steden zelf. Zij ontvingen en verstuurden continu 

brieven. De stedelijke administraties staken geen energie in de registratie van al deze 

brieven. Belangrijke privileges, oorkonden en andere documenten werden wel 

 

                                                      
54 Brieven 19, 21-23, 25, 31, 32, 36, 45, 50-53, 61 68 en 72. De meeste hiervan zijn uitgegeven in: E. J. L. Scott en L. 

Gilliodts-Van Severen, Le Cotton manuscrit Galba B.I. Documents pour servir à l'histoire des relations entre l'Angleterre 

et la Flandre de 1341 à 1473 (Brussel, 1896: Académie royale de Belgique. Commission royale d'histoire, 26).  
55 Brieven 17 en 18. 
56 Brief 8. Deze brief is uitgegeven in: T. Rymer, Foedera conventiones, liter, et cujuscunque generis acta publica, inter 

reges Angli, et alios quosuis imperatores, reges, ... ab anno 1101, ad nostra usque tempora, habita aut tractata ...(Londen, 

1704). In dit werk staat nog een tweede stedelijke brief (brief 9), maar die heb ik niet teruggevonden omdat de 

uitgave geen bronverwijzingen vermeldt. 
57 Zie hierover: M. Boone, 'Particularisme gantois, centralisme bourguignon et diplomatie française. 

Documents inédits autour d'un conflit entre Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et Gand en 1401', Bulletin de 

la commission royale d'histoire, 152 (1986), 49-113. 
58 Voor de jaren 1452 en 1453, wanneer Gent in conflict lag met hertog Filips de Goede, zijn er negen brieven 

bewaard die Gent schreef naar de Franse koning of zijn ambassadeurs (brieven 125, 127-132, 134 en 135). 
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genoteerd in de stadscartularia59. Ik nam verschillende van die cartularia van de 

Vlaamse steden door en slechts zeer sporadisch namelijk wanneer de inhoud van de 

brief politieke gevolgen kon hebben, vond ik er een gesloten brief in terug. De eerste 

brief werd gevonden in een Gents cartularium in de Koninklijke Bibliotheek. Het is een 

brief die het Gentse bestuur aan Aalst heeft gestuurd in 141660. Hij werd in het 

cartularium geregistreerd omwille van de politieke gevolgen en verklaringen die in de 

brief stonden. Nadat Gent een voorgebod had uitgevaardigd waarin stond dat er geen 

graan uitgevoerd mocht worden buiten haar kasselrij, verhandelden de Aalstenaars 

geen graan meer in Dendermonde omdat, volgens de Aalstenaars, Dendermonde toch 

steeds had verklaard geen deel te zijn van de Gentse kasselrij. Omdat Dendermonde nu 

grote economische nadelen ondervond, stapte ze naar het Gentse bestuur om te 

verklaren dat ze wel degelijk een deel van de Gentse kasselrij was. Verder vroeg de stad 

of het Gentse bestuur dit naar Aalst wou overbrengen, zodat de Aalstenaars terug graan 

in Dendermonde zouden verhandelen. Dendermonde gaf een deel van haar 

zelfstandigheid op in ruil voor graan in tijden van schaarste. De brief werd geregistreerd 

in het cartularium om bij eventuele conflicten later duidelijk te maken dat 

Dendermonde zelf verklaard had deel te zijn van de Gentse kasselrij. De inhoud van de 

brief bepaalde vaak of een brief geregistreerd en overgeleverd werd. Twee andere 

brieven staan integraal gekopieerd in Brugse cartularia61. De eerste dateert uit 1453 en is 

genoteerd in het zogenoemde Nieuwe Groenenboek62. De inleiding van het cartularium 

vermeldt dat men in het cartularium: 'zekere oude lettren van tractaeten ende 

appointementen ende bij zonderen vonnessen ende sticken ghehandelt in scepenen camere' 

verzamelt63. De genoteerde brief was geschreven door het Brugse bestuur en gericht aan 

de waterbaljuw en de schepenen van Muide. In de brief wordt bevestigd dat de borg 

werd ontvangen van de Spanjaarden van een arrest, uitgevoerd in het Zwin op vier van 

hun schepen. Waarom deze brief werd opgenomen in een cartularium is niet meteen 

duidelijk. Waarschijnlijk is het louter ter bevestiging van, zoals de proloog van het 

cartularium vermeldt, een zaak die voor de schepenkamer werd behandeld. De tweede 

brief staat in het Groenenboek B64. Deze brief dateert uit 1484 en is een ontvangen brief, 

 

                                                      
59 Over het ontstaan en gebruik van cartularia, zie W. Prevenier, 'La conservation de la mémoire par 

l'enregistrement dans les chancelleries princières et dans les villes des anciens Pays-Bas du moyen âge', in: K. 

Borchardt en E. Bünz (eds.), Forschungen zur Reichs-Papst-, und Landesgeschichte (Stuttgart, 1998), 551-564; J.-P. 

Genet, 'Cartulaires, registres et histoire: l'exemple anglais', in: B. Guenée (ed.), Le métier d'historien au moyen age 

(Parijs, 1977), 95-138. 
60 Brief 57. 
61 Brieven 133 en 183. 
62 SAB, reeks 96, cartularium nr. 14. 
63 SAB, reeks 96, cartularium nr. 14, f. 2. 
64 SAB, reeks 96, cartularium nr. 12. 



Hoofdstuk 2: de brief 

77 

geschreven door het Gentse bestuur. Hij behandelt het vonnis dat was uitgesproken 

door de Gentse schepenbank over de Brugs poorter Jan de Witte. Dit was natuurlijk een 

aanslag op de jurisdictie van de Brugse schepenbank en de Brugse poorterij. Gent 

verklaarde echter dat de zaak voor de Gentse schepenbank diende te komen omdat het 

een discussie betrof over renten van Gent en hiertoe was, volgens de coutumen, enkel 

de Gentse schepenbank bevoegd. Deze brief was hoogstwaarschijnlijk opgenomen 

omdat het bepaalde bevoegdheden regelde of claimde. 

Naast de cartularia hadden de steden nog een andere manier ontwikkeld om 

belangrijke documenten te registreren en te kaderen. Ook al zijn er nooit volwaardige 

stedelijke kronieken tot stand gekomen in het middeleeuwse Vlaanderen65, toch waren 

er tal van instrumenten die het administratief stedelijk geheugen uitbouwden. In 

hoofdstuk 1 werd reeds het 'Dagboek van Gent' vermeld66. Het type van bron is 

vergelijkbaar met de Duitse Ratsbücher67. Dergelijke registers noteerden niet enkel de 

stedelijke documenten, maar plaatsten ze bovendien in een verhalend kader. 

Belangrijke opvallende gebeurtenissen in de stad werden samen met de documenten 

opgenomen. Omdat de documenten in een bredere historische context geplaatst 

werden, kreeg het geheel een politieke inkleuring, wat bij de cartularia –waarin enkel 

belangrijke documenten genoteerd werden- niet het geval was. De missiven speelden 

een cruciale rol in dat hele verhaal. Ze dienden veelal als bewijsstukken voor de 

arrogantie of voor de echte motieven van de hertog of zijn entourage. Men schreef op 

wanneer de brief werd ontvangen en in welke context. Eventueel werd de 

antwoordbrief ook genoteerd. Daarbij werden zaken vermeld die de auteur(s ?) van het 

Dagboek gezien of gehoord hadden. Op deze manier werd een verhaal samengesteld 

over het gedrag van verschillende politieke actoren tijdens de opstandige perioden in de 

jaren vijftig en op het einde van de vijftiende eeuw. In deze perioden van veelvuldige en 

politiek geladen correspondentie, geeft het Dagboek een cruciaal beeld van de 

gebeurtenissen. Het register toont aan hoe de politieke figuren zich gedroegen en 

diende als reminder voor toekomstige generaties. Het Dagboek van Gent bevatte 28 

stedelijke brieven68. Een gelijkaardig register, geschreven door Pieter van de Letewe, 

schepen van Ieper, bevat nog vijf stedelijke brieven. Het register van Letewe is 

gelijkaardig opgevat als het dagboek van Gent, maar het sluit vormelijk nauwer aan bij 

 

                                                      
65 A.-L. Van Bruaene, 'L'écriture de la mémoire urbaine en Flandre et en Brabant (XIVe-XVIe siècle)', in: E. 

Crouzet-Pavan (ed.), Villes de Flandre et d'Italie (XIIIe-XVIe siècle): les enseignements d'une comparaison (Turnhout, 

2008), 150. 
66 RAG, FG, nr. 158, uitgegeven in V. Fris, Dagboek, op. cit. 
67 A.-L. Van Bruaene, 'L'écriture', 157. 
68 Brieven 101-107, 110-125, 127-131. Zie V. Fris, Dagboek, passim. 
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de zogenoemde memorieboeken waarin jaarlijks de vermelding van de verkozen 

schepenen, raden, hoofdmannen en tresoriers bijgehouden werd69.  

Samenvattend kan gesteld worden dat verschillende actoren (de ijver van een instelling 

of van een individu om de brieven te bewaren, de inhoud van de brief en het politieke 

kader) de overlevering van de missiven bepaalden. Er was met andere woorden geen 

systematische bewaring. Instellingen met een grote graad van administratie, zoals de 

Rekenkamer van Rijsel, bewaarden de brieven het best. Ik vond tevens geen aanwijzing 

van een concrete bewaring van de uitgestuurde brieven bij de afzender. De enige 

uitzondering is wellicht de registratie van enkele Gentse brieven in het 'Dagboek van 

Gent'. De collectie van 219 brieven kon pas worden samengesteld na het doornemen van 

talrijke archiefreeksen. Hierdoor geeft de collectie evenwel een goed beeld over brieven 

die economisch van aard waren (Hanze, Engelse en Schotse steden), politiek (naar de 

hertog, Franse koning of afgevaardigden, andere steden), administratief-financieel 

(Rekenkamer) of de militaire defensie (Jan van Dadizele). Op basis van deze databank 

kan een degelijk onderzoek gevoerd worden naar de manier waarop stedelijke 

overheden bij elk van deze deeldomeinen correspondeerden.  

2.42.42.42.4 Een diplomatiek onderzoek van de brievenEen diplomatiek onderzoek van de brievenEen diplomatiek onderzoek van de brievenEen diplomatiek onderzoek van de brieven    

'On peut enfin signaler pour mémoire que les plus autonomes des communes (Italie, Rhénanie, 

Flandre) ont pu développer dans les trois derniers siècles du Moyen Age une diplomatique 

communale, où beaucoup reste encore à étudier, mais où le gros de la production se répartit entre 

lettres et documents de gestion'. Meer dan deze ene zin wordt er in het overzichtswerk van 

de middeleeuwse diplomatiek uit 1993 niet gewijd aan de diplomatieke productie van 

steden70. Het onderzoek naar de stedelijke kanselarijen is dan ook nog vrij recent71. In 

 

                                                      
69 Brieven 142-146. Zie P. Van de Letewe, Vernieuwing der wet van Ypre van het jaer 1443 tot 1480, met het geene daer 

binnen dezen tyd geschiet is (Ypres, 1863). 
70 O. Guyotjeannin, J. Pycke en B.-M. Tock, Diplomatique médiévale (Brussel, 1993: L'atelier du médiéviste, 2) 112. 
71 W. Prevenier, 'La conservation de la mémoire'; W. Prevenier, 'Urban chanceries in the Low Countries from 

the twelfth to the fourteenth century. The European context', in: R. Suntrup en J. Veenstra (eds.), Stadt, Kanzlei 

und Kultur im Übergang zur Frühen Neuzeit (Frankfurt-am-Main, 2004), 3-13. Het meest recentste werk is: G. Van 

Synghel, Actum in camera scriptorum oppide de Buscoducis. De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 

(Hilversum, 2007). 
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het volgende deel ga ik in op één aspect van de diplomatieke productie van de Vlaamse 

steden, namelijk de productie van de stedelijke missiven. Ik onderzoek dit aan hand van 

brieven die in originele vorm zijn overgeleverd. Er wordt nagegaan wat de vormelijke 

kenmerken en externe verschijningsvormen van deze brieven zijn en hoe deze in relatie 

staan met de politieke boodschap die men wou meegegeven. Op deze manier krijg ik een 

duidelijke en scherpe blik op de vorm en opmaak van dit brontype.  

Zoals vermeld, was de schriftdrager van de missiven uitsluitend papier. Deze 

schriftdrager schikte zich beter tot het plooien en toezegelen. Eerst werd de bovenste 

en onderste strook naar binnen geplooid, vervolgens werden ook de rechter- en 

linkerzijde naar binnen omgevouwen. Daar waar de uiteinden samenkwamen, werd het 

zegel aangehecht, waardoor de brief gesloten werd. Eens het document toegeplooid was, 

verkreeg men een brief met aan de ene kant het bezegelde uiteinde en aan de andere 

zijde de naam van de destinataris. Dit valt te vergelijken met een huidige brief waarbij 

de geadresseerde aan de ene zijde en de afzender op de ommezijde genoteerd staat. Het 

adres op de dorso-zijde was het eerste wat de geadresseerde te lezen kreeg. Door het 

stadszegel en door de stadsbode die de brief bracht, had de brief, nog voor hij werd 

geopend, al een belangrijke boodschap. Een stedelijke brief was een exportproduct van 

een stad en haar bestuurders. Het vergrootte de visibiliteit van de stad en de impact op 

de geadresseerde. 

De brief zelf wordt door diplomatisten traditioneel ingedeeld in vijf delen: de 

salutatio, het exordium (met captatio benevolentiae), de narratio, de petitio en de 

conclusio72. Deze opdeling is te algemeen om veel inzicht te bieden in de grote variatie 

van de afzonderlijke brieven. Een salutatio komt in de onderzochte brievencollectie 

enkel in een minderheid van de gevallen voor. Daarom is het beter de salutatio te 

beschouwen als een facultatief onderdeel en de inscriptio als een vast onderdeel. 

Bovendien zijn er nog enkele belangrijke delen die niet over het hoofd mogen gezien 

worden, zoals het adres op de dorso-zijde (endorsement), waarin de geadresseerde 

vermeld werd. Ik bespreek deze onderdelen van de brief een voor een. Varianten in 

woordgebruik bij intitulatio's, inscriptio's en salutatio's zijn niet toevallig en worden 

onderzocht en met elkaar vergeleken. In de laatmiddeleeuwse maatschappij, waarbij 

visuele kenmerken erg belangrijk waren, heeft een verschil in de opmaak van de brief 

een veelzeggende betekenis. Ik wil aantonen dat de plaats en de bewoording van elk van 

deze onderdelen in relatie staan met het doel van de brief, de verhouding tot de 

geadresseerde of de politieke context. Het is de bedoeling om, vertrekkend van de 

 

                                                      
72 Zie C. H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century (Cambridge, 1955), 143–144. Zie ook M. Jucker, 'Trust 

and mistrust in letters: late medieval diplomacy and its communication practices', in: P. Schulte, M. Mostert 

en I. Van Renswoude (eds.), Strategies of writing: studies on text and trust in the Middle Ages (Turnhout, 2008), 218 

en J. Herold, 'Empfangsorientierung', 274. 
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overgebleven Vlaamse stedelijke brieven, een uitbreiding te geven op de typologie van 

de brieven en met behulp van deze typologie de functionaliteit van het briefverkeer in 

de stedelijke context te herinterpreteren. Alleen nog maar de aanwezigheid van deze 

vormkenmerken zegt al iets over de verhoudingen tussen zender en ontvanger. Zo wijst 

Bastian Walter er op dat de zogenoemde 'zedulae', kleine brieven met geheime 

informatie van een spion naar een bestuur geen datum, zender of geadresseerde 

vermelden. Dit was een beveiliging voor het geval de brief werd onderschept. De 

afwezigheid van deze kenmerken impliceerde evenwel een sterke mate van wederzijds 

vertrouwen en cohesie73. De aanwezigheid van datatio, intitulatio en inscriptio geeft 

daarentegen een protocollair karakter aan de officiële brief wat wijst op 

geïnstitutionaliseerde verhoudingen tussen zender en ontvanger. Ik begin de 

bespreking met de intitulatio omdat ik op basis van de plaatsing van de intitulatio drie 

verschillende varianten van opmaak onderscheid.  

De iDe iDe iDe intitulationtitulationtitulationtitulatio    

De intitulatio is de manier waarop de afzender zichzelf benoemde. De bewoording en 

plaatsing ervan konden wezenlijk verschillen. Op basis van de positie kon ik bij de 

brieven in origineel drie verschillende vormen onderscheiden (zie databank, veld 

nummer 7)74. De stelling die ik hier aan koppel is dat de onderlinge verhouding tussen 

de afzender en de geadresseerde, of alleszins, de positie die de afzender zichzelf toemat 

ten opzichte van de geadresseerde, de gekozen opmaak bepaalde.  

 

                                                      
73 B. Walter, 'Urban espionage', 140. 
74 Van de 106 brieven in origineel heb ik van 11 brieven enkel een summiere verwijzing gevonden (brieven 86, 

137, 139, 140, 154, 204, 205, 211, 216, 217). Van deze brieven heb ik de vorm niet kunnen achterhalen. Het 

eigenlijke onderzoek gebeurt dus op basis van de 95 overige brieven. 
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Tabel 2.2: De verschillende verschijningsvormen van de stedelijke brieven 
 Vorm I Vorm II Vorm III (Vorm IV) 

Plaats intitulatio Rechtsonderaan Tweede deel van de 

eerste zin 

Kopregel Rechtsonderaan 

Plaats inscriptio In dorso In dorso + eerste 

deel eerste zin 

In dorso Linksonderaan 

Onderlinge 

verhoudingen 

Ondergeschikt Evenwaardig Autoritair  

Taal Frans, Nederlands, 

Duits en Latijn 

Enkel Nederlands Enkel Nederlands Frans, Nederlands 

en Latijn 

Aantal in origineel 69 1 25 - 

Opmerkingen  Interstedelijke 

brieven 

Enkel door Gent 

gebruikt 

Kopie-vorm van 

vorm I 

 

Bij de eerste vorm stond de intitulatio rechtsonder. Het adres stond binnen in de brief 

niet meer vermeld, zijn identiteit werd enkel duidelijk via de dorso-zijde. De brief begon 

linksboven meteen met de inscriptio, in de vorm 'Haulx et noble seigneurs'75, 'harde, lieve 

ende speciale vriend'76, 'Werde ende moghende heeren'77. Er volgde bij deze opmaak geen 

salutatio. Deze vorm kwam het meeste voor en werd gebruikt bij brieven naar de hertog, 

centrale ambtenaren en andere hoogwaardigheidsbekleders. Deze opmaak werd ook 

gebruikt wanneer men de geadresseerde iets wilde vragen of van hem iets gedaan 

wilden krijgen. Zo gebruikte Gent deze vorm om uitstel van betaling te vragen bij het 

stadsbestuur van Mechelen78. Met deze opmaak plaatste de afzender zichzelf in een 

beleefde, onderdanige positie. 

In de tweede vorm werd de intitulatio niet rechtsonder genoteerd, maar wel na het 

vernoemen van de geadresseerde. De brief begint bijvoorbeeld met de woorden: 

'Eerzamen ende wijsen, onzen lieven ende gheminden vrienden, scepenen ende raed van der stede 

van Ghent, borchmeesters scepenen ende raed van der stede van Brugghe, salut, ende alle 

vrientscepe, lieve ende gheminde vrienden'79. In deze brief van het Brugse bestuur aan Gent 

werd eerst de inscriptio vermeld, dan de intitulatio en vervolgens de salutatio. De 

structuur en bewoordingen van het endorsement was gelijkaardig aan deze van de 

brieven die waren opgemaakt volgens de eerste vorm. Er is slechts één originele brief in 

de tweede vorm bewaard, maar er zijn wel verschillende andere brieven in kopie met 

een dergelijke opmaak overgeleverd. Deze opmaak wijst op een evenwaardige 

verhouding tussen zender en ontvanger. Zo werden de brieven tussen de steden, 
 

                                                      
75 Brief 20. 
76 Brief 38. 
77 Brief 55. 
78 Brieven 158 en 165. 
79 Brief 141. 
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specifieker de brieven tussen de Leden van Vlaanderen, vooral in deze vorm opgemaakt. 

Ook enkele brieven van het Gentse stadsbestuur naar Jan van Dadizele, hoogbaljuw en 

kapitein van Gent, werden meestal in deze vorm vervaardigd. Dit toont aan dat het 

Gentse bestuur de heer Jan van Dadizele als een gelijkwaardige beschouwde. Brieven 

van Ieper en Brugge aan Jan van Dadizele waren opgemaakt in de eerste vorm80 en 

brieven van hen samen, in naam van de Drie Leden waren opgemaakt in de derde 

vorm81.  

Bij de derde vorm stond de intitulatio in een kopregel bovenaan. Deze vorm sluit met 

andere woorden nauw aan bij de zogenoemde 'lettres de par le roy/ de par le duc' (cf. 

supra). Hij is daarnaast voorzien van een persoonlijke (secretaris)handtekening, 

eveneens conform de bovenvermelde koninklijke en hertogelijke brieven. Met deze 

opmaak plaatst de afzender zichzelf uitdrukkelijk op de voorgrond en correspondeert 

hij met een ondergeschikte functionaris. Van de Vlaamse steden was het uitsluitend de 

stad Gent die deze vorm hanteerde. Dit had enerzijds te maken met lokale traditie 

binnen de Gentse administratie. Anderzijds is dit te verklaren door de verregaande 

politieke en economische aspiraties van die stad. De stad legde door middel van deze 

brieven in veel sterkere mate haar dominantie binnen de stedelijke hiërarchie op. Er 

zijn 25 brieven in een dergelijke vorm in origineel bewaard. De grote meerderheid 

daarvan (18 brieven) had als kopregel 'Scepenen ende raed van der stede van Ghend'. Eén 

brief had de kop: ' De hooftmannen ende al tghemeen commun van der stede van Ghend'82. 

Tweemaal kwam deze opmaak ook voor in een brief in naam van de Leden van 

Vlaanderen, maar dit is te verklaren doordat deze brief is opgemaakt binnen de Gentse 

administratie: 'Scepenen ende raed van de stede van Ghent metten anderen leden slands van 

Vlaendren'83 en 'De capitaeinen ende de Drie Leden slands van Vlaendren'84. Een dergelijke 

vorm werd niet gehanteerd wanneer de hertog of een centrale instelling werd 

aangeschreven. Wel gebruikte Gent deze opmaak voor brieven naar ambtsbekleders 

binnen het Gentse kwartier (met name de baljuw van Aalst85, de baljuw van Menen86, de 

baljuw van de Vier Ambachten en het bestuur van Aksel-ambacht87, het stadsbestuur 

Kortrijk88, de tolmeester van Dendermonde89). De brieven opgemaakt volgens vormen II 

 

                                                      
80 Brieven 170 en 172. 
81 Brief 168. 
82 Brief 109. 
83 Brief 190. 
84 Brief 187. 
85 Brieven 77 en 78. 
86 Brieven 79 en 80. 
87 Brieven 181, 182, 184-191, 193, 195, 198-200 en 202. 
88 Brief 108. 
89 Brief 76. 
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en III waren voornamelijk brieven tussen Vlaamse correspondenten, wat verklaart 

waarom er enkel Nederlandstalige brieven in deze vormen zijn bewaard. 

Dat Gent deze autoritaire vorm hanteerde, iets wat normalerwijs enkel was 

weggelegd voor de hertog en zijn entourage, werd ook opgemerkt door de tijdgenoot. In 

een lijst met punten, behandeld tijdens de onderhandelingen tussen de gedelegeerden 

van de hertog en de stad Gent (na 2 oktober 1439 – voor 6 maart 1440), werd over Gent 

het volgende vermeld: 'Quant au point qu'ilz ne se doivent point escripre aux officiers de 

monseigneur desseur en ligne, etc. dient que pareillement ne font ilz aus grans officiers et en 

temps passé en a aussi esté question et tellement que monseigneur le duc Phelippe en fit faire 

informacion en son temps, par laquelle fu trouvé que de tout temps ilz en avoient usé, mais au 

souverain, au receveur general de Flandres, conseilliers et autres grans officiers ne l'ont ilz point 

accoustumé a faire, ne ne font et ainsi le vueillent ilz voulentiers garder et entretenir'90. Reeds 

ten tijde van Filips de Stoute werd deze vorm gehanteerd. Het Gentse bestuur gebruikte 

dergelijke vorm niet in de correspondentie met de hertog, algemeen ontvanger van 

Vlaanderen, raadsleden en andere belangrijke ambtsbekleders. In principe gedoogde de 

hertog deze praktijken. Meer zelfs, de marges vertellen dat 'Monseigneur en est content 

mais que en ce ilz se gouverneront si gracieusement qu'il appartendra et que toudis l'onneur de 

monseigneur y soit gardee comme il appartient'. Zolang de eer van de hertog niet in het 

gedrang kwam, mocht Gent deze lay-out gebruiken. Dit aspect kwam nog eens ter 

sprake in 1452. In het conflict tussen Gent en de hertog schreven de koninklijke 

onderhandelaars: 'Item, quintement, que touchant ce que en leurs plaquars et lettres closes, 

adrecans tant aux officiers de mon dit seigneur que a autres, ilz se escrivent audessus, en marge et 

en teste ainsi et par la maniere que fait mon dit seigneur qui est leur prince et seigneur naturel, ce 

que faire ne doyvent, que il leur soit interdit et defendu de le faire doresenavant, mais se mettent 

audessoubz, especialement es lettres closes, comme font et ont accoustumé de faire les autres 

bonnes villes de Flandres'91. Op dit moment werd de praktijk strikt verboden. De herhaling 

en het feit dat ook na het verbod nog Gentse brieven met deze opmaak bewaard zijn, 

tonen aan dat het Gentse bestuur de maatregel niet respecteerde en nog steeds zijn 

correspondentie met deze kopregel begon. De stad Gent bleef ook via de opmaak van 

haar brieven het centrale gezag uitdagen.  

Tot slot valt er ook nog een vierde vorm te onderscheiden. Hier stond de intitulatio 

rechtsonder en de geadresseerde linksonder. Deze vorm komt enkel voor bij latere 

kopieën. Waarschijnlijk was dat een brief in origineel volgens vorm I, met de intitulatio 

rechtsonder, waarbij in de kopie het endorsement linksonder werd genoteerd. Zo wist 

 

                                                      
90 ADCO, B 486, eerste deel. Met dank aan Jonas Braekevelt voor het bezorgen van dit fragment. 
91 M. Boone, 'Diplomatie et violence d'État. La sentence rendue par les ambassadeurs et conseillers du roi de 

France, Charles VII, concernant le conflit entre Philippe le Bon, duc de bourgogne, et Gand en 1452', 

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 156 (1990), 40. 
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men bij de kopie ook wat er in dorso werd geschreven. Deze hypothese kan worden 

aangetoond door een brief die zowel in origineel als in kopie is bewaard. Het betreft een 

brief geschreven door de Vier Leden van Vlaanderen aan enkele hertogelijke 

afgevaardigden tijdens de onderhandelingen met Engeland in 1404 te Saint-Omer. Het 

origineel is bewaard in het ADN, fonds 'Tresor des Chartes'92. Het is opgemaakt volgens de 

eerste vorm en een contemporaine kopie ervan is bewaard in het fonds 'Lettres 

Missives'93. De kopie is opgemaakt volgens de vierde vorm. Wat in het origineel op de 

dorso-zijde staat, wordt hier linksonder met exact dezelfde woorden weergegeven. Dit 

voorbeeld toont een dergelijk gebruik aan. Ook in het register van het 'Dagboek van Gent' 

werden verschillende brieven in een dergelijke vorm genoteerd94. De vorm leent zich 

uiteraard perfect voor transcripties van brieven in dergelijke registers. Omdat dit echter 

geen vorm is die in origineel voorkomt, wordt hij verder niet meer behandeld. 

De verschillende plaatsingen van de intitulatio hadden ook invloed op de bewoording. 

Om een goede vergelijking te kunnen maken, heb ik me gefocust op de Gentse brieven 

(om eveneens de vergelijking met vorm III te kunnen maken). De reeds vermelde en 

meest beknopte intitulatio: 'scepenen ende raed van der stede van Ghend' werd bij iedere 

vorm gehanteerd. Bij vorm I werden daar nog bepaalde zinsneden aan toegevoegd zoals 

'(altoes) thuwaerts bereet' of 'tuwer ghelieften altyts bereet'95, in het Frans: 'app(ar)eillez a voz 

plaisirs'96. Bij enkele brieven neemt men een nog meer onderdanige positie aan met de 

'uwe (oetmoedighe ende) onderdanighe (dienare)', 'uwe onderdanighe (ghewillighe) subgyten 

ende dienare'97. Dit laatste komt enkel voor in brieven uit november/december 1451 naar 

Karel de Stoute (graaf van Charolais), Filips de Goede (hertog van Bourgondië), de 

bisschop van Luik en de graaf van Etampes. Het betreffen hier brieven waarbij het 

Gentse bestuur zich in de opstandige periode, tegen de wil van de oproerige massa in, 

opvallend onderdanig opstelde ten opzichte van de hertog en een verzoening trachtte te 

bereiken. Net tegen een dergelijke correspondentie verzetten de opstandelingen zich 

(zie hoofdstuk 1). Het Franse equivalent 'Le tous votres humbles serviteurs' of 'Le tous vos 

serviteurs et amis' komt voor bij de correspondentie naar de hertogelijke kanselier of de 

ambassadeurs van de Franse koning98. De intitulatio bij een brief naar de Franse koning 

gaat nog een stap verder: 'Vos tres humbles, obeyssans subgiez, les chievetaines, eschevins des 

deux bancs, deux doyens, conseil et tout le communaulté de la ville de Gand, adez appareilliez a 

 

                                                      
92 Brief 20: ADN, B 533, nr. 15016ter. 
93 ADN, B 18824, nr. 23876. 
94 Brieven 101, 114-117. 
95 Brieven 34, 55, 69, 81, 158. Ook in vorm IV komt deze zinsnede voor: brieven 111, 115 en 117. 
96 Brieven 3, 4, 71, 83, 87, 96, 98, 163 en 206.  
97 Brieven 101, 104, 105, 110 en 112. 
98 Brieven 127, 130 en 153. 
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tous vos tres nobles commandemens'99. De uitdrukking 'pour vous complaire (en toutes choses) 

eschevins et conseil de la ville de Gand' komt enkele keren terug bij de correspondentie naar 

de Rekenkamer in Rijsel100. De meeste brieven naar de Rekenkamer bevatten echter de 

bovenvermelde zinsnede 'appeilliez a voz bons plaisirs' of een variant hierop. 

De publieke instanties die vermeld werden, hingen uiteraard af van de politieke 

context. De 'capitein' werd eenmaal vermeld in 1452 en en aantal keer in 1485101. In 1485 

was het uitsluitend in de derde, autoritaire, vorm. De Gentse 'hoofdmannen' die sinds 

eind 1451 in het bestuur zetelden, kwamen ook vanaf dan voor in de intitulatio. In vorm 

I was dit bij een brief naar Dordrecht waarin het nieuwe bestuur zijn acties 

verantwoordde102, in vorm II in twee brieven naar hun Brugse collega's103 en in vorm III 

in brieven naar besturen in de nabijheid (bijvoorbeeld Kortrijk en Dendermonde)104. De 

beide overdekens ('beede de dekenen') tot slot werden toegevoegd in de perioden 1452-

1452 en 1478-1480105. Ook dit is een gevolg van de politieke context waarbij de 

ambachtsmilieus een grotere rol binnen het bestuur opeisten en in die hoedanigheid in 

de intitulatio werden opgenomen. 

DeDeDeDe    iiiinscriptio/nscriptio/nscriptio/nscriptio/het het het het adres adres adres adres     

Eerder werd reeds geopperd dat de structuur van een middeleeuwse brief bepaald werd 

door de zogenoemde 'Empfangsorientierung'106. Hieronder verstaat men dat de uiterlijke 

vorm van een brief gericht was naar de inhoud en het doel van de brief die aan de 

geadresseerde moesten worden overgebracht. Net daarom is de manier waarop de 

geadresseerde wordt aangesproken niet onbelangrijk. Michael Jucker stelt daarbij 

aansluitend dat 'a strong connection exists between the political surroundings and the use of 

forms of address in missives. Forms of adress can hardly be said to be empty formulas'107. De 

laatmiddeleeuwse missive heeft twee aanspreekvormen. Het voornaamste adres staat 

vermeld op de dorso-zijde. Dit adres bevat de naam, toenaam en/of alle noodzakelijke 

titels van de geadresseerde. In de brief zelf bleef het adres beperkt tot de aanspreking. 

 

                                                      
99 Brief 125. 
100 Brieven 84, 90 en 95. 
101 Brieven 129, 193, 194, 195, 196, 197, 201 en 203. 
102 Brief 124. 
103 Brieven 120 en 122. 
104 Brieven 108, 109, 113 en 121. 
105 Brieven 115, 117, 162, 164, 165-167, 173-175. 
106 J. Herold, 'Empfangsorientierung als Strukturprinzip: Zum Verhältnis von Zweck, Form und Funktion 

mittelalterlicher Briefe', in: K.-H. Spiess (ed.), Medien der Kommunikation im Mittelalter (Stuttgart, 2003: Beiträge 

zur Kommunikationsgeschichte, 15), 265-287. 
107 M. Jucker, 'Trust and mistrust', 232. 
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Hierdoor valt soms enkel via het endorsement te achterhalen aan wie de brief gericht 

was. Bij een brief aan de hertog was het endorsement: 'A tres hault et tres poissant seigneur 

notre tres redoubté prinche notre seigneur le duc de Bourgogne, conte de Flandres, d'Artois et de 

Bourgogne' waarbij in de brief de hertog werd aangesproken met 'Tres redoubté seigneur et 

prinche, ...'108. Ook de brief die begint met: 'Harde, lieve ende zeer speciaele vriend, ...', kan pas 

met zekerheid aan Diederik Gherbode (+ tussen 1420 en 1422)109 toegeschreven worden 

door het endorsement dat uitgebreider is: 'Eerwerdeghen ende wijsen onsen lieven ende zeere 

specialen vriend, meester Diederic Gherbode, raed ons gheduchts heeren shertoghen van 

Bourgognen, grave van Vlaendren'110. De adressen binnen de brief zelf zijn een verkorte 

vorm van het endorsement. Omdat de adressen op de dorso-zijde uitvoeriger zijn, 

worden enkel die adressen in het volgende deel behandeld. 

De formulering van de adressen was sterk gebonden aan de traditie binnen de 

stedelijke administratie. Het woordgebruik kon verschillen van stad tot stad. Hierdoor 

kan via het adres bepaald worden waar de brief werd opgemaakt. Het adres van een 

Brugse brief aan de hertog Filips de Goede was: 'A notre tres redoubté seigneur et prince, 

monseigneur le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne'111 en van een 

Ieperse brief aan Filips de Stoute: 'A notre tres redoubté seigneur messir le duc de Bourgogne, 

conte de Flandres, d'Artois et de Bourgogne'112. Beide steden hanteerden dezelfde structuur. 

Misschien baseerden beide steden zich op eenzelfde formularium wat een aanwijzing 

kan zijn voor een nauwe samenwerking op bestuurlijk vlak. De Gentse administratie 

schreef naar Filips de Stoute echter op een andere manier: 'A tres hault et tres poissant 

signeur notre tres redoubté signeur et prinche notre signeur le duc de Bourgogne, conte de 

Flandres, d'Artois et de Bourgogne'. Het adres van twee brieven in naam van de Leden van 

Vlaanderen (20 september 1398 en 6 juni 1399) aan Filips de Stoute geschreven volgens 

de structuur van het Gentse adres: 'A tres hault et tres poissant seigneur notre tres redoubté 

prinche notre seigneur le duc de Bourgogne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgogne'113. Dit is 

een aanwijzing dat deze brieven van de Leden waarschijnlijk geschreven waren binnen 

de Gentse administratie. Brieven naar de Engelse koning Hendrik V in 1415 hadden twee 

verschillende adressen. Enerzijds waren er: 'A tres hault et (tres) excellent seigneur et prince, 

le roy...'114 of het adres 'A tres excellent et tres puissant prince, le roy...'115. Het eerste adres 

 

                                                      
108 Brief 3. 
109 Zie E. de Borchgrave, 'Gherbode (Thierry)', in: BN, deel 7, 712-715. 
110 Brief 12. 
111 Brief 64. 
112 Brief 0: ADN, B 554, nr. 22051. 
113 Brief 2. Het adres van de andere brief in naam van de leden (brief 1) is hierop een lichte variant. Zie ook de 

uitgave: W. Prevenier, 'Briefwisseling', 508-518. 
114 Brieven 50 en 51. 
115 Brieven 52 en 53.  
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werd gehanteerd wanneer de Engelse koning nog in Engeland was (voor 11 augustus 

1415) en het tweede adres werd gebruikt in brieven van eind augustus en begin 

september, de periode waarin hij op Franse bodem vertoefde. Het Gentse bestuur 

schreef de Franse koning tweemaal aan als 'souverain seigneur'116. Dit was een 

betekenisvolle formulering. Zo weigerde hertog Karel de Stoute in zijn brieven de 

Franse koning als zijn souverein aan te spreken. Het gebruiken van het woord souverain 

zou een ondergeschikte positie impliceren en dat wilde Karel de Stoute, wegens zijn 

politieke ambities, niet geweten hebben117. In het verdrag van Arras in 1435 kwam deze 

kwestie al aan bod118. De steden schreven de Franse koning in twee brieven aan als 

souverein, in drie brieven gebruikten ze deze term niet119. De hertogen werden in de 

stedelijke brieven nooit aangesproken als souverein. In de brieven naar de bisschop 

werd steevast verwezen naar zijn kerkelijke functie. De afgevaardigden van de Leden 

schreven tijdens een vergadering in Saint Omer in november 1403 aan Jean Canard, 

bisschop van Arras en hertogelijk kanselier, met het adres: 'A tres reverend pere en Dieu, 

monseigneur,...'120. In de stedelijke correspondentie naar de Rekenkamer van Rijsel 

worden de onderlinge verschillen goed duidelijk. Brugge gebruikte het adres 'A tres sages 

en honnourez seigneurs...'121 met varianten 'honnourables et sages'122 of eventuele 

bijkomende beleefdheidstermen. Gent hanteerde dan weer het adres 'honnourables et 

pourvues seigneurs'123 en 'honnourables et prudens'124 of 'honnourables, prudens et pourveus'125, 

met daaropvolgend de woordengroep: 'noz tres chiers et grans amiz' (met twee 

uitzonderingen126). Ieper gebruikte eenmaal een gelijkaardig adres als Gent: 'honnourez, 

pourvus seigneurs et tres chiers et tres singulliers amis'127, maar meestal gebruikte ze het 

 

                                                      
116 Brieven 5 en 132. 
117 W. Paravicini, 'Mon souverain seigneur', in: P. Hoppenbrouwers, A. Janse en R. Stein (eds.), Power and 

Persuasion. Essays on the art of state building in honour of W.P. Blockmans (Turnhout, 2010), 30. 
118 'le dit duc ne sera tenu de faire hommage au roy (...) le dit duc, en passant les lectres du traicté ou autres lectres, le dit 

duc nomme ou appelle le roy son souverain, neantmoins, c'est sur telle condicion que pour ce il ne puisse encourir ou temps 

advenir aucuns dommages et interestz apres le deceps duquel son huir fera devers le roy'. E. Cosneau, Les grands traités 

de la guerre de cent ans (Paris, 1889: Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire) 

144. Zie ook W. Paravicini, 'Mon souverain', 31. 

Les grands traités de la guerre de cent ans 
119 Zie brieven 40, 125 en 131. 
120 Brieven 14-16. Stad Gent gebruikte twee jaar eerder een andere variant: 'a reverend pere en Dieu notre tres 

chiers seigneur monseigneur' (brief 3). 
121 Brieven 62, 73 en 74. 
122 Brieven 54 en 97. 
123 Brieven 83, 90. 
124 Brieven 84, 96 en 98. 
125 Brief 87. 
126 Brieven 95 en 96. 
127 Brief 70  
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adres: 'A (haulx) noz tres chiers et tres honourez seigneurs'128. De geadresseerden hadden elk 

een eigen adres. Brieven aan een stadsbestuur bevatte de woorden: 'Eerbairen ende wysen 

onsen lieve ende gheminde vrienden, ...' (met varianten)129, brieven aan de Raad van 

Vlaanderen: 'Edelen weerden ende moghenden heeren ' (een verwijzing naar de edellieden 

die in de Raad zetelden)130, brieven aan een baljuw: '(eersame,) lieve ende gheminde 

vriend'131. 

Zoals ik reeds bij de standaardbrieven vermeldde, circuleerden binnen de stedelijke 

administratie instrumenten met de juiste aansprekingen voor de verschillende 

kerkelijke en stedelijke overheden. Dit getuigt van een interne organisatie van het 

briefverkeer. Iedere stad ontwikkelde zo haar eigen gebruiken. Hierdoor verschilden de 

adressen per stad, al waren die verschillen miniem en betroffen ze in de eerste plaats de 

structuur en soms een andere woordkeuze. Ook al was er een veelvuldige 

gemeenschappelijke communicatie vanwege de Leden van Vlaanderen, waardoor een 

interstedelijke uitwisseling van dergelijke formuleringen mogelijk werd, toch bleef 

iedere stad zijn eigen structuur hanteren. De correspondentie van de Leden sloot dan 

aan bij één bepaald stedelijk milieu waarin de specifieke brief was geschreven. Dit 

versterkt het argument dat het college van de Leden van Vlaanderen nooit geïnvesteerd 

hebben in een centraal vast secretariaat132. 

De sDe sDe sDe salutatioalutatioalutatioalutatio    

Zoals hierboven reeds aangegeven, kwam er geen salutatio voor bij de brieven die zijn 

opgemaakt volgens vorm I. Bij vorm II kwam er meestal wel een salutatio voor. De 

brieven tussen de steden onderling zijn altijd voorzien van een salutatio. Meestal bevat 

de salutatio een verwijzing naar de vriendschap: 'saluut(, jonste) ende alle vrientscepe'133. 

Soms bleef het enkel beperkt tot een 'salut'134. In een brief naar de Franse ambassadeurs 

gebruikte Gent de salutatio: 'saluut met alder oodmoedicheden ende onderdanicheden'135. In 

 

                                                      
128 Brieven 92, 93, 99 en 100. 
129 Zie bijvoorbeeld de brieven aan stad Mechelen: brieven 41, 2, 81, 158, 165, 210. 
130 Brief 66. 
131 Brieven 79, 80, 89, 94, 186-193, 195-197, 198, 200, 201 en 203. 
132 Uitzondering was Triestam Belle die in de periode van de Vlaamse opstand eind 15de eeuw uitzonderlijk de 

'greffier en secretaris van de Drie Leden' werd. Gewoonlijk werd gebruik gemaakt van de griffie van de 

residerende stad. Zie W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 54. 
133 Brieven 117, 119, 120, 122, 123, 126, 141, 145, 146 en 173. De term 'jonste' is een afgeleide van het woord 

'gonste' wat 'gunst, gunstige gezindheid, genegenheid' betekent. Zie MNW, lemma: 'gonste'. 
134 Brieven 133, 142 en 183.  
135 Brief 129. 
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alle Gentse brieven aan Jan van Dadizele (met één uitzondering) werd de salutatio 

vervangen door 'wy ghebieden ons jonstelic tuwaerts'136.  

De meeste brieven in vorm III hadden een structuur die analoog was met open 

brieven en mandementen, namelijk eerst de intitulatio (in kopregel) en dan de 

inscriptio die eindigde met 'ende elken zonderlinge, saluut'137. Eens deze salutatio in 

gebruik werd genomen, kwam ze vervolgens altijd voor (met één uitzondering). Het lijkt 

hier te gaan om een nieuw gebruik binnen de Gentse administratie dat sindsdien 

overgenomen werd. De brieven opgemaakt volgens vorm III hadden echter vaak 

helemaal geen salutatio138 en in de brieven aan Jan van Dadizele werd de salutatio, net 

als bij vorm II, vervangen door een 'wy ghebieden ons jonstelic tuwaerts'139. De brieven aan 

Jan van Dadizele hadden dus, zowel in vorm II als vorm III, een specifieke vorm van 

begroeting. 

De cDe cDe cDe corroboratioorroboratioorroboratioorroboratio    en bezegelingen bezegelingen bezegelingen bezegeling    

Door de eigenheid van de gesloten brief werd het zegel nooit bewaard. Het zegel dat aan 

een missive gehecht was, had namelijk het doel de brief gesloten te houden. Zoals 

gezegd werd de brief eerst geplooid over de lange zijde (eerste vouwlijnen) om dan 

vervolgens langs de brede zijden toegeplooid te worden (tweede vouwlijnen). Hierna 

werden de uiteinden toegezegeld. Om de brief te kunnen lezen moest het zegel 

opengebroken worden en ging het meeste van de was verloren. De bewaarde brieven 

bevatten geen volledige zegels meer, hooguit enkele fragmenten was. De afdruk en het 

kleur van het zegel zijn nog te achterhalen. Een voorbeeld van deze kenmerken en 

restanten van deze praktijk zijn te zien op afbeelding 1. Deze afbeelding geeft het 

endorsment weer van een brief van het Gentse bestuur aan Jean Canard, bisschop van 

Gent.  

 

 

                                                      
136 Brieven 166, 167, 171, 174 en 175. 
137 Brieven 94, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 179, 180, 181, 182, 184-198, 200-203. 
138 Brieven 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 103, 108, 109, 113, 121, 157 en 199. 
139 Brieven 159, 160, 161, 162, 164 en 168. 
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Afbeelding 1: De vouwlijnen en kenmerken van een missive140 

 

Behalve op basis van de uiterlijke kenmerken bij de originelen kan de wijze van 

bezegeling ook achterhaald worden op basis van de corroboratio op het einde van de 

brief. Hierin wordt vermeld met welk zegel de brief gezegeld werd. Er vallen 

verschillende bezegelingwijzen te onderscheiden. In tabel 2.3 staat een analyse van de 

manier waarop de brieven in origineel bezegeld werden. De analyse gebeurde op basis 

van 87 brieven waarvan de informatie over de bezegeling bekend is. Door de lichte of 

onduidelijke restanten valt de grootte van het zegel soms slechts bij benadering te 

achterhalen. 

 

                                                      
140 Brief 3: ADN, B 18843, nr. 29478. 
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Tabel 2.3: De bezegelingwijze van de stedelijke brieven 
Kleur zegel Grootte 

zegel 

Plaats Afzender Aantal Brieven nummer 

Groen 75 mm Als sluiting Stadsbesturen en de 

Leden van Vlaanderen 

6 8, 50, 51, 52, 53, 68. 

Groen 65 mm Als sluiting Stadsbesturen en de 

Leden van Vlaanderen 

42 3, 4, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 

37, 41, 54, 55, 56, 62, 64, 

66, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 

77, 78, 79, 80, 83, 84, 87, 

89, 90, 95, 96, 98 100, 108, 

109, 125, 134, 135, 158. 

Groen 65 mm Rechtsonder 

vooraan 

Stadsbestuur Gent 11 94, 181, 182, 184-191. 

Groen 45 mm Als sluiting Stadsbesturen en 

afgevaardigden van de 

Leden 

12 0, 33, 38, 39, 48, 70, 92, 

93, 97, 99, 141, 199. 

Groen  

(één of 

meerdere) 

45 mm Als sluiting Afgevaardigden van 

stadsbestuur of van de 

Leden 

5 14, 15, 16, 29, 49. 

Groen 45 mm Rechtsonder 

vooraan 

Stadsbestuur Gent 5 193, 195, 198, 200, 202. 

Rood 45 mm Als sluiting Stadsbestuur en Leden 2 12, 72, 210. 

2 of 3 groene 

en 1 rode 

ovalen 

65 mm Onderaan 

vooraan 

4 Leden en 3 Leden 

(zonder Gent). 

3 2, 6, 7. 

 

Het grootste zegel werd gevonden op de correspondentie naar de Engelse koning of 

Engelse overheden. De restanten van deze zegels hadden een diameter van ongeveer 75 

mm (of groter). De meest gebruikte bezegeling was echter het zegel van zaken 'ad 

causas' met een diameter van ongeveer 60-65 mm. Dit zegel werd vaak gebruikt bij 

correspondentie van de Leden gezamenlijk, waarbij de brief dan bezegeld werd in naam 

van de Leden. De brief vermeldt bijgevolg als corroboratio: 'gheseghelt metten seghele van 

saken der vorseide stede over ons allen'141. Op deze manier werden er vijftien brieven 

gezegeld waar het zegel van Gent gebruikt werd voor de Leden gezamenlijk142, voor 

Brugge zijn er elf dergelijke exemplaren143 en voor Ieper één144. Als de steden optraden 

als zelfverklaard regent van Filips de Schone zegelden ze met het tegenzegel ter 

 

                                                      
141 Brief 41. 
142 Brieven 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 41, 50, 52, 53, 178, 190, 207. 
143 Brieven 19, 22, 23, 25, 31, 32, 45, 75, , 119, 144, 147. 
144 Brief 51. 
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legitimatie145. Het zegel dat aan de brief werd gehecht stond in verband met de 

intitulatio en de plaats waar de Leden op het moment van de samenstelling van de brief 

samen waren. Een brief gezegeld door Gent droeg de intitulatio: 'Scepenen ende raed van 

der stede van Ghend ende de ghedeputerde van den steden Brugghe, Yppre ende van den lande 

van den Vryen nu vergadert wesende in de vorseide stede van Ghend'146 (analoog voor Brugge 

en Ieper). Het Brugse Vrije bezegelde nooit een brief van de Leden in naam van het 

volledige college. Dit komt omdat het Brugse Vrije, als kasselrij, niet over een eigen 

zegel beschikte. In brieven waarbij alle Leden apart zegelden, gebruikte het Vrije het 

zegel van de abt van de Sint-Andriesabdij nabij Brugge. Dit was een rode ovalen zegel 

(zie de laatste rij in bovenstaande tabel). De corroboratio vermeldt hier dan ook: 'soubz 

les seaulx de voz villes de Bruges, Ypre et de reverend pere en Dieu, monseigneur l'abbé de Saint 

Andrieu lez Bruges pour votre terroir du Franc, non ayant seel commun'147. Dit zegel werd 

echter nooit gebruikt in naam van de Leden gezamenlijk omdat het administratief 

centrum van het Vrije in Brugge was gevestigd. Bij een Ledenvergadering nam Brugge 

de bezegeling op zich. Het Leden-parlement van 1 juli 1399 vermeldt dat een brief die 

werd geschreven in naam van allen eerst werd gezegeld met het zegel van de stad Gent 

en daarna ter bezegeling werd rondgestuurd naar de andere Drie Leden148. De brief 

waarvan sprake, gericht aan de hertog of hertogin, was uitzonderlijk in perkament. Deze 

schriftdrager maakte een meer uitgebreide bezegeling mogelijk. 

De steden zegelden hun brieven steeds met groene was. Ook de afgevaardigden van 

de Leden of onderhandelaars van een stad bezegelden hun brief met groene was. Zij 

hanteerden evenwel een kleiner zegel. Waarschijnlijk waren de kleinere zegels specifiek 

voor de stedelijke afgevaardigden. De kleur van het zegel refereerde naar de 

opdrachtgever. De onderhandelaars van de Engelse koning zegelden hun brief 

bijvoorbeeld met rode was. Op een brief van de Engelse onderhandelaars (William 

Bardolf, Johan Chroche en Johan Pikeryng) aan de Bourgondische hertog zijn de kleine 

rode zegels nog goed bewaard (zie afbeelding 2). De stedelijke afgevaardigden 

gebruikten een groen was bij hun bezegeling. 

 

                                                      
145 Brieven 176 en 177. 
146 Brief 24. 
147 Brieven 6 en 7. 
148 W. Prevenier, 'Briefwisseling', noot 19. Zie HLSV1, 173-174, nr. 450: 'enen brief ghemaect ende ghezeghelt metter 

stede zeghele van Ghent, ende was ghevoert toten andren III Leden omme int ghelike te doen zeghelne'. 
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Afbeelding 2: Kleine rode particuliere zegels van Engelse koninklijke onderhandelaars149 

 
 

De brieven die rechtsonder bezegeld waren (dus niet op de klassieke manier op de 

rugzijde waar de uiteinden samenkwamen) waren de brieven opgemaakt volgens vorm 

III. Op deze manier nam de missive de vormelijke kenmerken van een plakkaat over. De 

corroboratio vermeldt hier dan ook: 'ghegheven in vormen van plackate onder den seghel van 

saken der voorseide stede van Ghent'150. Bij deze brieven zijn ook vaak nog de insnijdingen 

bewaard waar het zegel werd doorgestoken. 

 

Het zegel was een teken van authenticiteit151. Ook al werden niet alle stedelijke 

documenten in de stedelijke secretarie geschreven. Verschillende brieven werden door 

externe partijen geschreven en vervolgens ter zegeling voorgelegd aan de stedelijke 

administratie. Door deze werktechniek liep het echter regelmatig fout. Vaak voldeden 

deze brieven niet aan de vormelijke of inhoudelijke noodzakelijkheden. In 1423 achtte 

de stad Gent het noodzakelijk een ordonnantie uit te vaardigen om deze praktijk te 

reguleren. Officiële documenten die niet voldeden aan de vormelijke vereisten, 

brachten oneer aan de schepenen, hun klerken en alle betrokken partijen152. Er werd 

besloten dat enkel de brieven mochten worden gezegeld als de officiële stedelijke klerk 

ze had gecontroleerd en van zijn handtekening had voorzien (zie hoofdstuk 1). Pas als 

die voorwaarden voldaan waren, kon de brief gezegeld worden.  

 

                                                      
149 ADN, B 569, nr. 15415-8. 
150 Brief 94. Een gelijkaardig corroboratio bij brief 206. 
151 Zie over het belang van het zegel als authenticiteitskenmerk: P. Worm, 'From subscription to seal: the 

growing importance of seals as signs of authenticity in early medieval royal charters', in: P. Schulte, M. 

Mostert en I. Van Renswoude (eds.), Strategies of writing, 63-83. 
152 KBR, MS 6295, f. 82 r.-v. 
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In het eerste hoofdstuk werd reeds op het conflict tussen Lievin Boone enerzijds en 

Lieven de Vrieze en Janne Rijm anderzijds –respectievelijk overdeken en secretaris van 

de Keure- gewezen. Beide partijen streden over wie het stadszegel mocht beheren. Het 

stadszegel was zo'n belangrijk vormelijk aspect van de brief dat het gezag over dit zegel, 

de controle over de stedelijke schriftproductie impliceerde. Net daarom kon een conflict 

ontstaan tussen de schepenen en dekens enerzijds en de hoofdmannen anderzijds. De 

eersten hadden gezamenlijk een brief geschreven, maar de hoofdmannen wilden deze 

niet laten ratificeren en bezegelen153. In de opstand te Brugge in 1488 werd een brief die 

men wilde zegelen en uitsturen eerst voorgelezen aan de gemeenschap. Daarna vroeg 

men het volk of het ermee akkoord ging dat deze brief door de steden Gent, Brugge en 

Ieper werd gezegeld154. Als de afzender een brief kreeg zonder zegel schiep dat heel wat 

argwaan. In een brief aan Lübeck en de afgevaardigden van de Wendische steden 

schreef het Brugse bestuur over een brief die het had ontvangen uit Lübeck dat het 'niet 

wel en weten of dezelve autenticq es of niet, overmids dat de zeghel van dien ofghevallen es'. Er 

werd gevraagd om een nieuwe brief te schrijven155. 

Omdat het zegel zo cruciaal was als materieel authenticiteitskenmerk, baseerde de 

vervalser van een brief zich in de eerste plaats op de bezegeling en ondertekening. In de 

baljuwsrekeningen staan regelmatig bestraffingen voor het bezegelen van een valse 

brief. Zo werd Frans Waterwulf veroordeeld omdat hij een aantal brieven verkregen had 

die gezegeld waren met de zegels van enkele schepenen van de stad Ieper. Hij had deze 

brieven doelbewust vervalst met het doel enkelen op te lichten156.  

De brief was een belangrijk netwerkvormend instrument. Vormelijke kenmerken zoals 

het zegel, de plaats van de intitulatio en de inscriptio van een brief waren niet 

onschuldig. Enerzijds dienden deze aspecten als authenticiteitcriterium, maar 

anderzijds dienden deze als politieke performance. Het waren belangrijke elementen 

waarmee de steden hun boodschap overbrachten. De gekozen vorm stond namelijk in 

relatie met de onderlinge verhouding tussen afzender en de geadresseerde. Het was 

echter niet louter een uiting van de onderlinge verhoudingen, het creëerde net die 

verhoudingen. Het stedelijke bestuur maakte via de gekozen opmaak duidelijk aan de 

 

                                                      
153 V. Fris, Dagboek, deel 1, 240. 
154 A. Janssens, 'Macht en onmacht', 22-23. 
155 Brief 215. 
156 ARA, RK 14549, Baljuwsrekening Ieper, 11 mei 1463- 18 september 1463, f. 230r.: 'De Franse Waterwulf lequel 

avoit impetré certaines lettres scellez des seaulx d'aucuns d'eschevins de la ditte ville au contre d'aucuns lettres par lui 

impetrees premierement tout d'un cas et pour frauder aucuns comme Andrieu de Brievere ici pour lequel il se mist a le 

purge devant messirs du conseil de la chambre a Ypre non obstant par promision et diligence eu et faite pour eschever 

toutes calangues et poursieuttes du dit bailli le dit Franse se composa au prouffit de mon dit seigneur a la somme de XXXVI 

lb. parisis dont le chastellain prent le tierch demeure pour mondit seigneur, 24 lb. parisis.' 
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geadresseerde hoe zij de onderlinge relatie evalueerde. Op deze manier was het 

briefverkeer een actieve factor in de vorming van het stedelijke hiërarchische netwerk. 

Hierbij moesten de steden steeds een delicate balans aanhouden tussen onderdanigheid 

en stedelijke autoriteit. In de volgende paragraaf wil ik onderzoeken of deze 

vormkenmerken ook gevolgen hadden op het woordgebruik binnen de brieven. 

2.52.52.52.5 Inhoudelijke analyseInhoudelijke analyseInhoudelijke analyseInhoudelijke analyse    

Ik analyseer in dit deel, nu de vindplaats en vormelijke kenmerken beschreven zijn, de 

inhoudelijke aspecten van de brieven. Ik bestudeer hierbij de onderwerpen waarover de 

stedelijke overheden correspondeerden. Is hierin een variatie te zien doorheen de 

vijftiende eeuw? Ik onderzoek in tweede instantie welke woordenschat de steden 

hanteerden en hoe die in relatie stond met het doel en het onderwerp van de brief. Een 

gebruikt discours is namelijk nooit onschuldig en leert iets over de nuances die via het 

woordgebruik worden weergegeven. 

Zoals hierboven aangegeven werd in de databank aan iedere brief een bepaald thema 

toegeschreven. Ik onderscheidde vijf verschillende thema's. Het eerste thema bundelt 

de brieven die economisch gerelateerd zijn. Dit zijn brieven met betrekking tot 

handelsonderhandelingen of de rechtstreekse correspondentie met economische 

partners. Ten tweede zijn er de politieke brieven die bijvoorbeeld conflicten met de 

hertog thematiseerden. De brieven van het derde thema behandelen juridisch-

administratieve kwesties. Er werden hierin bepaalde administratieve vragen gesteld, op 

bepaalde verplichtingen gewezen, bevoegdheidsconflicten aangehaald. De meerderheid 

van de brieven waren gericht aan de Rekenkamer. De steden klaagden bijvoorbeeld 

enkele keren tegenover de Rekenkamer dat zij als eerste op de hoogte moesten worden 

gebracht wanneer een poorter van hun stad voor de Rekenkamer of de Raad van 

Vlaanderen werd gedagvaard157. Brieven met betrekking tot de landsverdediging, thema 

vier, omvatten de brieven die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met een 

belegering, een verdediging of een andere oorlogssituatie. De laatste categorie bevat 

brieven die handelen over een bepaalde tol die werd geheven en een eventuele vraag of 

een conflict hierover. Uiteraard is het niet altijd mogelijk om duidelijke grenzen tussen 

 

                                                      
157 Zie bijvoorbeeld brieven 69 en 73. 
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de verschillende thema's te trekken. Zo heeft een brief over een handelsverdrag 

bijvoorbeeld een economisch motief, maar dit heeft uiteraard ook politieke 

consequenties. De brieven in verband met de landsverdediging waren in vele gevallen 

een aansporing tot betaling van een geldbedrag voor de soldijen van de troepen. Hier 

was er dus een link met het fiscale thema. Toch is het mogelijk om op basis van het 

belangrijkste thema een onderscheid te maken. Een missive behandelde namelijk 

meestal slechts één specifiek aspect, waardoor het hoofdthema snel duidelijk werd. In 

onderstaande tabel staat uitgetekend in welke hoeveelheid ieder thema voorkwam. Ik 

koos ervoor om dit op te splitsen per 20-jarige periode om zo doorheen de vijftiende 

eeuw bepaalde verschuivingen op te merken. Deze opslitsing maakt het mogelijk enkele 

duidelijk tendensen weer te geven. 

Tabel 2.4: Thematische indeling van de stedelijke brieven per periode 

 
Economisch Politiek 

Lands-

verdediging 

Juridisch-

administratief 
Fiscaal/tol Totaal 

1400-1420 55 11 
 

2 1 69 

1420-1440 6 1 
 

10 7 24 

1440-1460 6 34 
 

6 2 48 

1460-1480 9 5 20 1 
 

35 

1480-1500 9 7 27  
 

43 

Totaal 
85 

(39%) 

58 

(27%) 

47 

(21%) 

19 

(9%) 

10 

(4%) 

219 

(100%) 

De brieven die het meest bewaard zijn, behandelen duidelijk economische thema's 

waarbij ze pleiten voor een gunstige handelspositie (39% van alle brieven158). Van deze 

brieven zijn er 55 (25% van alle brieven) bewaard uit de eerste twee eerste decennia van 

de vijftiende eeuw. De economische politiek was dan waarschijnlijk de belangrijkste 

drijfveer voor de Vlaamse steden. De politieke brieven komen op de tweede plaats en 

behelzen iets meer dan een vierde van alle documenten. 60 procent van de bewaarde 

politieke brieven dateert uit de jaren '40-'60 van de vijftiende eeuw (34 brieven, 15% van 

het totaal). Brieven met betrekking tot een oorlogsgerelateerd thema zijn dan weer 

hoofdzakelijk bewaard tijdens de laatste decennia. De brieven dateren allen van na 1460. 

Deze gegevens werden grondig beïnvloed door de bewaringsproblematiek. Zo werden 

vele economische brieven tot ons overgeleverd door de bewaring in de Rekenkamer, 

waarschijnlijk onder impuls van Diederik Gherbode. Vele politieke brieven in het 

midden van de vijftiende eeuw zijn bewaard door de registratie in het 'Dagboek van 

Gent'. De brieven over de landsverdediging op het einde van de vijftiende eeuw is te 

 

                                                      
158 De economische thema's namen precies ook 39 procent in van de Vlaamse representatieve vergaderingen. 

Zie W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 542. 
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verklaren door de militaire gebeurtenissen (de inval van de Fransen na de dood van 

Karel de Stoute en het militaire zelfbestuur van de Vlaamse steden159). Deze 

gebeurtenissen beïnvloedden het briefverkeer in belangrijke mate. In dergelijke 

perioden werd veel meer gecorrespondeerd tussen de verschillende politieke actoren, 

maar ook hier zijn de gegevens beïnvloed door een goed bewaarde archiefreeks160. Om 

aan deze problematiek een antwoord te bieden, toets ik in deel twee deze bevindingen 

aan de belangrijkste redenen waarvoor een stadsbestuur boden uitstuurde op basis van 

de stadsrekeningen. De gegevens uit de rekeningen zijn immers minder afhankelijk van 

de bewaringsproblematiek. 

Alleszins, de geschetste inhoudelijke verschuiving kan vergeleken worden met de 

voornaamste themata waarover de steden vergaderden tijdens de Ledenvergaderingen. 

Wim Blockmans zag doorheen de vijftiende eeuw namelijk een verschuiving van de 

belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen. Hij achterhaalde de onderwerpen van 

de Ledenvergaderingen aan de hand van de bodenlijsten en de uitgestuurde gezanten. 

De stadsrekeningen vermelden namelijk, zij het summier, de reden waarom de gezanten 

werden uitgestuurd161. Hij merkt op dat de onderwerpen verschoven van handel en 

justitie in de eerste helft van de vijftiende eeuw naar belasting en bewapening in de 

latere periode. Blockmans ziet hierin een verschuiving van in hoofdzaak stedelijke 

thema's (een stijging van de handel en een goede justitie waren in eerste hoofdzaak in 

het belang van de steden) naar thema's die werden beïnvloed door de expansie van het 

centrale gezag162. Een gelijkaardige verschuiving (van handel naar landsverdediging) is 

eveneens te merken in de overgebleven brievenverzameling. Een belangrijk breekpunt 

hierbij is de Gentse opstand in het midden van de vijftiende eeuw die in het voordeel 

van hertog Filips de Goede werd beslecht.  

Het brievencorpus is numeriek veel beperkter vergeleken met de verzameling 

waarop Blockmans zich baseerde (219 brieven in vergelijken met duizenden referenties 

in de stadsrekeningen naar de Ledenvergaderingen). Hierdoor zijn de resultaten veel 

gevoeliger voor de vervormende impact van de overlevering. Dat er toch tendensen op 

te merken zijn die vergelijkbaar zijn met de conclusies van Blockmans wijst op het 

 

                                                      
159 Zie hierover: J. Haemers en B. Verbist, 'Het Gentse gemeenteleger in het laatste kwart van de vijftiende 

eeuw. Een politieke, financiële en militaire analyse van de stadsmilitie', HMGOG, 62 (2008) 2. 
160 RAG, FG, nr. 131. 
161 Zie de reeds vermelde reeks van de Handelingen van de Leden en Staten van Vlaanderen (HLSV1 tot 

HLSV5). 
162 W. Blockmans, 'Stadt, Region und Staat: ein Dreiecksverhältnis - Der Kasus der Niederlande im 15. 

Jahrhundert', in: W. Eberhard en F. Seibt (eds.), Europa 1500: Integrationsprozesse im Widerstreit: Staaten, Regionen, 

Personenverbände, Christenheit (Stuttgart, 1987), 217-219. Deze tendens valt ook af te luiden uit de grafiek in: W. 

Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 544. 
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belang van de correspondentie als politiek element. Thema's die in de algemene politiek 

dominant waren, reflecteren zich ook in de themathiek van het briefverkeer.  

Hierboven maakte ik een onderverdeling in de brieven volgens de gehanteerde opmaak. 

Ik onderscheidde drie vormen in origineel en een vierde vorm die gebruikt werd in 

contemporaine kopieën. Ik heb voor elk van deze vormen de thematische indeling per 

vorm onderzocht. Hiervoor heb ik me gebaseerd op de gehele brievenverzameling, niet 

enkel op de brieven in origineel zoals wel werd gedaan in tabel 2.2. 

Tabel 2.5: Thematische indeling van de stedelijke brieven per vorm 
Thema Economisch Politiek Lands-

verdediging 

Juridisch-

administratief 

Fiscaal/tol Totaal 

Vorm I 50 

(47%) 

28 

(26%) 

8 

(8%) 

18 

(17%) 

2 

(2%) 

106 

(100%) 

Vorm II 2 

(10%) 

11 

(55%) 

6 

(30%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

20 

(100%) 

Vorm III 0 

(0%) 

5 

(11%) 

31 

(71%) 

1 

(2%) 

7 

(16%) 

44 

(100%) 

Vorm IV 13 

(68%) 

6 

(32%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

19 

(100%) 

Niet 

weergegeven 

20 

(67%) 

8 

(27%) 

2 

(6%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

30 

(100%) 

 

Uit deze tabel blijkt dat de eerste vorm voor alle thema's werd gebruikt. De onderlinge 

procentuele verdeling loopt ongeveer gelijk met de algemene verdeling (tabel 2.4). 

Enkel voor de juridisch-administratieve bronnen is de eerste vorm opvallend sterker 

vertegenwoordigd. Dit is te verklaren doordat de meeste van deze brieven gericht 

waren aan de Rijselse Rekenkamer en brieven naar die instelling werden uitsluitend in 

de eerste vorm opgemaakt. Meer dan de helft van de brieven in de tweede vorm, zijn 

brieven met politieke thema's. Dit impliceert dat brieven aan de andere Leden (de Leden 

van Vlaanderen schreven elkaar aan in deze tweede vom) in de eerste plaats politieke 

thema's behandelden. Dit is uiteraard niet verwonderlijk. Het toont wel aan dat de vorm 

van een brief niet enkel al veel kan leren over de afzender en de geadresseerde, maar 

ook over de thematiek van de brief. De derde vorm, namelijk de vorm die het Gentse 

bestuur gebruikte voor zijn ondergeschikte besturen, werd in het bijzonder gebruikt 

voor oorlogsgerelateerde en fiscale brieven. De meerderheid van deze brieven met een 

eerder bevelende ondertoon werd geschreven om een lokaal bestuur of plaatselijke 

baljuw op te roepen om manschappen te leveren, te verhinderen dat er tol werd betaald 

of te beletten dat er poortersgoederen van Gentenaars belast werden. Brieven met een 

fiscaal thema zijn zelfs bijna uitsluitend in deze vorm geschreven (7 van in totaal 9 

fiscale brieven). Deze analyse maakt duidelijk dat er een sterke samenhang was tussen 

de gehanteerde vorm, de verhouding tussen afzender en geadresseerde en de thematiek 
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van de brief. Deze drie aspecten hingen nauw met elkaar samen, wat opnieuw een 

indicatie voor de hoge graad van organisatie van het briefwezen is.  

 

In wat volgt, onderzoek ik of het woordgebruik verschilt al naargelang van de 

gehanteerde vorm en de relatie tussen zender en ontvanger. Ik onderzoek hierbij, op 

basis van enkele kernbegrippen, in welke context deze begrippen het meest 

voortkwamen. Gezien de verscheidenheid in taal en de grote variatie in de behandelde 

onderwerpen is het moeilijk om eventuele variaties in het woordgebruik zinvol te 

kaderen. De brieven verschillen teveel van elkaar om zinvolle structuren en afwijkingen 

te onderscheiden. Daarom heb ik gekozen om enkel te werken met brieven in dezelfde 

taal en over hetzelfde onderwerp. Op deze manier ontstaat een corpus dat inhoudelijk 

dichter bij elkaar aansluit en waarbij de individuele verschillen beter opvallen.  

Ik heb ervoor gekozen de Middelnederlandse brieven met een politiek thema onder 

de loep te nemen. Het vocabularium bij politieke brieven is namelijk zeer rijk en 

verschillend. Daarenboven kon ik met de Middelnederlandse termen de vergelijking 

maken met de begrippen uit het administratief stedelijke discours in de 

stadsrekeningen die werden onderscheiden door Jan Dumolyn163. De meest 

voorkomende kernbegrippen en de vele spellingsvarianten hiervan werden onderzocht. 

Tabel 2.6 geeft weer hoeveel een bepaald begrip gemiddeld voorkwam per brief. 

Bijvoorbeeld het vriendschapsbegrip kwam 54 keer voor in een totaal van 10 brieven 

van vorm II. Dit is dus een gemiddelde van 5,4 keer per brief. 

 

                                                      
163 J. Dumolyn, 'Privileges and novelties, 5-23 
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Tabel 2.6: Enkele begrippen uit de Middelnederlandse brieven met een politiek thema 

Begrip Vorm I Vorm II Vorm III Vorm IV 
Niet 

weergegeven 

 10 brieven 10 brieven 5 brieven 6 brieven 4 brieven 

Vriend(scap)/ 

vriendelich(hede) 
3,2 5,4 2 4 2 

Liefde/gelieven 2,1 1 0 2,6 0,25 

Eendrachticheden/ 

Eendrachtelic 
0,2 0,6 0,2 0 0,5 

Costumen/coutumen 0,4 0,6 1 0 0,5 

Previlegien 0,2 0,1 0,6 0,16 0,5 

Broeder(lic) 0,4 0,2 0 0 0 

Minne/minnelic 0 0,3 0,4 0,16 0 

Vryheden 0,1 0,1 0,2 0,16 0,25 

Bistand(ichede) 0,3 0 0,2 0 0 

(Ghe)trauwen 0,3 0 0 0 0 

Coopmanscepe 0,1 0,1 0,2 0 0 

Oorboor 0,1 0 0,2 0 0 

Usagen 0,1 0 0 0 0,25 

Overeendragen 0,1 0 0 0 0 

Het belangrijkste begrip is met voorsprong het vriendschapsbegrip. De termen die 

verwijzen naar de vriendschap kwamen volgens Walter Ysebaert in een middeleeuwse 

brief vooral voor in de salutatio en als captatio benevolentia164. Dit was ook het geval bij 

de stedelijke brief. Vriendschap werd gezien als een relatievorm die van wezenlijk 

belang was voor het sociale, zakelijke en politieke leven. Het behoorde daarom tot het 

domein van het politieke denken165. In het deel over de salutatio werd reeds vermeld dat 

men in dit onderdeel naar de vriendschap kon verwijzen, bijvoorbeeld: 'saluut(, jonste) 

ende alle vrientscepe'166. Het gebruik van een dergelijk begrip wekt de indruk dat de 

correspondentie niet verloopt tussen twee besturen of publieke instellingen, maar wel 

tussen twee "vrienden"167. Hierdoor werden de deugden van de vriendschap voorop 

 

                                                      
164 W. Ysebaert, 'Medieval letter-collections as a mirror of circles of friendship? The example of Stephen of 

Tournai, 1128-1203', BTFG, 83 (2005) 2, 298. 
165 De Boer, D. E. H. 'Koopliedennetwerken en de Hanze', in: H. Brand (ed.), Koggen, kooplieden en kantoren. De 

Hanze, een praktisch netwerk (Hilversum/Groningen, 2009), 62. 
166 Brieven 117, 119, 120, 122, 123, 126, 141, 145, 146 en 173. 
167 De rol van het gebruik van het vriendschapbegrip in de correspondentie van de laatmiddeleeuwse steden is 

reeds uitvoerig behandeld in: M. Jucker, 'Und willst du nicht mein Bruder sein, so...- Freundschaft als 

politisches Medium in Bündnissen und Korrespondenzen der Eidgenossenschaft (1291-1501)', in: K. Oschema 

(ed.), Freundschaft oder "amitie"? Ein politisch-soziales Konzept der Vormoderne im zwischensprachlichen Vergleich (15.-

17. Jahrhundert) (Berlin, 2007: Zeitschrift für historische Forschung, 40), 159-190. 



Hoofdstuk 2: de brief 

101 

geplaatst168 en trachtte men welwillendheid te bekomen in de zaken die in de brief 

werden vermeld/gevraagd/bevolen. Ook termen als liefde/eendrachtigheid/minne 

waren bedoeld om welwillendheid te bekomen. 

De verwijzing naar de vriendschap tussen de zender en ontvanger komt opvallend 

meer voor in de brieven opgemaakt volgens vorm II (wat wees op een gelijke 

verhouding tussen zender en ontvanger). Bij deze vorm werd het begrip gemiddeld 

meer dan vijf keer per brief gebruikt. Enkel en alleen al de vaste onderdelen bevatten 

viermaal een verwijzing naar de vriendschap. Dit kan ik verduidelijken met een brief 

van Gent aan Brugge van 18 oktober 1484169. De brief vangt aan met een verwijzing naar 

de vriendschap in de inscriptio: 'Eersamen ende wijsen onzen lieven ende gheminden 

vrienden...'. Na deze inscriptio en de intitulatio die er op volgt, begint de eigenlijke brief 

met een verwijzing naar de vriendschap bij wijze van captatio benevolentia: 'Lieve ende 

geminde vrienden, ...'. De brief sluit vervolgens af met een zegening; 'Eerzame ende wijse 

lieve ende gheminde vriende, God zij met u'. Ten vierde wordt in het endorsement naar de 

vriendschap verwezen. Op deze manier bevatten de meeste brieven in deze vorm 

minimum viermaal een dergelijke verwijzing, enkel en alleen nog maar in de vaste 

onderdelen van de brief. Dit wijst erop dat het begrip al in grote mate was 

geformaliseerd en een vast onderdeel was van de brief. Soms wordt dit nog uitgebreid 

met zinsnedes als: 'zo bidden wy hu vriendelic'170, 'ulieden (...) vriendelicken bedancken'171 of 

verschillende captatio's binnenin de brief: 'van welcke zacken, lieve ende gheminde vrienden, 

wy...'172. Dergelijke captatio's zijn een uitdrukking van de wil om met elkaar samen te 

werken of hebben als doel zaken bij de geadresseerde gedaan te krijgen. 

De brieven naar de hertog, opgemaakt in vorm I, bevatten geen enkele verwijzing 

naar het vriendschapsbegrip. In deze correspondentie wordt een volledig ander 

vocabularium gehanteerd. De bewoording is eerder protocollair. De steden hebben het 

hier niet over 'vrienden', maar over de: 'harde, hooghe ende moghende, gheduchte heere ende 

natuerlick prince'173, 'edele, princelicken persoon'174. Ook de intitulatio is geheel anders. De 

steden stellen zich voor als: 'onderdaneghe, ghewilleghe subgyten ende dienaren'175. 

 

                                                      
168 Over de verheerlijking van dit ideaal in de middeleeuwse literatuur, zie R. Hyatte, The arts of friendship: the 

idealization of friendship in medieval and early Renaissance literature (Leiden, 1994: Brill's studies in intellectual 

history, 50). 
169 Brief 183. 
170 Brief 118. 
171 Brief 120. 
172 Brief 119. 
173 Brief 105. 
174 Brief 107. 
175 Brieven 104 en 105. 
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In een volgende stap werden werkwoorden nader onderzocht. Werkwoorden zijn 

namelijk een uitdrukking van wat werd gedaan of wat men wilde bereiken bij de 

geadresseerde. Via de werkwoorden wordt ook het doel van de brief duidelijk. In tabel 

2.7 worden deze werkwoorden weergegeven. Het doel van de politieke brieven was in de 

eerste plaats persuasief. De werkwoorden geven aan dat de brieven gericht waren op 

concrete situaties en bedoeld waren om mensen tot handelen aan te zetten. Naast 'doen' 

was werd een brief geschreven om te 'bidden' (met aandrang iets vragen176) en te 

'versoucken' om iets te ondernemen. Dit laatste is meer uitgesproken bij de tweede vorm. 

Voor het overige zijn er weinig verschillen tussen de verschillende vormen. Ze hadden 

allemaal het doel iets te verwezenlijken. Indien de partijen 'kunnen en mogen', moesten 

er zaken ondernomen worden. De werkwoorden schrijven, vertrekken, ontvangen en 

zenden verwijzen dan weer naar de praktische kant van het briefverkeer. 

Tabel 2.7: Belangrijkste werkwoorden in de Middelnederlandse brieven met een politiek 

thema 

Werkwoord Vorm I Vorm II Vorm III Vorm IV 
Niet 

weergegeven 

 10 brieven 10 brieven 5 brieven 6 brieven 4 brieven 

Doen 43 36 19 24 10 

Bidden 11 15 2 11 2 

Ghescreven 13 12 6 12 2 

Ghesonden/senden 9 16 1 10 4 

Versoucken/versocht 4 11 5 1 2 

Betrauwen 8 2 2 3 2 

Ontfanghen/ontfaen 4 4 0 7 0 

Procederen 6 0 1 3 3 

Connen ende moghen 6 0 1 4 1 

Naast de relatie met de geadresseerde had ook de thematiek van de brieven zelf een 

invloed had op de vorm waarin ze werden geschreven. Zo werden brieven met 

betrekking tot de landsverdediging in hoofdzaak geschreven in de derde vorm. Soms 

was het verschil in vorm ook duidelijk door een verschil in woordgebruik. In de brieven 

van de tweede vorm werd bijvoorbeeld veel meer naar het vriendschapsbegrip 

verwezen. De behandelde thematiek van de brieven varieerde doorheen de vijftiende 

eeuw. Handel bleef altijd een belangrijk onderwerp, maar daarna namen eerst de 

politieke en later de militaire zaken de overhand. Vorm, thematiek, inhoud en 

woordgebruik hingen heel nauw met elkaar samen wat wijst op een doorgedreven 

organisatie en structuur van het briefwezen. 

 

                                                      
176 Zie MNW, lemma: 'bidden'. 
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ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Alard, heer van Spiere had beter moeten weten vooraleer hij een bode een brief liet 

opeten waarvan de inhoud hem danig ontzette. Hij vernielde daarmee namelijk niet 

enkel de schriftdrager en de inkt, maar bovendien ook een sterk symbool van 

stedelijkheid. De stedelijke brief droeg niet enkel een woordelijke boodschap met zich 

mee, maar verspreidde ook een boodschap via tal van andere aspecten. De opmaak, de 

bezegeling en de inscriptio zijn allemaal aspecten die niet toevallig werden gekozen en 

veel duidelijk maakten over het doel van de brief en de relatie tussen de afzender en de 

geadresseerde. In dit hoofdstuk heb ik de materiële, vormelijke en inhoudelijke 

aspecten van de brief van naderbij bekeken. Het onderzoek gebeurde aan de hand van 

een collectie van 219 brieven. Deze werden opgelijst in een databank zodat gedegen 

onderzoek mogelijk werd. Door een gelijkvormig corpus samen te stellen, kon de 

analyse een stuk verder gaan dan het eerder formalistische diplomatische onderzoek 

voorheen. De kennis over de brief als bron en de verschillende nuances in de vorming 

van de brief konden beter aangeduid worden. In de bespreking maakte ik een 

onderscheid tussen vier verschillende vormen. Deze vormen werden onderscheiden aan 

de hand van de opmaak en de plaats van de intitulatio. De keuze voor een bepaalde 

vorm werd bepaald door de performance van een bepaalde gewenste relatie tussen de 

zender en de ontvanger. Bovendien was er een koppeling aanwijsbaar tussen de plaats 

van de intitulatio en de bewoordingen ervan, wat aangeeft dat de vorm en inhoud strikt 

met elkaar verbonden waren. Daarenboven bleek dat er ook een link was tussen de 

gekozen vorm en de thematiek van de brief. De thematiek hing echter samen met de 

geadresseerde van de brief, die de vorm bepaalde. Er werd nagedacht over de gekozen 

vorm, het gekozen woord, de aangehechte zegel. De brief was namelijk geen los 

document. Het was de performance van een stedelijke identiteit. Hierbij mocht niets aan 

het toeval overgelaten worden. De brieven waren opgesteld in duidelijke bewoordingen. 

De geadresseerde wist heel duidelijk waar hij aan toe was en wat er van hem werd 

verwacht. De hoge standaardisering en organisatiegraad binnen de stedelijke 

organisatie bleek ook uit het opstellen van voorbeeldbrieven in formularia-vorm voor 

brieven die veel dienden geschreven te worden. Ook circuleerden er lijsten met alle 

geadresseerden en werd aangegeven hoe elk van hen diende te worden aangesproken. 

Het schrijven en ontvangen van een brief kadert in een breder politiek kader met alle 

spelregels dienaangaande. Daarom werden vormfouten bij een brief als schandelijk 

ervaren en traden de stedelijke besturen hiertegen in actie. Door middel van de 

vormelijke kenmerken werd er een belangrijke boodschap meegegeven. De stad 

vergrootte haar zichtbaarheid, wat een basisvoorwaarde was om politiek gezien iets te 

kunnen bereiken. De geadresseerde wist meteen dat hij een brief kreeg van een stad, 
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haar volledige bestuur en de volledige stedelijke gemeenschap. Bovendien kon hij uit de 

vorm en de bewoording opmaken hoe de stad hem inschatte: plaatste de afzender zich 

in een onderdanige rol of stelde hij zich juist voor als de meerdere? In dit spel is een 

andere factor, die ik tot nu toe nog niet behandeld heb, ook zeer belangrijk, namelijk de 

brenger van de brief, de stedelijke bode. Hij bracht een stedelijke brief, gezegeld met 

stadszegel, maar hij was zelf ook gekleed in de stedelijke kleuren, geflankeerd door een 

kenmerkende bus met bijbehorend kenteken. Dit maakte allemaal deel uit van de 

politieke communicatie die gepaard ging met het versturen van de brief en alle rituelen 

die daarmee samen hingen. In hoofdstuk drie ga ik daarom dieper in op het leven en het 

werk van de stedelijke boden. 
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Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3Hoofdstuk 3 DeDeDeDe    stedelijke stedelijke stedelijke stedelijke messagiermessagiermessagiermessagier: spilfiguur: spilfiguur: spilfiguur: spilfiguur    in in in in 

de praktijk van de de praktijk van de de praktijk van de de praktijk van de correspondentiecorrespondentiecorrespondentiecorrespondentie    

Boden die de heere senden sal 
Moeten sijn besceeden al 
Want men dat te sprekene pliet 
Dat die heere niet en siet 
Daer die bode sijn tonghe es daer 
Ende sijn ore over waer 
Dat die heere niet en hort 
Ende daer sijn heere zwijghet, draeght hi voort 
Hier bi wert den heeren goet 
Dat hare boden waren vroet 
Ende scuwen die dorperheden 
Die perssiene plaghen eere zeden 
Alse heeren boden tot hem quamen 
Die waren van hoegher namen 
Dat sise gheerne dronken maken 
Dan onder vonde si die zaken 
Entie heymelicheit hoore heeren 
Ende hier af quam veel onneeren 
Henne sijn ghene messagiere 
Daer ic af dese dinc visiere 
Maere hoeghe lieden die weder ende voert 
uut draghen der heeren wort 
(Jacob Van Maerlant, Heimelijkheid der 
Heimelijkheden, v. 2109-21321) 

 

                                                      
1 KB, Den Haag, HS 76 E 5. Uitgegeven door J. Clarisse, Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (Dordrecht, 

1838) 110-111. 
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Dit fragment uit een leerdicht van Jacob van Maerlant wijst op de belangrijke rol die een 

bode speelde voor zijn opdrachtgever. Zijn taak bestond uit meer dan enkel het 

overbrengen van het nieuws van zijn heer. Hij hoorde wat zijn heer niet kon horen en 

daar waar zijn heer niet kwam, kon hij in zijn naam spreken. Daarom was het voor de 

heer belangrijk dat zijn bode een eervol en diplomatisch figuur was. Het was beter 

iemand van lagere afkomst die de naam van zijn heer niet ten schande bracht, dan 

iemand van de sociale elite die zich liet verleiden door drank en oneervolle praktijken. 

De bode was ook meer dan een 'postbode'. Hij bracht niet enkel brieven ter plaatse, 

maar moest daarbij nog de inhoud verklaren of extra argumenten aanbrengen. Kortom, 

Maerlant beschrijft in zijn gedicht de belangrijke politieke en representatieve functie 

die een bode had. Deze politieke en representatieve waarde is aantoonbaar voor vele 

regio's in Europa en voor iedere vorm van bestuur2. Van alle methoden waarover een 

stadsbestuur beschikte om een boodschap te verspreiden (roep, blaasinstrumenten, 

klokken, vuur en rook, kledij, uitgehangen teksten) had het rondsturen van brieven de 

grootste geografische reikwijdte. Daarom wordt deze stap gezien als belangrijk element 

in een evolutie van de communicatieve organisatie3. Voor de laatmiddeleeuwse 

Nederlanden is echter nog zeer weinig geweten over de verschillende soorten boden en 

hun functie. Elk van die boden opereerde op een andere manier en in een andere 

context. De steden kozen uitdrukkelijk voor een eigen vorm van briefdrager. Vele 

steden investeerden namelijk in de ontwikkeling van een eigen 'messagier'-dienst (in 

Frans de 'messagerie' genoemd). Deze messagiers waren professionele briefdragers. Bij de 

stedelijke messagier was het niet zozeer de persoonlijke naam die van belang was, wel 

wat hij vertegenwoordigde. De stedelijke messagier was een pars pro toto voor de hele 

stadsgemeenschap. Net daarom was het belangrijk dat hij een betrouwbaar en eervol 

persoon was. Wie vanaf de zestiende eeuw de Zwitserse stad Bern binnenkomt via haar 

versterkte brug, de zogenoemde Untertorbrücke (1461), komt op de Lauferplatz en stoot 

daar meteen op de Läuferbrunnen. Dit is een standbeeld van een messagier boven een 

fontein, opgericht rond 1540. Aan zijn voeten stond de mascotte van de stad, de beer. De 

messagier en de beer stonden samen symbool voor de gehele stedelijke, geïnformeerde, 

gemeenschap4. In Basel werd op de gevel van het stadhuis een standbeeld opgericht van 

een messagier die vermoord werd in 14445 (cf. infra, afbeelding 8). Deze iconografische 

 

                                                      
2 Zie R. Swinges en K. Wriedt (eds.), Gesandtschafts- und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa (Ostfildern, 

2003: Vorträge und Forschungen, 60). 
3 H. v. Seggern, Herrschermedien, 42-46. 
4 K. Hübner, ''Nüwe mer us Lamparten'. Entstehung, Organisation und Funktionsweise spätmittelalterlicher 

Botenwesen am Beispiel Berns', in: R. C. Schwinges en K. Wriedt (eds.), Gesandtschafts- und Botenwesen im 

spätmittelalterlichen Europa (Ostfildern, 2003), 265-266, afbeelding naast 277. 
5 Zowel de voorbeelden uit Bern en Basel worden ook besproken in: P. Monnet, 'Courriers et messages: un 

réseau urbain de communication dans les pays d'Empire à la fin du Moyen Age', in: C. Boudreau (ed.), 
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voorstellingen tonen aan dat een messagier een belangrijke waarde had voor het 

stadsbestuur. De enige gekende iconografische voorstelling van een stedelijke bode in 

de Zuidelijke Nederlanden is de stadsbode van Mechelen op het linkerpaneel van het 

'Merode altaarstuk'6. Zijn aanwezigheid wordt gezien als een allusie op de annunciatie 

op het centrale paneel.  

Gezien de nog grote lacunes in dit onderzoeksveld, begint dit hoofdstuk met een kort 

typologisch overzicht van de verschillende soorten boden. Hierbij wordt duidelijk 

waarin de stedelijke messagier zich onderscheidde van de rest en waarom de stad 

precies de voorkeur gaf aan de ontwikkeling van een eigen specifieke functie. 

Vervolgens bespreek ik uitgebreid de functie van deze messagier. De belangrijke 

representatieve functie had ook implicaties op de rekrutering van messagiers. Het is 

noodzakelijk te bekijken wie precies deze functie op zich nam en hoe lang hij in dienst 

bleef. Vervolgens wordt de precieze verloning en de taakinhoud besproken. Valt de 

messagier binnen de stedelijke administratie in de lagere loonklasse, of kon hij toch 

rekenen op een goede verloning? Op deze manier kan de belangrijke waarde die aan een 

messagier wordt toebedeeld in literaire en iconografische bronnen terug gekoppeld 

worden aan de sociale realiteit. 

Cruciaal in dit hele verhaal is de verbinding van het geschrevene (de brief) met de 

orale context. Om de functie en waarde van de messagier beter te begrijpen, moet 

verduidelijkt worden wat zijn bijkomende rol was in het mondeling afhandelen of 

begeleiden van de brief. Dit wordt daarom in een apart onderdeel behandeld. Enkel zo 

kan een beter inzicht verkregen worden in de impact die een messagier had op het 

aspect van de stedelijke correspondentie en diplomatie. 

3.13.13.13.1 Een typologie van de verschillende soorten bodenEen typologie van de verschillende soorten bodenEen typologie van de verschillende soorten bodenEen typologie van de verschillende soorten boden    

In het bronnenmateriaal komen er talrijke bewoordingen voor voor de mensen die 

werden ingezet als brievendrager. Soms gaat het om synoniemen, maar soms brengt een 

andere bewoording weldegelijk een belangrijk nuanceverschil met zich mee. Om hier 

 

                                                                                                                                                                      
Information et société en Occident à la fin du Moyen Age. Actes du colloque international tenu à l'université du Québec à 

Montréal et à l'université d'Ottawa (9-11 mai 2002) (Parijs, 2004: Histoire ancienne et médievale), 281-282, 302-303. 
6 Deze annunciatie-triptiek is momenteel bewaard in de Metropolitan Museum of Art (New York). Zie 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/56.70. 
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een beter beeld van te krijgen, wordt er een overzicht geschetst van de verschillende 

actoren die zich bezighielden met het vorstelijke en stedelijke briefverkeer. Er bestond 

geen algemene term voor briefdrager, iedere aparte deelfunctie had een eigen 

vocabularium. Deze uitgebreide typologie is een indicator voor het levendige karakter 

van het communicatieverkeer in de late middeleeuwen. Het is een uiting van een 

specifieke specialisatie. Enerzijds waren er losse, eenmalige, boden met een loutere 

functie in het overbrengen van een brief van zender tot ontvanger. Anderzijds waren er 

ook volwaardige vertegenwoordigers die in naam van hun opdrachtgevers over zaken 

konden onderhandelen en beslissingen mochten nemen. De functie van messagier, zo 

blijkt, valt hier ergens tussenin te situeren. 

De lopersDe lopersDe lopersDe lopers    

Eerst en vooral waren er tal van niet nader omschreven 'lopers' actief. Die term komt 

uitdrukkelijk naar voren in de briefwisseling van handelaars, bijvoorbeeld bij de reeds 

vermelde Hanzeaat Hildebrand Veckinchusen. Vele van zijn brieven eindigen met noties 

als 'Item scrive my rekenscap mit den ersten. Ik wel ju, off Got wel, ok al dink scriven by deme 

ersten lopere de van hir ghet'7 of 'scrivet my ein antworde hirvan myt den ersten'8. Dergelijke 

noties als 'de eerste loper die van hier vertrekt' wijzen er op dat er continu meerdere 

van dergelijke lopers aan het werk moeten zijn geweest. Zij hadden geen verdere 

bevoegdheid. Het waren enkel en alleen 'lopers' wiens enige opdracht erin bestond 

brieven rond te dragen. Kooplui waren zeer actief in het schrijven van allerhande 

berichten met hierin allerlei informatie. Alles wat het marktgebeuren kon beïnvloeden, 

werd genoteerd en aan elkaar rondgestuurd9. Omdat er zo veel brieven geschreven 

werden en de informatie zo snel mogelijk de bestemmeling diende te bereiken, bood het 

meegeven van brieven met reizende handelaars geen voldoende zekerheid voor een 

snelle en efficiënte aflevering. Daarom deden de stadsbesturen een beroep op dergelijke 

lopers. Op deze manier werden de belangrijkste economische streken en steden sterker 

met elkaar verboden. De Hanze had reeds in de vijftiende eeuw een 

correspondentiesysteem uitgebouwd met een structuur van tussenstations waar de 

 

                                                      
7 W. Stieda, Briefwechsel, 164 
8 Ibidem, 41. 
9 Zie J. Hayez, 'Avviso, informazione, novella, nuova: la notion de l'information dan les correspondances 

marchandes toscanes vers 1400', in: C. Boudreau (ed.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Age. 

Actes du colloque international tenu à l'université du Québec à Montréal et à l'université d'Ottawa (9-11 mai 2002) (Parijs, 

2004: Histoire Ancienne et médiévale), 113-133. 
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paarden konden gewisseld worden10. Het consulaat van Barcelona organiseerde in de 

vijftiende eeuw een koerierdienst tussen Barcelona en Brugge. Op het eind van iedere 

maand reisde een koerier naar Barcelona en één naar Brugge, bleef er 6 dagen en trok 

dan terug11. Ook was er een vaste bodendienst tussen Brugge en Riga12. Toch meent 

Michael North dat men hier nog niet kan spreken van een volwaardige 'messagerie' met 

vaste boden. Dit kwam er pas in de zestiende eeuw, nadat de stad Hamburg het 

voortouw nam en een dergelijk netwerk opzette13. De pausen van Avignon beschikten 

niet over een georganiseerd correspondentiesysteem. Voor eenvoudige correspondentie 

maakten ze vaak gebruik van de lopers van de handelaars14. 

DeDeDeDe    bbbbodeodeodeodennnn    

In een stad waren er allerlei occasionele boden die sporadisch brieven ronddroegen. 

Eenieder die zich kon verplaatsen, kon een extraatje verdienen door in opdracht een 

brief rond te dragen. Een goed voorbeeld van een dergelijke publieke bode was Jehan 

Mont15. Hij werd verschillende keren vermeld in de rekeningen van de algemeen 

ontvanger van Vlaanderen en Artesië van 1414. Hij kreeg eenmaal de vermelding 

'messagers de pie, demourant a Bruges'. Dit deed Kanao besluiten dat hij een publieke bode 

was, wonende in Brugge, maar niet vast in hertogelijke dienst. Hij kwam ook voor in de 

'recette générale de toutes les finances'16. Ook stad Ieper doet beroep op hem. Hij werd 

benoemd als 'Jan Mont, voetghanghere van minen heere, 24 s.'17. Hij had ook andere 

opdrachtgevers, zoals het stadsbestuur van Brugge (ook al was hij geen stedelijk 

personeel)18 of de baljuw van het Brugse Vrije19. De stelling kan kloppen dat Jehan Mont 

 

                                                      
10 O. Landolt, 'Mobilität und Verkehr im europäischen Spätmittelalter. Mit besonderer Berücksichtigung der 

Verkehrspolitik innerhalb der Eidgenossenschaft', in: R. C. Schwinges, C. Hesse en P. Moraw (eds.), Europa im 

späten Mittelalter. Politik - Gesellschaft - Kultur (München, 2006), 493. 
11 Y. Renouard, 'Information et transmission', 109. 
12 K. Gerteis, 'Reisen, Boten, Posten', 29. 
13 J.-J. Heirwegh, 'Transports intérieurs et communication en cours de la période preindustrielle (Rapport 

résumé)', in: H. Van der Wee en E. Aerts (eds.), Debates and controversies in economic history (Leuven, 1990: 

Studies in social and economic history), 73. 
14 Y. Renouard, 'Comment les papes', 26-29. 
15 T. Kanao, 'Les messagers', 207. 
16 M. Mollat, R. Favreau en R. Fawtier, Comptes généraux, deel 1, 447 (rekening van 3 oktober 1419 – 2 oktober 

1420). 'A Jehan Mont, messagier de piet, pour hastivement porter lettres closes à monseigneur le chancellier à Tournay, 

pour ce et pour son retour, 24 solz par. 
17 ARA, RK 38648, stadsrekening Ieper 1420, f. 51r. 
18 Eind juni 1418 droeg hij bijvoorbeeld brieven van Brugge naar Sluis aan de gedeputeerden van de Vier 

Leden. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1417-1418, f. 92r. 
19 ARA, RK 13688, baljuwsrekening Brugse Vrije, september 1412-januari 1413, f. 46v.: 'A Jehan Mont paie a caus 

d'avoir porté une lettre close a monseigneur de Pouque a son hostel a Poucque laquelle messir de comptes envoyerent au 
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een Bruggeling was die regelmatig opdrachten voor verschillende opdrachtgevers 

uitvoerde. Waarschijnlijk verkoos hij hierbij opdrachten voor de hertog omdat deze 

beter werden betaald en werd hij hierdoor door het Ieperse stadsbestuur beschouwd als 

'van minen heere'. Dit impliceert in ieder geval het bestaan van dergelijke publieke boden 

en toont verder aan dat ook het stadsbestuur sporadisch van dergelijke mensen gebruik 

maakte om hun brieven rond te dragen. Dit is een belangrijke vaststelling want het 

toont aan dat grenzen van een stedelijke administratie niet strikt vast lagen. Behalve op 

het vaste personeel, deed men al naargelang van de noden van het moment een beroep 

op eenieder die zijn diensten aanbood. Deze occassionele boden werden ingezet 

wanneer het vast stedelijke personeel niet beschikbaar was20. In tijden van urgentie of 

veelvuldige correspondentie kwamen deze goed van pas. Een stadsbestuur had ook zijn 

eigen (schepen)boden in dienst (in Brugge: 'garsoenen'21). Dit waren in hoofdzaak vaste 

knechten (dienstboden) die weliswaar ook vaak konden ingezet worden ingezet als 

briefdragers. Tussen de vaste messagiers en deze dienstboden is er desalniettemin een 

wezenlijk verschil (cf. infra). 

Brieven van gewone stedelingen of handelaars werden gestuurd met een 'bode', 'loper' 

of 'porteur'. De stad Brussel verleende op 14 mei 1418 enkele vrijheden aan de 

kooplieden van de Hanze met de volgende bewoording: 'de voorseide cooplude, mit hueren 

lieve, goede, familien, boden ende huysgesinde te lande ende te water'22. De bode was een deel 

van het huispersoneel van een welgestelde handelaar.  

Voorts wijst de term 'bode' op eenieder die in opdracht informatie opzocht en doorgaf. 

Zo werd een persoon die lukraak tot de hoek van de straat werd gestuurd om te horen 

wat daar gepubliceerd werd, al een bode genoemd23. Ook de afgevaardigden van Ieper 

 

                                                                                                                                                                      
clerc du dit bailli et lui fierent commander par une cedule cy rendu de les hastiement envoier au frait de monseigneur, 

pour ce, 6 s. 
20 Loy van den Rine vraagt aan het stadsbestuur van Ieper om de bode te betalen omdat hij zijn brief en andere 

informatie naar Ieper bracht. De briefschrijver vermeldt dat hij een beroep deed op deze losse bode net omdat 

de Ieperse stadsboden afwezig waren. P. Van de Letewe, Vernieuwing, 157: 'Myn gheduchten heere heift in de 

bataille die ghesciede ende mynheere de bastaert, vele rudders ghesleghen, dewelcke ic u ghesonden zoude hebben nemaer 

ic en conste niet ghecrighen mids dat den brengher van desen zeer haestelyc wech moeste, de welke ic beloofde, indien dat 

hy beiden wilde omme ulieden de goede niemare over te zendene, eene guldine Crone te doen hebbene, dewelcke ic u bidde 

dat u ghelieven wille hem te ghevene, twelc ic ghedaen hebbe om beterswille, omdat ic wel weet dat ghylieden gheerne 

goede mare hoort alst recht es, t'welck ic terstond als ic yemand vinde, by ghebreke van ulieder bode, altoos doen zal up 

dat u ghelieft'. 
21 A. Vandewalle, 'De stedegarsoenen, boden in dienst van de magistraat, te Brugge in de Nieuwe Tijd', in: G. 

Asaert (ed.), Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd: Liber amicorum 

Jan Buntinx (Leuven, 1981), 391-404. 
22 HU, deel 6, 75. 
23 P. Van de Letewe, Vernieuwing, 126: 'Item de vorseide Willem zeide ooc dat up den vorseide vrindach, IX october, naer 

dien dat zy van den scepenhuus ghesceden waren ende waren gaen heten van der maeltyt met dien van Brugghen ende 
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die in het voorjaar 1488 te Brugge waren, bouwden een netwerk van informatie op aan 

de hand van niet nader genoemde andere 'boden'24. De boden werden in eerder 

historisch onderzoek de 'messagers occasionnels' genoemd25. Brieven ronddragen was 

voor hen slechts een van de vele zaken uit hun takenpakket. Ze onderscheidden zich 

hierin van de messagier, voor wie het ronddragen van brieven de hoofdbezigheid was. 

De messagierDe messagierDe messagierDe messagier    

In dit deel toon ik aan waarom 'messagier' en 'bode' geen synoniemen waren (ook al 

werden ze vaak door elkaar gebruikt). In het Middelnederlands werden deze termen 

strikt van elkaar gescheiden. Het Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs-

Verdam vermeldt onder 'bode': '1) De persoon die eene zending verricht; 2) Knecht, bediende 

(vgl. ons dienstbode)'26. Onder 'messagier' of 'messelgier'27 vinden we: 'Boodschapper, bode; 

ook gezant, afgezant'. Terwijl de bode eerder een knecht was, was de messagier een 

gezant. Het is een subtiel verschil, maar het toont aan dat de term bode een bredere 

lading dekt. Hij duidt op een verzameling van personeel dat kon worden ingezet om 

brieven rond te dragen. Dit wijst op een specificatie. Brieven ronddragen en 

boodschappen verspreiden, was de hoofdbezigheid van een messagier, terwijl de bode 

nog kon worden ingezet voor talrijke andere opdrachten. 

 

                                                                                                                                                                      
van den Vrien int kabaret bachten brode, bin dat zy zaten ende haten, hoorden een trompet slaen twee waerven ten 

houcke van der Visschemaerct omme twelk zy zonden eenen bode omme te hoorene wat dat bedieden mochte. De welke 

bode wedercommende zeide dat men ghepublieert hadde dat alle deghone die sault winnen wilden dat hy quame by mynen 

heere den hoochbailliu van Ghend'. 
24 I. Diegerick, Correspondance, deel 1, 46: 'die van Ghendt en zyn noch niet commen maer hier zyn wel vier boden 

gheweest die zegghen dat zy wel twee duust sterc zyn, niet min ic hebbe verstaen aen lieden van eeren dat men maer 

inlaten zal omtrent XXX persoenen.' 
25 De term 'messager d'occasion' is van A. Rigaudière, Saint-Flour, ville d'Auvergne au bas Moyen Âge. Étude d'histoire 

administrative et financière (Parijs, 1982), 558-578. Geciteerd in: X. Nadrigny, 'La place des messageries dans la 

municipalité toulousaine durant la première moitié du XVe siècle', in: C. Boudreau (ed.), Information et société 

en Occident à la fin du Moyen Age. Actes du colloque international tenu à l'université du Québec à Montréal et à 

l'université d'Ottawa (9-11 mai 2002) (Parijs, 2004: Histoire ancienne et médiévale), 265. 
26 MNW, lemma: 'bode'. 
27 Zie ook K.-F. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit 

Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden (Leiden, 1890), deel 2, 202, lemma 'messelgier': stadsbode. Het 

lemma 'messagier' staat ook genoteerd en heeft daar de betekenis van 'preter', veldwachter. Zie F. De Potter 

en J. Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. 1e reeks: Arrondissement Gent 6: Olsene, 

Oostakker, Oosterzele, Oostwinkel, Petegem, De Pinte, Poeke, Poesele, Ronsele, Schelderode, Scheldewindeke, Semmerzake, 

Sleidinge, Ursel, Vinderhoute (Gent, 1864). Onder 'Scheldewindeke', 14: 'Item, hebben 'trecht van te stellen in yder 

prochie eenen messagier, gheseyt pretere, die ghehauden is eedt te doen in handen van de schepenen van die plaetse, dat 

sy hun officie rechtveerdelijck sullen doen, de welcke vermoghen te vanghen ende arresteren alle quaetdoenders ende alle 

degone schaede doende, die brenghen tot kennisse van sijnen bailliu, om justitie te doen, ghelyck men sal vinden te 

behooren' (uit: Leenregister van Aalst, 1698-1737, nr. 1468). 
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In een ordonnantie van 13 juli 1468 voor Gent legde Karel de Stoute de vergoedingen 

voor het stedelijke personeel aan banden. Naast de beperking van het aantal sergeanten 

en boden ('varletz, que l'on nomme scepenbode') die de stad in dienst mocht nemen 

(respectievelijk 8 en 13) per schepenkamer (het aantal boden werd tot 13 gereduceerd), 

sprak hij zich apart uit over de stedelijke messagiers. Hun aantal werd vastgelegd op 

drie. De functies van een bode en die van een messagier werden hier duidelijk van 

elkaar gescheiden: 

'Item en chascune des dicts chambres des eschevins aura huist sergens et treze varletz que 

l'on nomme scepenenbode sans plus, lesquelz seze sergens auront chascun un demi quartier 
d'un drap taint et ung quatre royes. Et lesdis vint six scepenenboden auront les six ung drap 

royé entier pour une robe […] Item les six trompetes auront chascun une robe tele que 

auront les trois messagiers de notre dicte ville en la maniere acoustumé […] Item les trois 

messaigiers auront ensemble pour leurs robes trois livres douze gros'28 

 

De Brugse 'garsoenen' werden soms ook gelast om buiten de stad te rijden, maar enkel 

wanneer de messagiers belet waren29. Een duidelijke afsplitsing van beide functies wordt 

duidelijk in de stedelijke eden. Dergelijke eden zijn onder andere bewaard voor de 

Zeeuwse stad Middelburg (zie deel 3.2.2). In een register waarin deze eden werden 

genoteerd, vermeldt de ene alinea: '(8) Den eedt van der stede camerebooden', de volgende: 

'(9) Den eedt van den bode van de weescamere' en pas daarna '(11) den eedt van der stede 

messagier'30. Bij de functie van kamerbode lag de nadruk op het geheimhouden van de 

'secreten van der camere'. De bode van de weeskamer diende eveneens de secreten voor 

zich te houden, maar ook 'rechtvairdige bootscappen te doene' als hem daartoe opdracht 

werd gegeven. Daartegenover richt de eed van de messagier zich uitsluitend tot het 

overbrengen van boodschappen en het rechtvaardig aanbrengen van de onkosten 

gemaakt in zijn dagreizen. De eed van de messagier draaide voornamelijk rond de 

verplaatsing en het ronddragen van boodschappen, terwijl dit bij de boden slechts in 

tweede instantie werd vermeld.  

Ook bij de hertogelijke messagiers was er een soortgelijk onderscheid. Takemi Kanao 

onderzocht functie van de hertogelijke boden in het begin van de vijftiende eeuw aan de 

 

                                                      
28 SAG, reeks 94, nr. 666. Zie eveneens V. Fris, 'La restriction de Gand (13 juillet 1468)', Bulletijn der maatschappij 

van geschied- en oudheidkunde te Gent, 31 (1923), 78-79 en M. Boone, 'Législation communale', 139-151. 
29 A. Vandewalle, 'De stedegarsoenen', 393. 
30 W. S. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd ('s-Gravenhage, 1923: Rijks 

geschiedkundige publicatiën. Grote serie, 54, 61, 75) 399-400. 
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hand van de rekeningen van de verschillende algemeen-ontvangers. Een van zijn 

conclusies over het woord 'messager' luidt: 'ce terme ne signifie pas porteur de lettres au sens 

général mais fait référence au messager specialisé ou professionel'31. Daarbij merkt hij ook op 

dat de rol van deze professionelen verminderde in het graafschap Bourgondië in de loop 

van de vijftiende eeuw. Deze verminderde rol gaat echter niet op voor het graafschap 

Vlaanderen32. Over de situatie bij edellieden is nog zeer weinig geweten, maar ook 

sommigen onder hen schijnen te beschikken over een eigen messagier. In een brief aan 

Jan van Dadizele schreef het stadsbestuur van Gent namelijk: 'wy hopen dat ghy 

ontfanghen hebt de lettren by ons ghisteren an u ghescreven by Pithen, uwen messagier, byder 

welker ghy verstaen zult de goede affectie ende minne die wy te u ende in uwe zaken draghen'33. 

Hoewel de Raad van Vlaanderen hoofdzakelijk werkte met huissiers (cf. infra), is er 

ook een (formulaire) aanstellingsbrief van een 'bode ende messagier' voor de Raad van 

Brabant door Maria van Bourgondië bewaard. De opdrachten en de beschrijving lopen 

opvallend gelijk met deze van een stedelijke messagier. Hij werd belast 'alle saken te doen 

die een goet ende getrouwe bode ende messagier doen mach ende schuldich es te doene'. Hij 

diende ook een eed af te leggen voor de president van de Raad en droeg een 

kenmerkende cilindervormige bus met kenteken34. 

De universiteit van Parijs had eveneens een eigen messagier in dienst. In Gent werd 

op 26 december een betaling gedaan van 2 s. groten aan Jehan Montevant, messagier 

van de universiteit van Parijs, omdat hij brieven bracht aan de Gentse schepenen35. De 

baljuw van het Brugse Vrije achtte het noodzakelijk om een zekere Willem Cools, 

messagier van de universiteit van Parijs, te veroordelen omdat hij enkele vrijlaten voor 

het Parlement van Parijs gedagvaard had36. Bij de universiteit van Leuven was er echter 

nooit sprake van een messagier, maar wel van de 'bode' Clais de Vos37. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de term 'messagier', als deelverzameling van 

de bredere term boden, een connotatie van specialisatie en professionalisering inhield. 

Iedereen die eenmalig informatie aanbracht of ronddroeg, werd kortweg bode genoemd, 

maar de meer professionele term 'messagier' werd niet aan zomaar iedereen 

 

                                                      
31 T. Kanao, 'Les messagers', 208. 
32 T. Kanao, 'Les messagers', 210-211. 
33 J. Kervyn de Lettenhove, 'Mémoires de Jean de Dadizeele', 88-89. 
34 RAG, fonds Sint-Baafs en Bisdom Gent, série K, nr. 2740, f. 198r. 
35 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1453-1454, f. 399v. 
36 ARA, RK 13705, baljuwsrekening Brugse Vrije, 17 september 1458 - - 8 januari 1459, f. 38v.: 'De Guillaume Cools, 

messagier de l'université de Parijs, lequel fu calengié par le dit bailli de ce qu'il s'avoit fait sergent du roy et avanciet de 

adiournez en parlement certains franchostes de quoy le dit bailli la laissa composez pour mieux faire que laisser pour 22 

lb.' 
37 ARA, RK 38709, stadsrekening Ieper 1485, 44r.: 'Clais de Vos, bode van der universiteit van Leuven wien brieven 

ghegheven waren an Triestam Belle doe te Parijs wesende, 8 s.' 
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toegeschreven. De precieze taakinhoud en functie van een messagier komt in deel 3.2 

nog uitgebreid aan bod. 

De cDe cDe cDe chevaucheurhevaucheurhevaucheurhevaucheur    

Een chevaucheur was een algemene term voor iemand die een paard bereed. Er is een 

belangrijk verschil tussen de termen 'chevalier' en 'chevaucheur'. De eerste term droeg de 

connotatie van de ridderlijke, adellijke, klasse, terwijl 'chevaucheur' eerder een neutrale 

betekenis had als 'man te paard'38. Oorspronkelijk kwam de term uit de militaire wereld, 

maar die connotatie had hij volgens Kanao in de 15e eeuw al verloren39. Toch komt de 

term 'chevauchie' nog voor in de betekenis van militaire heertocht, een raid te paard40. 

Het is een Franse term zonder een gelijkaardige tegenhanger in het Middelnederlands 

en werd in het Middelnederlands als leenwoord overgenomen.  Het 'Le thresor de la 

langue francaise' (1606) door Jean Nicot, geeft aan het lemma 'chevaucheur' de betekenis: 

'nom general pour tout homme qui va à cheval, Eques. Et ores est particularisé à ceux qui 

tiennent et fournissent de chevaux de poste aux Courriers'41. De term had in de zeventiende 

eeuw dus specifiek de bijklank van 'postdienst te paard'. In de vijftiende eeuw kwam de 

term voornamelijk in de context van de hertogelijke kring. Zelfs de centrale instelling 

de Raad van Vlaanderen gebruikte geen 'chevaucheurs', maar wel 'huissiers' (cf. infra) en 

'messagiers'42.  

In de Brugse stadsrekeningen was er ieder jaar (tot en met 1470) een betaling voor de 

'chevaucheur ons gheduchts heren'. In de beginjaren van de vijftiende eeuw was dit 

Ysembaerde du Fresne. Hij wordt in de uitgegeven centrale rekeningen aangeduid als 

'chevaucheur de l'écurie du duc'.43 Later werd dit Jehan Cocquet. Die was tijdens de 

beginjaren 1420 de klerk van Jehan de Noident, de algemeen-ontvanger van alle 

inkomsten van Bourgondië44. Een dergelijke betaling staat in de Brugse rekeningen 

 

                                                      
38 T. Kanao, 'Les messagers', 209. 
39 T. Kanao, 'L'organisation et l'enregistrement des messageries du duc de Bourgogne dans les années 1420', 

RN, 76 (1994) 305, 280. 
40 K.-F. Stallaert, Glossarium, deel 1, 306, lemma 'chevauchie'. 
41 Dit zeventiende-eeuws woordenboek is online te doorzoeken op http://artfl-project.uchicago.edu/node/17 
42 Bijvoorbeeld: ARA, RK 21818, rekening van de ontvanger van de exploten RVV, f. 6v.: 'A Jehan de Saint Vas, 

messagier de la ditte chambre qui le XXVIIe jour du dit mois se partie de la ditte ville de Tenremonde de l'ordonnance de 

mesdis seigneurs du conseil et porta certaines leurs lettres closes adrechans a monseigneur le duc lors estans a Arras...' 
43 M. Mollat, R. Favreau en R. Fawtier, Comptes généraux de l'état bourguignon entre 1416 et 1420 (Parijs, 1965: 

Recueil des historiens de la France. Documents financiers, 5), deel 6, 22. 
44 M. Mollat, R. Favreau en R. Fawtier, Comptes généraux, deel 6, 16 en 51. Jehan De Noident was algemeen 

ontvanger van alle inkomsten in de jaren 1409-1411, 1413-1414 en 1415-1419. Ibidem, deel 1, LIV. 
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geregistreerd tot en met het jaar 147045, waarschijnlijk het jaar van overlijden van Jehan 

Cocquet. In de Gentse en Ieperse stadsrekeningen staan er geen dergelijke betalingen 

voor chevaucheurs in de categorie van de pensioenen. Volgens Etienne Picard, die de 

staldienst van Filips de Stoute onderzocht, werden de chevaucheurs door Margareta van 

Vlaanderen ingezet om nieuwsberichten aan haar te brengen en om haar brieven rond 

te dragen. Waarschijnlijk werd hier gebruik gemaakt van een soort aflossingsdienst 

waarbij de brieven werden doorgegeven of waarbij het paard om de zoveel kilometer 

vervangen werd door een nieuw, uitgerust, paard46. 

Kanao omschrijft de chevaucheurs als het belangrijkste orgaan van de hertogelijke 

communicatie. Hij legt vooral de nadruk op het verschil in status tussen de chevaucheur 

en 'messagier a pié' (bode te voet). Ook al voerden ze quasi dezelfde taken uit, toch was de 

chevaucheur van een hogere komaf en gekleed in een meer luxueuze klederdracht47. Op 

hetzelfde niveau van de chevaucheur stond ook de 'messagier à cheval'48. Die laatste kan 

worden gelijkgesteld aan de stedelijke messagier die ook te paard rondtrok. In de 

hertogelijke rekeningen had je dus de 'chevaucheur', de 'messager à cheval' en de 

'messagier à pié'.  

In de stadsrekeningen worden de eigen boden nooit met 'chevaucheur' aangeduid. De 

situatie was echter erg complex. In de algemene inkomsten van Vlaanderen en Artois 

was er een betaling voor 'Cornekin, chevaucheur de la ville de Bruges'49. Hier komt de term 

'chevaucheur' voor bij een stedelijke bode. Het is echter een alleenstaand geval want in 

de baljuwsrekeningen van het Brugse Vrije in 1414 wordt hij benoemd als 'Coernekin, 

messagier de Bruges'50. Tot slot kwam hij ook in de Ieperse stadsrekeningen van 1417 voor 

als 'Cornekin, messagier van Brugghe'51. Hij voerde opdrachten uit voor de hertog, voor de 

baljuw van het Vrije en voor de stad Ieper. Hij wordt als 'chevaucheur' benoemd 

wanneer hij een opdracht voor de hertog uitvoerde, maar in de andere gevallen wordt 

hij als 'messagier' benoemd. De klerken van de centrale administratie gebruikten hier 

een ander vocabularium dan de lokale ambtenaren en steden, toch gaat het om dezelde 

persoon. Hoewel er ook telkens bij vermeld staat dat hij van Brugge was, komt hij 
 

                                                      
45 Er is hierop één uitzondering, namelijk in het 1428-1429 werd Gilisse Foreyn betaald in plaats van Jehan 

Cocquet. 
46 É. Picard, L'écurie de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne d'après des documents inédits (Parijs, 1906) 63-65. 
47 T. Kanao, 'Les messagers', 195-226. 
48 T. Kanao, 'Les messagers', 225. 
49 M. Mollat, R. Favreau en R. Fawtier, Comptes généraux, deel 3, 250. 
50 ARA, RK 13689, baljuwsrekening Brugse Vrije, januari 1414- mei 1414, f. 41v.: 'A Coernekin, messagier de Bruges, 

liquelx du commandement de mondit seigneur fu hastiement envoie par le dit baillie le XXe jour de janvier darrain passé a 

tout une grande farde de lettres closes de monseigneur adrechans a plusiers chevaliers et escuiers demourant ou dit 

bailliage de Bruges et es marces environ auquel voiage il vaca V jours a XVIII s. pour le jour monte, 4 lb. 10 s.' 
51 ARA, RK 38642, stadsrekening Ieper 1417, 65v.: 'Cornekin messagier van Brugghe bringhende brieven aen mijnen 

heere up den VIIIsten dach van septembre, 16 s.' 
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nergens in de Brugse stadsrekeningen voor (misschien betreft het evenwel Cornelis van 

Berlare die Brugse stadsbode was 1408 tot 1419). Vermoedelijk was hij niet in dienst van 

de stad Brugge, maar woonde hij in Brugge en deed hij van daaruit verschillende 

opdrachten in het Noordwestelijke deel van het graafschap voor losse opdrachtgevers.  

De herautenDe herautenDe herautenDe herauten    

Herauten waren officiële afgevaardigden. De taakomschrijving van een heraut was 

drieledig: hij was ten eerste een heraldisch specialist. Hij stond ook in voor de 

propaganda van ridderlijke daden en de eer van de adel. Zo waakte hij bijvoorbeeld over 

het goede verloop van tornooien en ridderlijke activiteiten. Zijn derde en belangrijkste 

functie was roeper en boodschapper van de hertog en zijn entourage. Overwinningen, 

vredes, steekspelen, huwelijken en geboortes werden via de herauten overgebracht52. 

Geleidelijk aan verwierf hij ook een diplomatieke functie53. In de Nederlanden was het 

vanaf Jan Zonder Vrees dat de herauten werden ingezet bij risicovolle diplomatische 

opdrachten54. De heraut was in de eerste plaats een diplomatieke figuur. Hij hield zich 

echter ook bezig met het briefverkeer. Bertrand Schnerb wijst er hierbij op dat deze 

bodenfunctie zich in de diplomatieke context afspeelde en zich in de eerste plaats 

toespitste op het interregionale briefverkeer. Buitenlandse officieren met diplomatieke 

functie, zoals de herauten, die bij de hertog kwamen, kregen in hun terugtocht brieven 

mee om af te leveren in het thuisland. Schnerb wijst hierbij op een, logische, 

inhoudelijke specialisatie. De opdrachten en brieven die ze meekregen waren namelijk 

hoofdzakelijk van militaire aard55. Een specialisatie volgens geografische bestemming of 

specifiek dossier was er evenwel niet56. Ze genoten een speciale status, maar de 

bijbehorende immuniteit, die hen van oudsher werd toegeschreven, moet evenwel 

genuanceerd worden57. Zelden werden ze vermeld met naam en voornaam. Ze kregen 

enkel de naam van de streek of stad van hun opdrachtgever zoals bijvoorbeeld 

'Haynaut', 'Charolais', 'Nevers' of 'Maine'.58 Met een dergelijke diplomatieke functie en 

naamgeving kwamen ze ook voor in het dagboek van Gent. De heraut van de Franse 

 

                                                      
52 Ibidem, 545. 
53 A.-B. Spitzbarth, 'La fonction diplomatique des hérauts: l'exemple de la cour de Bourgogne au temps de 

Philippe le Bon (1419-1467)', RN, 88 (2006) 366-367, 561. 
54 B. Schnerb, 'Rois d'armes, hérauts et poursuivants à la cour de Bourgogne sous Philippe le Hardi et Jean sans 

Peur (1363-1419)', RN, 88 (2006) 366-367, 535. 
55 B. Schnerb, 'Rois d'armes, hérauts et poursuivants', 542. 
56 A.-B. Spitzbarth, 'La fonction diplomatique des hérauts', 572. 
57 Ibidem, 562. 
58 E. Van den Neste, Tournois, joutes, pas d'armes dans les villes de Flandre à la fin du Moyen Âge (1300-1486) (Parijs, 

1996: Mémoires et documents de l'École des chartes, 47) 113. 
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koning kwam enkele keren te sprake. Hier betrof het de contactfiguur tussen de Franse 

ambassadeurs en de stad Gent. Het was een actieve speler op het diplomatieke terrein: 

'den heraut van den coninc van Vranckeryqe quam te Ghendt ende brochte eenen brief van den 

abbasadeurs'59. In een brief van die Franse ambassadeurs aan de stad Gent, schrijven ze 

dat: 'Et vous prions que veulliés escripre et faire scavoir de vous nouvelles par Maine, le herault 

que présentement envoyons expressement par devers vous pour ceste cause'60. Er werd gevraagd 

om verschillende nieuwigheden aan Maine, de heraut, mee te delen. Hierdoor werd de 

heraut een belangrijke informatiedrager. Bovendien betrof deze informatie veelal 

interregionale staatsaangelegenheden, wat maakt dat de heraut een belangrijke 

diplomatieke speler was. 

Herauten opereerden niet uitsluitend in het adellijke milieu of in de centrale 

administratie, ook steden hadden hun eigen heraut. De eerste vermelding in Vlaanderen 

hiervan dateert van 135761. Ze werden enkel ingezet wanneer er een steekspel in de stad 

moest worden bekend gemaakt. Nevers was heraut van Brugge tussen 1400 en 1414 en 

was waarschijnlijk aangesteld door tussenkomst van de hertog Filips de Stoute62. 

Charolais was dan weer heraut van Brugge in 141763. Hun namen verraden het al, maar 

hun functie werd geïnstalleerd door de hertog, niet door de steden64. Bij een dergelijke 

gelegenheid ijverde de hertog er voor dat een van zijn mannen als de stedelijke heraut 

werd ingezet. In de tweede helft van de vijftiende eeuw namen de steden wel hun eigen 

heraut in dienst. In Vlaanderen lijkt vooral Brugge te beschikken over een eigen heraut. 

Vanaf 1446 tot 1453 was er een jaarlijkse betaling voor François van den Driessche als 

heraut van Brugge65. Vanaf het jaar 1460-1461 werd Jan Baetseleir in dienst genomen. 

Hij werd ieder jaar betaald als heraut tot en met het jaar 1493-149466. Als werknemer bij 

 

                                                      
59 V. Fris, Dagboek, deel 2, 33. 
60 Brief van 15 juni 1452. Zie V. Fris, Dagboek, deel 2, 34. 
61 Van den Neste, Tournois, joutes, pas d'armes, 114. 
62 Deze benoeming staat enkele keren vermeld in de stadsrekening van Brugge: 'A Nevers, hiraut d'icelle ville de 

Bruges, liquelz le 12e jour du dit moiz d'avril vint publiier a Douay la feste des joustes qui se devoit la faire au may prochain 

a venir, pour courtoisie a lui faite, 40 s.'. Zie E. Van den Neste, Tournois, joutes, pas d'armes, nr. 226, 270. Zie ook nrs. 

210, 218, 222, 226, 255. 
63 B. Schnerb, 'Rois d'armes, hérauts et poursuivants', 534-535. 
64 Van den Neste, Tournois, joutes, pas d'armes, 114. Schnerb schaart zich achter deze opvatting. De vermelde 

Charolais werd zelfs eerst vermeld als heraut van de hertog van Bourgondië (1407 en 1408) en pas later als 

heraut van de stad Brugge (1417). Zie Schnerb, 'Rois d'armes, hérauts et poursuivants', 535. 
65 Ook onder de benamingen: 'Franse den hirault; Franchois d'hirault; Francois van den Driessche, hyrault; Franchois 

van den Hooghen Driessche'. Zie SAB, reeks 216, stadsrekeningen Brugge 1446-1453. 
66 Zie SAB, reeks 216, stadsrekeningen Brugge 1460 – 1494. 
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de stad Brugge werd hij eveneens ingezet om allerlei brieven rond te dragen67. De eerste 

drie jaren werd hij nog vermeld als 'Beerkin'. Onder deze roepnaam werd hij in 1487 

vermeld in verscheidene stadsrekeningen omdat hij 'tsteicspel beriep dat wesen zoude 

binnen der zelver stede'68. In 1481 leverde hij in naam van de stad nieuwjaarsgeschenken af 

bij Maximiliaan van Oostenrijk69. In de periode 1446 tot 1494 werd quasi ononderbroken 

jaarlijks een heraut betaald door de stad. Dit staat in contrast met de eerste helft van de 

vijftiende eeuw waar de hertog nog de herauten van Brugge kon benoemen. Kortom, 

ook in het stedelijke briefverkeer nam de heraut een gelijkaardige functie op zich als bij 

de centrale administratie. Hij verzorgde de bekendmaking van allerhande 

feestelijkheden en nam af en toe een diplomatieke gezantfunctie op zich. Voor het 

interstedelijke briefverkeer werden herauten amper ingezet. 

De De De De deurwaarderdeurwaarderdeurwaarderdeurwaarder    

In het Middelnederlandsch Woordenboek worden de taken van een 'doorwaerdere' (in 

Frans: 'huissier') summier opgesomd. Het was een 'deurwachter (...) dat evenwel gebruikt 

wordt in de bepaalde betekenis van een gerechtelijk beambte, belast met het overbrengen van 

exploiten'70. Hij was verbonden aan een rechtbank dus zijn taken bevonden zich in de 

juridische sfeer. Het overbrengen van exploten en het dagvaarden van personen was 

zijn belangrijkste opdracht. 

De belangrijkste centrale instelling met dergelijke deurwaarders in vaste dienst was 

de Grote Raad (later het Parlement van Mechelen)71. Vanaf 1426 tot 1449 hadden ze acht 

'huissier d'armes'72 in dienst. Door de groei van de juridische bevoegdheden van de Grote 

 

                                                      
67676767    Hij krijgt opdrachten van diverse aard. Hij ('Jan Baetseleir, gheseit tBeerkin') werd bijvoorbeeld op 25 maart 

1487 gezonden naar Den Haag 'met brieven an meester Jan Boudins, advocaet aldaer' (SAB, reeks 216, stadsrekening 

Brugge 1486-1487, f. 129r.) 
68 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1486-1487, f. 189v. Zijn naam kwam ook voor de stadsrekeningen 

van Rijsel: 'A Bierkin, herault du forestier de Bruges, pour samblables courtoysie a lui faitz a cause de se jour du vendredi 

saint il vint en ceste ville signifier les joustes de Bruges, XXIIII s.'. SAR, nr. 16226, f. 99. en eveneens vermelding in 

SAR, nr. 16227, f. 91v. Met dank aan Henri Simonneau die me deze fragmenten uit het Rijselse stadsarchief 

bezorgde. 
69 ADN, B 2124, Recette générale des finances, f. 191r. 
70 E. Verwijs, J. Verdam en F. A. Stoett, Middelnederlandsch woordenboek ('s-Gravenhage, 1969) (vanaf nu: MNW), 

lemma 'doorwaerdere'. 
71 J. Van Rompaey, De Grote Raad van de hertogen van Boergondië en het parlement van Mechelen (Brussel, 1973: 

Verhandelingen van de Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. 

Klasse der Letteren, 73). 
72 Er is een document bewaard die de reizen van een zo'n huissier d'armes registreert. Het is een vijftiende-

eeuwse kopie met als titel 'Ce sont les journees par Guillaume Fremin huissier d'armes de maistre le duc vaquees en 

executant les deniers accorder presentes a mondit seigneur par aucuns manans et habitans a Louvin'. De reizen dateren 

uit het najaar 1475. Zie ARA, manuscrits divers, nr. 4082. 
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raad kwamen er vanaf 1455 enkele gewone deurwaarders bij. Zij waren echter zo nalatig 

in hun taken dat Filips de Goede in 1459 het noodzakelijk achtte de toestand te 

saneren73. Hun aantal groeide na 1473 uit tot twaalf74. 

Ook de Raad van Vlaanderen had deurwaarders in dienst. Hun taak bestond erin om 

personen te dagvaarden en op de hoogte te brengen van de beslissingen van de raad. De 

uitgaven in de rekeningen van de ontvanger van de exploten van de raad van 

Vlaanderen zijn bijgevolg vooral betalingen aan de 'huissiers de la chambre'75. De 

deurwaarders van de Raad van Vlaanderen werden ook door andere centrale 

ambtenaren ingezet. Zo wilde de baljuw van het Brugse Vrije in 1486 17 lb. 10 s. betalen 

aan Gautier Mergaert, zodat Mergaert naar Blankenberge kon trekken om zich daar te 

informeren over ene Jaques Batin die een sergeant van Uitkerke-ambacht verwond had. 

Eens hij voldoende geïnformeerd was, nam hij Jaques gevangen en bracht hem naar de 

raadsheren76. De betaling werd door de Rekenkamer echter uitgesteld, maar dit 

voorbeeld geeft goed weer wat de taken van een deurwaarder konden zijn. In naam van 

de Raad van Vlaanderen en de baljuw was het iemand die allerhande informatie 

vergaarde. Zijn takenpakket lag voor een groot deel in het juridische verkeer. Daarbij 

moest hij zien dat hij geen 'procedurefouten' maakte door tegen de plaatselijke 

coutumes te handelen. Zo beboette de schout van Brugge de deurwaarder Jan van 

Hulsbussche omdat hij een exploot betekende bij enkele Brugse buitenpoorters zonder 

de goedkeuring van de schout of de schepenbank, wat niet gebruikelijk was77.  

Omdat ook de steden een eigen schepenbank hadden en juridisch actief waren, deden 

ook zij een beroep op een deurwaarder. Anders dan bij de herauten was er geen vaste 

pensioen-betaling voor deurwaarders in de stad Brugge. Er was wel een jaarlijkse 

 

                                                      
73 Ordonnantie van Filips de Goede, Brussel, 24 februari 1459: 'et ont les dis huissiers la plus part des lettres qui se y 

passent et font les executions resuises par icelles en quoy ilz font pluseurs mesuz et autres faultes, abuz et exces au grant 

estlaude de justice'. Zie J. Van Rompaey, De Grote Raad, 477-479. 
74 Ibidem, 249-257 Het aantal, evolutie en taakomschrijving van de 'deurwaarders van wapenen' wordt hierin 

uitgebreid beschreven. 
75 Zie bijvoorbeeld ARA, RK 21822, rekening van de ontvanger van de exploten RVV, 9r.: 'A Fransois de Throroult 

et Jehan de le Driessche huissiers de la ditte chambre pour du commandement et ordonnance de mesdissieurs eulx estre 

partis de la ditte ville d'Ypre et transportez a Poperinghe ...' 
76 ARA, RK 13707, baljuwsrekening Brugse Vrije, 11 januari 1468 tot 9 mei 1468, f. 115r.: 'A Gautier Mergaert, 

huissier de la chambre du conseil en Flandres lequel a la poursuite du dit bailli et par vertu de certaines lettres patentes de 

messier de la ditte chambre du conseil s'en ala a Blanckenberghe illec oyr informacion sur ung Jaques Batin...' 
77 ARA, RK 13781, Schoutsrekening Brugge, 5 mei 1483 – 7 september 1483, 52v.: 'Van Jan van Hulsbussche, 

duerwaerdere,,,, ghecalengiert bij de voorseide scoutheete ende bij der voorseide wet omme dat hij hem vervoordert hadde te 

doene zekeren exploit binder voorseide stede up eenighe haghepoorters van de zelver stede zonder tweten, consent of 

assistencie van den voorseide scouthete ende der voorseide wet, wanof hij hem submitteird in d'ordonnancie van den 

voorseide scouthete ende van de wet bij de welke gheordonneirt was dat hij betalen zoude ten prouffijte van mijnen 

gheduchten heere, 8 lb.' 
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betaling voor de 'sergeanten van de camere', maar daartussen staat geen deurwaarder 

geregistreerd. Ieper betaalde wel jaarlijks een vergoeding van 32 lb. parisis voor 'Wylin 

van Dixmude, duerwaerdere van scepen camere'78. Deze Wylin werd ook regelmatig ingezet 

voor het ronddragen van brieven van de stad Ieper. De meeste van deze zendingen 

situeerden zich in de juridische sfeer. Zo werd Wylin op 13 september 1451 naar 

Aardenburg gezonden met brieven aan de advocaat, promotor en procureur van de 

stad79. Op 3 december 1453 trok hij zelfs tot het Parlement van Parijs om niet enkel 

geschreven documenten over te brengen, maar ook aldaar de rechtszaken te 

bevorderen80. Hij werd evenwel ook ingezet bij het overbrengen van relatiegeschenken81 

of bij het verzamelen van informatie82. Ook de schepenkamer van het Brugse Vrije had 

een eigen deurwaarder met een gelijkaardige functie83. 

In de categorie van de diverse kosten komen ook heel vaak deurwaarders voor. Hier 

kregen ze een vergoeding voor het opmaken van verschillende (kopieën van) juridische 

teksten84 of voor het dagvaarden van zekere personen85. Het kwam ook voor dat Gent 

een deurwaarder uit Brabant betaalde om in Brussel en Antwerpen de Gentse poorters 

vrij te pleiten86. 

We kunnen besluiten dat de deurwaarder of huissier een belangrijke speler op het 

 

                                                      
78 ARA, RK 38675, stadsrekening Ieper 1451, f. 7r.: 'Wylin van Dixmude, duerwaerdere van scpenenen camere voor dit 

jaer'. 
79 'met brieven an den advocaet, promoteur ende procureur van der stede'ARA, RK 38675, stadsrekening Ieper 1451, f. 

12v. 
80 ARA, RK 38677, stadsrekening Ieper 1453, f. 14r.: 'met procuratien ende brieven van der stede gaende an de 

procureurs ende advocaten diere de stede heift ende was ooc voortghelast te solliciteirne zeikere zaken grotelijcx angaende 

de vorseide stede'. 
81 ARA, RK 38676, stadsrekening Ieper 1452, f. 7r.: 'ter brulofte van mer Janne van den Houtte omme hem te ghiftene'. 
82 ARA, RK 38676, stadsrekening Ieper 1452, f. 7r.: 'bij den wet (van Kortrijk) omme al daer mare te vernemene van 

Ghent'. 
83 ARA, RK 38710, stadsrekening Ieper 1485-1486, f. 72r.: 'Heinric de Cic duerwaerdere ter camere van den Vryen die 

brieven an de wet brochte, 12 s.' 
84 Zie bijvoorbeeld: ARA, RK 38679, stadsrekening Ieper 1455, f. 39v.: 'Joosse van Stelant duerwaerdere van den 

camere van den rade over de coppie van der comissie int caes van reformacie vercreghen bij Janne van Coelgen jeghens de 

wet van Ypre ende ooc zine relacie, 24 s.' 
85 ARA, RK 38711, stadsrekening Ieper 1487, f. 81v.: 'Jan de Clerc duerwaerdere, over zinen aerbeyt ende salaris van 

dat hij vijf daghen ghevachiert heift int dachvaerden van den bailliu ende scepenen van den Yperschen ambochte zekere 

pointers ende zetters van de prochie van Boesinghe ende menichte van orconden ter cause van den engueste up tproces dat 

dese stede heift jeghens den vorseide beilliu ende scepenen van de Yperschen ambochte, 6 lb.' 
86 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1486-1487, f. 225r.: 'Item betaelt Jacop van Ghinderneerder eenich 

duerwaerdere van Brabant van IX daghen tijts die hij ghevachiert heeft in de stede van Bruussele ende Andworpen int 

ontslaen van zekere poorters die ghevanghen waren ende ghearrestert in de voorseide stede ten versoucke van eeneghen 

personen die rente up dese stede hadden ende dat van zekere achterstellen die ghevallen ende verschenen waren duerende 

der divisie tussen den Roomschen coninc ende den lande van Vlaendren, comt naer tverclaers van de cedulle van de XVIen 

in decembre LXXXVI, 36 s. gr.' 
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vlak van de stedelijke communicatie was. Hij was vooral actief bij de administratieve 

ondersteuning van processen voor de schepenbank of de Raad van Vlaanderen. Hij 

schreef kopieën, maar bracht de schriftelijke documenten ook rond en bracht ze ter 

uitvoering87. Hij had daarbij de bevoegdheid om personen te dagvaarden of gevangen te 

nemen.  

De roededrager gaf een meer symbolische inhoud aan het begrip 'gerechtsbode'. De 

naam roededrager betekent letterlijk 'hij die een roede draagt'88. Een roede was een 

staaf of stok die diende als teken van een rechtsmacht. Op deze manier was de 

roededrager ook een gerechtsbode, maar hij had meer symbolisch gezag. Waar een 

deurwaarder instond voor de dagelijkse taken, trad de roededrager vooral op bij 

officiële gelegenheden (bijvoorbeeld bij doorgaande waarheden). De term kwam echter 

vooral in de Noorderlijke Nederlanden voor. Vaak werd de roededrager beschouwd als 

een bode. Zo stond naast de eed voor de Arnhemse 'boden' het bijschrift: 'nemblich der 

ruedendregeren'89. In het rechtsboek van Ten Briel werd de functie van de roededrager in 

de eerste plaats als een vredebrenger omschreven90. In het graafschap Vlaanderen komt 

het quasi-synoniem 'crichouder' voor91. De 'cricke' was een gelijkaardig symbool van 

rechtsmacht. De crikhouder kwam voornamelijk voor in landelijke gebieden, zoals het 

Brugse Vrije. Toen de bevolking van het Vrije na de dood van Karel de Stoute in 1477 in 

opstand kwam, was de crikhouder als representatieve figuur het voorwerp van agressie. 

De inwoners namen hem gevangen en vernielden zijn staf92. In de onderzochte Vlaamse 

stadsrekeningen komen noch de roededrager, noch de crikhouder voor. Het was een 

representatieve functie, maar ditmaal zonder opdrachten in het briefverkeer. 

 

                                                      
87 ARA, RK 31459, stadsrekening Aalst, f. 80r.: 'Janne Doresschaert, huissier over zinen salarijs van den zelven 

mandemente ter executie te legghene, 3 lb.' 
88 MNW, lemma: 'roededrager'.  
89 J. Wessels Boer, 'Stadrecht van Arnhem', in: Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot uitgave der 

Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht ('s-Gravenhage, 1885-1892), deel 2, 505. 
90 J. Matthijssen, 'Het Rechtsboek van den Briel', in: J. A. Fruin en M. S. Pols (eds.), Het rechtsboek van den Briel 

beschreven in vijf tractaten (Den Haag, 1880: Werken der vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude 

vaderlandsche recht, 1), 83: 'Item so sal hy wesen een vreder des twists ende dergheenre die twyen ende ymmer geen 

vechter, ende tot enen teyken dairoff sal hij altoos draghen een roede in sijn hant, hoghe rechtop ende niet ter syden 

dalende, ende heet dairom roedragher, omdat men dairby weten mach dat hy die bode is ende dat ygheliken hem 

toespreken sal moghen, die sijnre te doen heeft of gheert om recht te hebben'. 
91 M. J. Noordewier, Nederduitsche regtsoudheden (Utrecht, 1853) 350. 
92 F. Wielant, 'Recueil des antiquités de Flandre', in. J. J. De Smet, Recueil des chroniques de Flandre (Brussel, 1837: 

Collection de chroniques belges inédites), deel 4, 327-328. Zie ook N. Despars, Cronijcke van den lande, deel 4, 

126: 'nemende aldaer Allaert Goetghebeur, haerlieder crichoudere'. 
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De (radDe (radDe (radDe (rad)sendebode)sendebode)sendebode)sendebode    

De 'radessendeboden' is een term die specifiek wordt gerelateerd aan de gezanten van de 

koopliedengemeenschap van de Hanze. Wanneer Brugse politici en klerken naar de 

Hanzevergaderingen trokken, werden ze beschreven als sendeboden93. Hier betreft het 

echte ambassadeurs die in de vergaderingen de economische belangen van de eigen stad 

verdedigden. De sendeboden waren politieke gezanten, burgemeesters en schepenen 

met een hoge graad van onderhandelingsbevoegdheid. Ze voerden overleg op hoog 

niveau. Zo konden de 'ambassadeurs en radessendeboden' van de Hanze in maart 1448 

verwezenlijken dat Brugge en de andere Leden van Vlaanderen geen taks meer hieven 

op het bier dat gedronken werd door de Hanzeaten die in Brugge verbleven94. Dergelijke 

onderhandelaars binnen een economische context speelden ook een rol in het 

briefverkeer. Ze droegen brieven van en naar de vergaderingen rond. Zo brachten de 

Vlaamse sendeboden in maart 1452 een brief van de graaf van Saint-Pol mee naar de 

Hanzevergadering in Lübeck om deze daar voor te lezen95. 

De trompetterDe trompetterDe trompetterDe trompetter    

Deze functie kwam vooral voor in de Gentse stadsrekeningen. Het was een stedelijke 

beambte die hoofdzakelijk werd ingezet om allerhande ordonnanties en voorgeboden in 

de stad kenbaar te maken. Zo werd de Gentse trompetter in 1484-1485 meermaals 

betaald omdat hij 'gheboot dat...'96. Naast deze functie, waarbij hij een belangrijke factor 

van communicatie binnen de stad was, werd hij ook ingezet om brieven rond te dragen. 

Zo waren er in het voorjaar van 1488 verschillende betalingen voor het drinkgeld van 

 

                                                      
93 RAB, Oorkonden Vrije, nr. 382: 'bi den lettren an recesse die onlancx ter dachvaert van Lubic vermerent zijn ender 

overbrocht bij onze zeere gheminde meester Pauwels van Overtvelt, Philips metten Eye ende meester Donase de Beer, onzen 

zendeboden ende procureurs die uter name van ons ter laester dachvaert ghehouden te Lubic gheweist hebben' Zie ook 

SAB, Reeks 99, politieke oorkonden eerste reeks, nr. 1079. 
94 SAB, Reeks 96, cartularium nr. 4, f. 9v.: 'Ute dien dat bij den heeren ambassadeurs ende radessendeboden van den 

ghemeenen steden van der Duutscher Hanze jeghenwoordelic wesende binnen der stede van Brugghe groot vervolgh 

ghedaen hadde gheweist omme vrij ende quite te zine van assisen van de kueyte ende ale memere van dranke die de 

cooplieden van de voorseide Hanze drinken up hare manscepen binnen der stede van Brugghe'. Zie ook L. Gilliodts-Van 

Severen, Cartulaire de l'ancienne estaple de Bruges: recueil de documents concernant le commerce intérieur et maritime, 

les relations internationales et l'histoire économique de cette ville (Brugge, 1904: Recueil de chroniques, chartes et 

autres documents concernant l'histoire et les antiquités de la Flandre), 693-694. 
95 HR2, deel 4, 47: 'Vortmer wart darsulvest vor den vorscreven heren radessendeboden ghetoghet unde ghelesen een 

breff van deme heren greven van Simpolt an de ersamen heren den rad to Lubeke ghescreven, darane siin herlicheit 

beroret van den saken alse de ghemeene coopman dat land Vlanderen hefft gherumet unde begheret umme to 

vorbeterende unde to accorderende alle sake unde gheschele twischen den Vlamynghen unde den van der Dudeschen 

Hense'. 
96 SAG, reeks 400, nr. 27, stadsrekening Gent 1484-1485, f. 445v. en verder. 
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Hannekin, Martin of Rogier Sca, trompetters van Kortrijk, omdat ze brieven van Kortrijk 

aan het Gents stadsbestuur brachten97. Het Gentse bestuur stuurde echter ook zijn eigen 

trompetters uit met brieven98. Ze kwamen steeds meer voor in de bodenlijsten. 

Waarschijnlijk waren ze een soort reserve die werd ingezet in een periode waarin er 

door de politieke toestand heel veel correspondentie was tussen de steden en er nood 

was aan extra briefdragers. 

BesluitBesluitBesluitBesluit    

Aan het pauselijk hof, het hof van de Franse koning, alsook bij de Duiste steden was er 

een duidelijke tweedeling tussen een bode van bescheiden komaf en de topdiplomaat, 

een functie die zich ontwikkelde in de vijftiende eeuw99. In het 15e-eeuwse graafschap 

Vlaanderen is een dergelijke tweedeling niet te trekken. Er was niet zomaar één 

categorie van boden. Er was een duidelijke specificatie. Vaak was de taak als 

briefbrenger een uitloopsel van het milieu waarin ze actief waren en hun 

oorspronkelijke taak. Zo was er de heraut die een functie bekleedde die oorspronkelijk 

uit het adelijke (militaire) milieu kwam. Hij was vooral actief in het diplomatieke 

briefverkeer. Dan was er de deurwaarder die op het juridische domein handelde. De 

raadszendbodes waren de gezanten bij economische ontmoetingen. Er was ook een 

meer algemene groep van lopers en boden. Hieruit vertakte zich de functie van 

messagier. Deze functie kwam hoofdzakelijk, maar niet exclusief, in stedelijke context 

voor. Het ronddragen van brieven was zijn hoofdtaak, in tegenstelling tot de 

bovenvermelde functies bij wie het bezorgen van brieven een bijkomende taak was. In 

tegenstelling tot de boden die hierboven omschreven werden als de 'messagers 

occasionel', was de stedelijke messagier een 'messager professionel' of de 'messager de 

métier'100. Het stadsbestuur investeerde structureel in deze functie. Hierdoor kon het de 

taakomschrijving volgens eigen noodzaak invullen. Over de bevoegdheden, het aanzien 

en de carrière van de messagier, is nog zeer weinig geweten. De rest van dit hoofdstuk 

gaat daarom in op het precieze takenpakket van die messagier, de beroepsrisico's, zijn 

carriere en zijn plaats binnen de stedelijke gemeenschap. Dit onderzoek is onontbeerlijk 

om de impact van het stedelijke briefverkeer, dat voor het gros via de messagier 

gebeurde, te verstaan. 

 

                                                      
97 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1487- 1488, f. 337r. en verder. 
98 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1487- 1488, f. 388v.: 'Item Roelant Ghijs, trompet, van dat hij gheweest 

heift met brieven van den drien leden slants weghe an de wet ende insetene van der stede van Audenaerde, trac wech den 

XVIIIen dach van sporcle ende quam weder den XXsten dach van der zelver maend, comt van III daghen te perde te II s. 

gr., 6 s. gr'. Ook Lodewijk Ghijs, trompet, werd dezelfde dag uitgestuurd, naar Aalst. 
99 X. Nadrigny, 'La place des messageries', 261-262. 
100 X. Nadrigny, 'La place des messageries', 266. 
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3.23.23.23.2 De functie van dDe functie van dDe functie van dDe functie van de stedelijke messagiere stedelijke messagiere stedelijke messagiere stedelijke messagier    

Het oprichten en ontwikkelen van een professionele messagierdienst was voor een stad 

een grote investering. Het was echter een investering die belangrijke voordelen 

opleverde. Ten eerste konden de steden een beroep doen op een eigen bode die voltijds 

kon worden ingezet. Dit vergrootte de betrouwbaarheid en deed de kosten per 

individuele transactie dalen. Daarbij kwam nog het voordeel dat de messagier sterk 

geïdentificeerd werd met de stad zelf. De geadresseerden kregen hun brief niet van een 

anonieme briefdrager, maar van iemand die in grote mate de stad representeerde. Zo 

kreeg de stad een groter aanzien en impact op de geadresseerde. De stedelijke messagier 

stond symbool voor het stedelijke bewustzijn in al zijn vormen. Los van de inhoud van 

de afgegeven brief was dat alleen al een belangrijke boodschap die de stad op deze 

manier telkens weer meedeelde. De invulling en ontwikkeling van de stedelijke 

messagierdienst is een verklikker van de stedelijke strategieën en stedelijke 

hiërarchie101. Daarom is een studie over deze functie en haar functiedragers als 

onderdeel van een studie over de stedelijke correspondentie onvermijdelijk. Bovendien 

is er nog een groot hiaat in het wetenschappelijk onderzoek hierover. De messagiers 

werden zelfs totaal niet vermeld bij de bespreking van de Gentse en Brugse 

administratie in de bundel over de 'gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen 

tot 1795'102.  

3.2.13.2.13.2.13.2.1 De De De De mondelinge overdracht van informatiemondelinge overdracht van informatiemondelinge overdracht van informatiemondelinge overdracht van informatie    

De hoofdtaak van een messagier is het ronddragen van een schriftelijk document. De 

belangrijkste communicatie in het politieke, sociale en economische leven gebeurde 

echter mondeling. Ik sta eerst stil bij de rol die een messagier op het mondelinge vlak 

speelde om zo de werking en de waarde van de messagier-functie naar volle waarde te 

kunnen schatten. Het was geen anonieme koerier, maar ook geen politiek gezant met 

een sterke inhoudelijke opdracht. Waar precies moet de messagier gesitueerd worden? 

De mate van informatie die de messagier mondeling meekreeg en diende te 

verduidelijken, is een belangrijke meter voor de graad van autonomie van de bode en 

van het belang van zijn functie. 

 

                                                      
101 X. Nadrigny, 'La place des messageries', 272. 
102 W. Prevenier en B. Augustyn, De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795 (Brussel, 1997: 

Miscellanea archivistica. Studia, 72) 295-299 en 325-328. 
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Of de bode zaken mondeling meedeelde en hoeveel informatie hij dan overbracht, 

valt moeilijk te achterhalen. In de eed van de Brusselse messagier werd verwezen naar 

zijn mondelinge taken. Hij moest zweren dat hij 'altoes bereet sal sijn te gane tallen plaetsen 

der men my van der stad wegen sinden sal, het zij met brieven of tot ennigen anderen boidscapen 

metter mont te doene'103. Hier stond de messagier in bij het overbrengen van schriftelijke 

documenten en van mondelinge boodschappen. Toch was deze mondelinge 

bevoegdheid duidelijk begrensd. Ik overloop hier kort hoe ver hun bevoegdheid reikte 

tegenover externen, wat hun rol was gedurende politieke vergaderingen en welke 

informatie er aan hen kon gevraagd worden. 

Nergens in de stadsrekeningen werd een messagier uitgestuurd 'omme te spreken(e)' of 

om te 'communiquierne'. De bevoegdheid om daadwerkelijk te onderhandelen was 

weggelegd voor hoger administratief of politiek personeel (bestuursleden, bijgestaan 

door pensionarissen). Het was dergelijk personeel dat naar de Ledenvergaderingen 

gestuurd werd. De messagiers werden niet als volwaardige onderhandelaars geacht, 

noch door hun eigen bestuur noch door andere politieke spelers. Sommige besturen 

kozen er zelfs uitdrukkelijk voor om bepaalde informatie enkel aan leden van een ander 

stadsbestuur mee te delen en niet aan een eenvoudige bode of messagier. Dit bleek het 

geval te zijn in Ieper toen de stad op 2 oktober 1467 een brief ontving van Kassel waarin 

Kassel schreef dat ze de vraag had gekregen van hertog Karel de Stoute om 50 pikeniers 

te mobiliseren. Omdat Kassel onder Ieper resorteerde, vroeg ze advies om zo haar 

antwoord op dat van Ieper te kunnen afstemmen. Daarbij eindigde ze de brief met de 

vraag of Ieper haar antwoord meteen wilden meegeven met Jacop Lonis, de briefdrager. 

De bestuursleden in Ieper besloten om geen antwoordbrief te schrijven, maar hun 

antwoord mondeling mee te delen, misschien omdat ze vreesden dat hun antwoord bij 

derden terecht zou komen. De Ieperlingen wilden deze mondelinge informatie niet aan 

een eenvoudige bode meegeven. Men ging daarom eerst aan Jacop Lonis vragen of hij 

een lid was van het stadsbestuur van Kassel. Als dat zo was, zouden de Ieperse 

bestuursleden hem hun antwoord geven. Indien niet, ging men hem geen politiek 

inhoudelijke zaken meedelen104. Een bestuurslid genoot meer vertrouwen dan een 

eenmalige bode. Om aan dit aspect van vertrouwen tegemoet te komen, investeerden de 

grote steden in vaste messagiers (in plaats van losse boden) zodat zij na verloop van tijd 

gekend waren bij de geadresseerden en een groter vertrouwen genoten.  

Het publiek verkondigen van een stedelijke boodschap behoorde eveneens niet tot 

het klassieke takenpakket van een messagier. Wanneer dit toch eenmalig gebeurde, 

blijkt duidelijk dat de messagier dit niet gewoon was te doen en zich hierbij erg 

 

                                                      
103 SABR, Oude Archieven, cartularium 9, f. 33r. 
104 P. Van de Letewe, Vernieuwing, 105-106. 
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ongemakkelijk voelde. In oktober 1437 werd een Brugse messagier naar Gent gestuurd 

nadat het gerucht de ronde ging dat de Gentenaars bereid waren te onderhandelen met 

(het opstandige) Brugse bestuur: 

'De vorseide messagier trac an den capitain ende groetedene, ende zeide: "Her capitein, 

God gheve u goeden dach", twee waerft, maer ter derde waerft zo zeide hy (de Gentse 

kapitein): "wie zyt ghy. God gheve u goede dach, wat beghert ghy?". Als hy zyn last 

zoude ondecken, zo zeide de capitain: "Volcht my". Daer zo zeide de capitein nu: "Bode, 

zecht dyn last", maer de bode was voor thooft ghesleghen, ende bad den capitain dat hyt 
zelve zegghen wilde of doen zegghen. Niet min de bode moest zelve zegghen, ende zeide daer 

hoe hy vooren gezent was, ende hoe zine meesters up den wech waren omme met hemlieden 

te commene, mids dat zoo gheliefde den capitain ende andre. Doe riepen zy alle "Laetste 

commen alle broeders", ende bin twee of drie heuren daer na zo quamen daer neghen 
ghedeputeerde met neghen vierendeele, also de stede van Brugghe ghedeelt staet, ende 

waren wel ontfanghen ende trocken an den capitain ende an sine raetslieden.'105 

De Brugse messagier was verrast dat hij de boodschap publiek moest overbrengen en 

vroeg of de Gentse kapitein dit niet wou doen. Het was duidelijk niet gebruikelijk dat de 

messagier dergelijke taken verrichte. Hij vreesde misschien dat de menigte zijn 

boodschap niet goed zou aanvaarden en hijzelf, als boodschapper, het mikpunt van 

agressie zou worden. Het blijkt ook duidelijk dat de Brugse messagier slechts de 

voorhoede was voor de echte, volwaardige, Brugse delegatie.  

Om de rol te bespreken die de messagier speelde tijdens politieke onderhandelingen 

is het noodzakelijk die vergaderingen van naderbij te bekijken. Om de efficiëntie tijdens 

de vergaderingen te vergroten gaven de steden vaak de voorkeur aan onderhandelingen 

tussen volwaardige gezanten. In marginale notities bij een brief van 20 september 1498 

over de Ledenvergadering op 8 augustus 1398, schreef een hertogelijk ambtenaar dat de 

hertog bij een bepaald onderhandelingspunt: 'ne doit estre faite responses par lettres mais 

aus deputes'106. Hierna werden de woorden 'par lettres mais' doorstreept zodat er enkel 

nog stond 'ne doit estre faite responses aus deputes', gevolgd door 'Monseigneur a d'autres pais 

a gouverner'. De hertogelijke administratie gaf de voorkeur aan onderhandelingen op 

basis van brieven. Aangezien de hertog nog andere streken te besturen had, was dit een 

nuttig medium om de wil van de hertog duidelijk te maken. De steden wilden dan weer 

een directe dialoog tussen volwaardige gezanten waarbij ze een grotere druk konden 

uitoefenen. Een soortgelijk fragment komt voor in een brief van de Leden aan Filips de 

Stoute en zijn vrouw, geschreven op 4 maart 1401. De Leden noteerden dat ze aan de 

procureur-generaal en de heren van de Rekenkamer gevraagd hadden om hun 

 

                                                      
105 O. Van Dixmude, Merkwaerdige gebeurtenissen, 158. 
106 W. Prevenier, 'Briefwisseling', 511. Zie brief nr. 1. 
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antwoord niet enkel te krijgen: 'par lettres missives, si comme faire l'en le souloit du temps de 

votre predecessur, et encores de votre temps, mais par deux personnes ou plus de la loy'107. 

Anderzijds werd de beperkte bevoegdheid van de stedelijke gezanten en hun 

veelvuldige correspondentie met het thuisfront, gebruikt als vertragingsmanoeuvre om 

de hertogelijke ambities te counteren108. De rol van het briefverkeer tijdens 

vergaderingen was dubbelzijdig. Het vertrouwen in het medium brief werd soms 

gewantrouwd en de optie van volwaardige gezanten werd verkozen. Anderzijds werd 

het aangewend als een strategisch middel en bewust vertragingsmanoeuvre om zo de 

onderhandelingen in het eigen voordeel te doen keren109. 

Het waren de messagiers die zorgden voor de cruciale informatieverbinding tussen 

de gezanten en het thuisbestuur. Dit gebeurde vaak in briefvorm110, maar de strikt 

geheime informatie werd mondeling aan de bode meegedeeld. Heel uitzonderlijk komen 

dergelijke passages voor in de brief zelf. In een brief van 12 maart 1488 schreven de 

Ieperse onderhandelaars te Brugge aan hun stadsbestuur: 'De brenghere van desen zal 

ulieden wel zegghen wies hier ghisteren ghebuerde, ende noch in meeninghe zyn hedent te doene, 

waerof wy ons verdraghen breeder te scrivene uut causen'111. In een brief aan Jan van Dadizele 

schreef het Brugse stadsbestuur op 10 december 1479: 'voort zo sal u den bringher van 

desen, Melsior 'tSolle, wat van onsen weghe zegghene annopende den Inghelschen'112. Men was 

er zich namelijk van bewust dat een brief in verkeerde handen kon vallen, waardoor 

interne zaken publiek konden geraken, wat moest vermeden worden113. Dit was 

duidelijk de bovengrens van de inhoudelijke zaken die de messagier mondeling 

meedeelde. Tegenover externen was de mondelinge bevoegdheid duidelijk begrensd, 

maar tussen leden van de eigen bestuur speelde het mondelinge aspect bij de messagier 

wel een belangrijke rol.  

De messagiers speelden echter nog een bijkomende rol bij de vergaderingen. Deze rol 

kan achterhaald worden door de analyse van een dergelijke Ledenvergadering. Een 

rapport dat werd opgesteld na één van dergelijke vergaderingen geeft uitgebreide 

 

                                                      
107 W. Prevenier, 'Briefwisseling', 518-522. Zie brieven nrs. 6 en 7. 
108 Over het belang van afstand en communicatie als obstakel voor een politieke centralisering, zie B. Guenée, 

'Espace et état dans la France du bas Moyen Age', Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 23 (1968) 4, 744-758; 

W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 272.. 
109 Zie over het vertrouwen in het geschrevene: I. Van Renswoude, '"The word once sent forth can never come 

back': Trust in writing and the dangers of publication', in: P. Schulte, M. Mostert en I. Van Renswoude (eds.), 

Strategies of writing, 393-413. 
110 Zie het briefverkeer van de Ieperse gezanten in 1488: I. Diegerick, Correspondance. 
111 I. Diegerick, Correspondance, 77: 'De brenghere van desen zal ulieden wel zegghen wies hier ghisteren ghebuerde, ende 

noch in meeninghe zyn hedent te doene, waerof wy ons verdraghen breeder te scrivene uut causen' 
112 Brief 170. Zie J. Kervyn de Lettenhove, Mémoires de Jean de Dadizeele, 97-98. 
113 M. Jucker, Gesandte, Schreiber, Akten, 222. 
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informatie over het verloop van een Ledenbijeenkomst114. Op 11 april 1488 zaten de 

Leden samen in Gent om de vredesonderhandelingen met Maximiliaan te bespreken115. 

Op 10 april stuurde Brugge de messagier Jan van Sceipstale naar de Brugse 

afgevaardigden in deze vergadering. Omdat hij er op een antwoord moest wachten, 

kwam hij pas op 13 april terug116. Blijkbaar reisde hij samen met een bode die namens de 

bisschop van Keulen te Brugge was, want ze kwamen samen toe op de vergadering. Het 

rapport vermeldt dat de messagier van Keulen werd voorgesteld door Jan van 

Sceipstale. Hij zei dat de Keulse bode net brieven had afgeleverd in Brugge en dat hij ook 

nog brieven had voor het Gentse bestuur. Hierna gaf de Keulenaar de brieven aan het 

Gentse bestuur af. Verder zei Jan van Sceipstale dat er in Brugge ook een bode uit Rome 

was gekomen met brieven die eveneens nog naar Gent verstuurd zouden worden. De 

Brugse messagier gaf achtergrondinformatie over de Brugse situatie en de brieven die 

Gent mocht verwachten. Daarna werd hij bevolen om de messagier van Keulen in de 

herberg te vergezellen en daar te wachten. Pas als deze twee messagiers de kamer uit 

waren, werd de brief opengedaan en voorgelezen. Kort nadat dit gebeurd was, kwam de 

melding in de vergadering dat er een tweede bode uit Keulen was toegekomen met nog 

meer brieven voor de Leden. Hij werd binnengelaten en ook hier presenteerde de bode 

zich mondeling door te vermelden dat hij gestuurd was door de bisschop van Keulen en 

vertrokken was uit Keulen op maandag 7 april tussen 2 en 3 uur in de namiddag. 

Verdere mondelinge informatie gaf hij niet. Ook deze brieven werden pas open gedaan 

wanneer de messagier de kamer verlaten had. In de brief verwierp de bisschop het 

gedrag van de Leden. De brief was echter opgesteld in een grove taal en hij was gezegeld 

noch getekend. Daarom werd de messagier van Keulen terug in de kamer geroepen en 

ondervraagd over de weg die hij had afgelegd. Verder wilde men weten of hij nog meer 

brieven had. Hij antwoordde dat hij via Maastricht gekomen was en daar een brief had 

afgegeven. Hij was ook in Leuven en Brussel gepasseerd om er brieven af te geven, maar 

nu had hij geen andere brieven meer. Hij wist wel nog te vertellen dat er andere boden 

waren uitgestuurd om soortgelijke brieven naar Holland te brengen117. De Leden 

dachten dat deze brieven gestuurd waren om de vrede met Maximiliaan te verhinderen. 

Men vermoedde dat dergelijke ('gheprinte') brieven in het hele graafschap werden 

rondgestuurd. Toen de vergadering bijna werd opgeheven, kwam er nog een pauselijke 

 

                                                      
114 I. Diegerick, Correspondance, deel 2, 133-136. Het betreft een 'Rapport de ce qui s'est passé dans la réunion das 

députés des trois membres des états de Flandre, lors de l'arrivée des messagers de l'archevêque de Cologne'. 
115 HLSV5, deel 1, 458-463, nr. 304. 
116 SAB, reeks 216, stadsrekening maart 1488- augustus 1488, f. 111r. 
117 Stad Gent betaalde een van bovenvermelde bodes uit Keulen een vergoeding in 2 s. 6 d. gr. (SAG, reeks 400, 

nr. 28, stadsrekening november 1487-1488, f. 401r. 
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'breve' binnen, op perkament en getekend 'sub annulo piscatoris'118. De brief was tot 

Brugge gezonden en van daar doorgestuurd naar Gent. Het was een zogenoemde 

monitie (een gerechtelijke vermaning die aan een excommunicatie voorafgaat119) 

waarbij de vrijlating van Maximiliaan werd gevraagd. Omdat deze brieven nog uitgingen 

van enige zin tot dialoog en redelijke onderhandelingen, betwijfelde men nog meer de 

echtheid van de ongezegelde en zeer hard geformuleerde bisschoppelijke brief120.  

Wat uit het bovenvermelde fragment blijkt, is de bepalende rol die geschreven 

documenten speelden tijdens dergelijke vergaderingen121. De vergaderingen werden 

sterk gedomineerd door de bespreking van binnenkomende brieven, hun inhoud en de 

echtheid ervan. Hoe groter de rol van geschreven documenten, hoe groter de rol van de 

messagiers die deze documenten brachten. De vergadering werd vaak geschorst om 

binnenkomende boden met brieven binnen te laten. Indien de authenticiteit van een 

brief betwijfeld werd op basis van de inhoud of op basis van de vormelijke kenmerken, 

kon de messagier de nodige extra informatie geven. Er werd hem gevraagd langs welke 

weg hij gekomen was om te achterhalen of de bode weldegelijk de reis had afgelegd en 

of de brief wel kwam van waar hij beweerde. Hij leverde belangrijke informatie over de 

afzender en de context van de brief. Als de lezers van de brieven een bijkomende 

bevestiging nodig hadden over de inhoud van de brief, konden de messagiers hen die 

geven. Wanneer de uitgestuurde boden van Gent en Ieper terugkwamen van de hertog 

in 1422, onderschreven ze de inhoud van de brief die ze meebrachten: 'ende de boden 

zeiden dat zy myn vrauwe van Gyenne voorseit zaghen also men hemlieden zeiden dat zoet zeker 

was, twas waer'122. 

De brieven werden wel pas open gemaakt en gelezen wanneer de boden de kamer 

verlaten hadden. De messagiers werden niet betrokken bij de inhoudelijke kant van de 

zaak. De politieke onderhandelaars konden, door het continu heen- en weer gereis van 

de stadsboden en hun bijhorende kennis, met kennis van zaken en langere tijd aanwezig 

zijn in de bezochte stad. Dit vergrootte de invloed van een stad tijdens dergelijke 

onderhandelingen.  

De boden waren nieuwsbrengers van de bredere maatschappelijke, sociale en 

economische situatie van hun heimat. Voornamelijk aan boden die uit verder afgelegen 

streken kwamen, werd dergelijke informatie gevraagd. Zo werd aan een bode van de 

 

                                                      
118 Zie hoofdstuk 2 en VID, nr. 406. 
119 MNW, lemma: 'monicie'. 
120 I. Diegerick, Correspondance, deel 2, 133-136. 
121 De rol van schriftelijke elementen en de bijhorende invloed van de schrijvers, was een van de hoofdvragen 

in het onderzoek van Michael Jucker over de Zwitserse onderhandelingen. Hij ziet een proces van 

verschriftelijking naar buiten toe in de periode 1440-1470. M. Jucker, Gesandte, Schreiber, Akten, 226-236. 
122 O. Van Dixmude, Merkwaerdige gebeurtenissen, 99. 
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hertog in 1467, die uit Brabant kwam, allerhande informatie gevraagd over de 

bekendmaking van de nieuwe muntordonnantie aldaar123. Alison Truelove schrijft 

hierover dat de drager van een brief mondeling vooral triviaal nieuws overbracht, 

nieuws waarvan men het niet de moeite achtte om het op te schrijven of dat niet de 

autoriteit van het geschreven woord vereiste124. Zo werd een bode een persoonlijke 

nieuwsdrager. Dit was eveneens een erg belangrijke rol van de messagier op het 

mondelinge vlak125. Hierdoor steeg zijn invloed binnen de stedelijke gemeenschap. De 

messagiers brachten belangrijke informatie naar de stad, zaken die ze tijdens hun 

opdrachten buitenshuis zagen of hoorden. Iedere reiziger die de stad binnenkwam, kon 

overigens een dergelijke rol spelen126. De stadsbode was op deze manier een 

betrouwbare en veelvuldige nieuwsbrenger van de bevolking. Hij zag en wist veel en een 

stedelijke bevolking was altijd vragende partij voor nieuws uit andere streken127. In die 

hoedanigheid genoot hij blijkbaar ook een grote geloofwaardigheid. Olivier van 

Dixmude kon hetgeen hij noteerde over de hertog bekrachtigen door te zeggen dat hij 

het van een Ieperse messagier had gehoord die het zag toen hij er was gestuurd128. Voor 

een stedelijk bestuur was de bijkomende informatie die de messagiers meedeelden 

eveneens van groot belang. Vaak werden messagiers zelfs enkel en alleen uitgestuurd 

met als primair doel 'zekere maren te vernemene' (zie hoofdstuk 5)129.  

Samenvattend kan gesteld worden dat de messagier in een multimediale context een 

multimediale rol speelde. Een boodschap werd overgebracht via de brief, maar ook via 

een mondelinge uitleg, gebaren, mimiek, lichaamspositie, locatie in de ruimte, kledij, 

 

                                                      
123 P. Van de Letewe, Vernieuwing, 155. 
124 A. Truelove, 'Literacy', in: R. Radulescu en A. Truelove (eds.), Gentry culture in late-medieval England 

(Manchester, 2005), 93. 
125 H. Wenzel, 'Boten und Briefe: zum Verhältnis körperlicher und nichtkörperlicher Nachrichtenträger', in: H. 

Wenzel (ed.), Gespräche - Boten - Briefe: Körpergedächtnis und Schriftgedächtnis im Mittelalter (Berlijn, 1977: 

Philologische Studien und Quellen), 86. 
126 Zo was er lange tijd onduidelijkheid over het overlijden van Karel de Stoute omdat 'pluseurs pelerins et 

voyageurs certiffioyent l'avoir veu vif': J. Molinet, Chroniques de Jean Molinet (uitgegeven door G. Doutrepont en O. 

Jodogne) (Brussel, 1935: Académie royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et politiques. 

Collection des anciens auteurs belges, 1), deel 1, 215. 
127 Zie A. Fox, 'Rumour, News and popular political opinion in Elizabethan and Early Stuart England', The 

Historical Journal, 40 (1997), 597-620. 
128 O. Van Dixmude, Merkwaerdige gebeurtenissen, 176: 'en dit horde ic zegghen van eenen messagier van Ypre diet al 

zach ende hoorde ende was daer gezent van de stede weghe'. 
129 De verwijzingen zijn legio, bijvoorbeeld op 29 oktober 1451 werd Joris Veysse naar Gent gestuurd 'omme 

zekere maren te vernemene'. Hij was vijf dagen onderweg. Zie SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1451-1452, f. 

39v. 
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enzovoort (cf. infra)130. De bode droeg zijn boodschap over via verschillende kanalen en 

ieder kanaal had zijn eigen boodschap131. Bij de relaties met externe personen bleef de 

functie van de messagier beperkt tot het overbrengen van de brieven. In deze gevallen 

kreeg hij de brief gesloten en diende hij die gesloten af te geven. De bovengrens van de 

bevoegdheid van een messagier was heel duidelijk aangegeven. Hij kon aan externen 

wel informatie geven over de context van de brief, de afzenders en de politieke, 

economische of sociale situatie, maar werd niet betrokken bij inhoudelijke discussies132. 

Hij gaf hooguit bijkomende argumenten of delicate informatie om de vraag die in de 

brief gesteld werd kracht bij te zetten. Zijn mondelinge bevoegdheden ging het verst bij 

interne aangelegenheden. Hij zorgde voor de informatieverbinding tussen bestuur en 

gezanten en deelde hierbij belangrijke private en discrete informatie mondeling mee. 

Op deze manier creëerde hij de belangrijke informatiestromen waarop de politieke 

onderhandelingen gebaseerd waren. Hij was een belangrijke nieuwsbrenger, zowel voor 

het stadsbestuur als binnen de stedelijke gemeenschap en vervulde hiermee 

voornamelijk een representatieve en informatieve functie. Algemeen was er een 

evolutie van de vroegmiddeleeuwse nuntius of legatus die zowel briefdrager als 

onderhandelaar was tot de vroegmoderne onderhandelaars-diplomaten enerzijds en de 

loutere postkoeriers anderzijds. De functie van de stedelijke messagier schipperde nog 

tussen die laatste twee. 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 De De De De verwachte ingesteldheid van een messagverwachte ingesteldheid van een messagverwachte ingesteldheid van een messagverwachte ingesteldheid van een messagierierierier    

De hierboven besproken representatieve en informatieve rol van een messagier, had 

belangrijke gevolgen voor de levenshouding en ingesteldheid die men verwachtte van 

een messagier. Een interessante bron om informatie daaromtrent te verkrijgen, zijn de 

eden die een messagier moest afleggen. Door een eed verbond iemand zich tot iets en 

werd zo een wederzijdse relatie tussen twee of meer mensen gecreëerd133. In de 

vijftiende eeuw werden ze voor het eerst opgeschreven en steeg het aantal functies die 

eedplichtig werden. De eden waren politieke instrumenten die de eedaflegger aan het 

bestuur bond. Ze waren belangrijk voor de opbouw van de sociale discipline omdat ze 

 

                                                      
130 M. Jucker, 'Trust and mistrust', 227-235. Over deze vele vormen van communicatie, zie U. Eco, 'Social life as 

a sign system', in: D. Robey (ed.), Structuralism. An introduction (Oxford, 1972), 57-72. 
131 H. Wenzel, 'Boten und Briefe', 105. 
132 M. Jucker, 'Trust and mistrust', 221. 
133 J. Spurr, 'A profane history of Early Modern Oaths', Transactions of the Royal Historical Society, 11 (2001), 47. 
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bindend waren en directe implicaties hadden op het zielenheil van de eedaflegger134. 

Verder was de eed ook een juridisch middel om eventueel misbruik na de aanstelling te 

kunnen straffen. In een nieuwe regeling van de wetsvernieuwing bij de Vlaamse steden 

ordonneerde Filips de Goede in 1431 en 1432 dat de schepenen en de dekens, maar ook 

de 'pensionnaires, clers et autres officiers'135, een eed moesten afleggen tegenover de 

hertogelijke commissarissen136. De messagier werd hierin niet rechtstreeks vermeld. 

Toch waren ook zij, tegenover het stadsbestuur, eedplichtig. In het Gentse cartularium 

'eerste zwartenboeck' staan verschillende eden geregistreerd, maar hierin stonden geen 

eden van messagiers137. Er zijn wel eden van stedelijke boden bewaard gebleven voor de 

steden Brugge, Brussel, Middelburg en Arnhem. Deze eden sluiten nauw bij elkaar aan. 

Ze maken duidelijk wat de deugden van een messagier waren en wat het stadsbestuur 

van hem verwachtte. Gezien hun belang, leek het me opportuun om deze eden hier 

integraal weer te geven: 

De eed van Brugge (uit 17e-eeuws handschrift) 138: 

'Den eedt van den messagiers. Dat zweere ick, bode ende messagier te zyne van der stede 
van Brugghe den heere ende den wet van der zelver stede goet, ghetrauw ende onderdanich 

te zyn alle reysen ende voyaigen ende oock daghinghen danof ic last hebben zal 

ghetrauwelic te doen ende te vulcommene de brieven ende missiven die ick draghen zal 

ende oock de antwoorden ende ander brieven die ick weder bringhen zal ghetrauwelic te 
beweghene daer die behooren tsecreit dat tmynder kennesse commen zal onder my te 

houdene ende niet te revelerene. Ende voorts al te doene dat een goet bode ende messagier 

van der stede van Brugghe schuldich es ende behoort te doene. Alzo moet my God helpen 

alle Godts heleghen ende by mynder manne waerhede'. 

 

De eerste eed van Brussel139: 

'Hier na volght den eedt van den boden van der stad van Bruessele140. Ic gelove, sekere ende 
swere dat ic der stad van Bruessele goet ende getrouwe sijn sal ende dat ic duerende den tijt 

van mijnder officien altoes der selver stad ende den goeden lieden die mijnre selen 

 

                                                      
134 J. Van Leeuwen, 'Municipal oaths, political virtues and the centralised state: the adaptation of oaths of 

office in fifteenth-century Flanders', Journal of Medieval History, 31 (2005) 2, 185-190. 
135 G. Espinas, C. Verlinden en J. Buntinx, Coutumes des pays et comté de Flandre. Privilèges et chartes de franchise de 

la Flandre. Tome 1. Actes generaux et Flandre française (Brussel, 1959), deel 1, 25-28. 
136 J. Van Leeuwen, 'Municipal oaths', 191-192. 
137 SAG, reeks 93, nr. 7/G. 
138 SBB, handschrift 461, f. 28r.-v. Het handschrift bevat de nota: 'maneat in camera scabina Brugensis 1631'. Het is 

waarschijnlijk in dat jaar opgemaakt (al dan niet naar een ouder origineel). Eenzelfde eed, uit een 18e-eeuws 

handschrift is te vinden in: SBB, handschrift 461bis, f. 27r.-v. Dat beide eden gelijk zijn, toont aan dat de eed 

van de stedelijke officiën doorheen de eeuwen quasi amper veranderde. 
139 Met dank aan Bram Vannieuwenhuyze. 
140 Een zestiende-eeuwse aanvulling onder de rubriek. 
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behoeven in saken daer af de voirseide stad huere huere brieve sal sinden, bereet sal sijn 

ende wel ernstelijc ende getrouwelijc mi daer inne quiten na minen vermoghene. Ende dat 

ic van allen saken daer af ic eenighe boedscap doen sal trouwelijc ende gewarichlijc 
dantwordde over bringhen sal, soe verre onse boedscap antwoerde begrijpt. Ende van des 

mi anders gelast sal wesen getrouwe relacie daer af te doene, soe ic alder ierst sal comen 

sonder daer inne den eenen met onrechte te vorderene ofte den anderen te belastene in 

eenigher manieren. Ende dat ic oec gheenen meerderen noch hoegeren loen van minen 
arbeyt van nyemande heysschen en sal dan bij den wethouderen der stad van Bruessele 

daer op geordineert es. te wetene, voer elke boetscap die ic buyten der vryheit van Bruessele 

twee milen verre oft min doen sal, twee stuvers daeghs ende van der boetscap die ic doen sal 

voerdere dan ii milen elcs daechs .iiii. stuvers. 
Voert gelove ic, sekere ende sweere dat ic in Sinte Ians avonde Baptisten naestcomende 

mine busse die ic van der stad voirseit ontfanghen hebben den wethouderen van der selver 

stad voer huer afscheyden over bringhen sal ende mijn officie van bode te sine in hueren 

handen weder omme willichlijc over gheven. Ende dat ic van der selver officien als bode van 

der stad daer na mi niet meer bewinden en sal, het en ware dat ic bij den wethouderen die 
namaels aen comen selen weder omme aen genomen ware. Ende dat ic weder omme minen 

eedt ierst hadde daer toe gedaen. Voert sweeric ende ghelove dat ic duerende mine officie 

den wethouderen van Bruessele voirscreven noch nyemande anders niet bidden en sal noch 

doen bidden bij mi selven oft by yemande anders om van der voirseide stad goede eenighe 
cleedere oft wedden te hebbene in eenigher manieren, maer ic sal te vreden bliven met 

alsulkenen loene als ic van partijen sal ontfaen in der manieren hier boven vercleert. Alle 

dit sal ic wel ende getrouwelijc houden na mijn uterste macht ende op mijn beste sonder 

eenighen arbeyt daer inne te sparene sonder fraude oft arghelict. Alsoe moet mi God hulpen 
ende alle sijn heylighen. 

In margine: Juravit in forma xiia julij a° xxv Jacop Zegers '141. 

 

De tweede eed van Brussel: 

'Den eedt vanden messagier van der stad. Ic gelove, sekere ende zwere dat ic der stad van 
Bruessel goet ende getruwe sijn sal. Ende dat ic altoes bereet sal sijn te gane tallen plaetsen 

der men my van der stad wegen sinden sal, het zij met brieven of tot ennigen anderen 

boidscapen metter mont te doene ende soe wanneer ic voldaen sal hebben tghene des my 

van der stad wegen gelast es te doene, soe sal ic terstont my wederom thuyswert haesten 
sonder my selven der inne te suekenen in enniger manieren, sonder argelist. Also moet my 

etc. 

In margine: Juramenti in forma Aert de Pril xxv meye xxx in handen ….. ende …….. v'142 

 

De eed van Middelburg: 

 

                                                      
141 SABR, Oude Archieven, nr. 3402, f. 85v.-86v. Een gelijkaardige eed is te vinden in SABR, Oude Archieven, 

cartularium 16, f. 238 r. 
142 SABR, Oude Archieven, cartularium 9, f. 33r. 
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'Den eedt van der stede messagier. Dat zwere ick, der stede messagier te wesene, 
burchmeester(s) ende scepenen onderdanich te wesen, nernestelicken ende secretelicken 

der stede bootscappen te doene, alle secreten van der stede, die tot mijnder kennisse 

commen sullen onder my te houdene; myne dachgelden ende vacatiën rechtvairdelijck aen 
te bringen, ende al te doene dat een goet messagier ende stede bussedrager behoirt ende 

schuldich es van doene. Zoe moet my Goed helpen ende alle zyne heyligen'143 

 

De eed van Arnhem: 

'Der stadt rydende und ghainde baden eedt. Ick gelave und swere onsen genedigen heren 
den furst van Gelre, den burgermeisteren, schepen, rade und gemeynte der stadt van 

Aernhem een recht bade toe wesen, rechte gichte toe draegen, der stadt beste toe doen, oer 

erchste toe keren, alle twist ende onminne toe helpen schutten na myner macht der schepen 

biecht toe helen, alle brieven mij van mijnen heren oft den secretarissen als oick enighe 
anderen uut oeren naeme gelevert worden, getrouwelick ter plaetsen ende selffs aen 

denselven personen da oick ter selver stont, als ick daer last van hebbe, stracx aver toe 

brengen. Vortz sall ick den burgermeisteren in allen nootsaicken, daer ick gefordert worde, 

volgen und trouwelick bijstaen ende sunst alles doen und laten, dat mij operlacht und ick 

eedtzhalven schuldich syn sonder aensin van enighe personen. So help my Godt'144 

De opvallende bijvoeglijke naamwoorden in de eden zijn: 'goet, ghetrauw ende 

onderdanich', 'ghetrauwelic' (Brugge), 'goet ende getrouwe', 'ernstelijk ende ghetrouwelijc', 

'gewarichlijc'145 (Brussel), 'onderdanich', 'nernestelicken'146, 'rechtvairdelijck', 'goet' 

(Middelburg), 'recht', 'getrouwelick' en 'trouwelick' (Arnhem). De nadruk lag op een trouw, 

ernstig en rechtvaardig handelen. In die context wordt in Brugge en Middelburg de 

nadruk gelegd op het 'secretelic' handelen en het bewaren van de 'secreten'. In Arnhem 

tot slot wordt de taak van de bode als bemiddelaar expliciet benadrukt. Hij zorgde er 

voor dat de twist en vijandschap vermeden werden. Pierre Monnet merkte op dat in de 

stedelijke kronieken het vermelden van een bode lexicaal steeds gelinkt werd met het 

uitroepen van de vrede en hij werd voorgesteld als vredebrenger147.  

Deze termen zijn zeer sterk gelinkt aan de politieke context waarin de messagier 

moest opereren. Het bestuur wist dat de bode enorm veel politieke informatie zou 

opvangen en dat hij op deze manier goed op de hoogte zou zijn van de politieke 

gevoeligheden. Daarom moest hij uitdrukkelijk zweren deze informatie voor zich te 

houden en trouw aan het stedelijke bestuur te blijven. De opgevangen informatie mocht 

hij geenszins gebruiken voor eigen (politieke of sociale) ambities. Zowel in Middelburg 

 

                                                      
143 W. S. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg, 400. 
144 J. Wessels Boer, 'Stadrecht van Arnhem', deel 2, 505. 
145 In waarheid, werkelijk, oprecht. Zie MNW, lemma's: 'gewarichlike', 'gewaricheit'. 
146 Ernstig, volhardend, ingespannen. Zie MNW, lemma: 'nernstelijc'. 
147 P. Monnet, 'Pouvoir communal', 127. 
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als in Brussel werd ook de betaling vermeld. De Middelburgse bode moest zweren dat hij 

de onkosten rechtvaardig zou indienen. In Brussel werden de tarieven vastgelegd en 

moest de bode zweren dat hij daarbij geen loonopslag zou vragen.  

Het ideaal dat uit de eden naar voren komt, is dat de messagier een discreet, trouw en 

dienstbaar persoon was die zijn opdrachtgever niet in diskrediet bracht. In Bern moest 

de stedelijke bode zweren het alcoholgebruik te beperken148. Vanzelfsprekend voldeden 

niet alle boden aan dit ideaal. In de periode april 1482-mei 1483 werd Willem de 

Hollandere, messagier van Brugge, veroordeeld tot het betalen van een boete van 12 

pond parisis wegens het gebruik van geweld en het toebrengen van slagen bij ene Jehan 

Faestreyt. De schoutsrekening vermeldt dat dit 's nachts gebeurde, wanneer Willem, 

waarschijnlijk na een van zijn opdrachten, terugkeerde in Brugge149. Opvallend is dat 

Willem de Hollandere in de 'pencioenen' pas vermeld wordt vanaf het schepenjaar (begin 

in september) 1483-1484, maar hij werd wel reeds vanaf 1480 ingezet in de categorie van 

'ridegeld'150. De veroordeling gebeurde in het begin van zijn carriere. Voor deze misstap 

en veroordeling werd hij alleszins niet uit zijn functie ontzet. Hij bleef zeker nog tot 

1511 in dienst als messagier van de stad Brugge. 

Na een vechtpartij bleef Willem de Hollandere in dienst, maar een vergelijkbare 

misstap van een Kortrijkse messagier had verregaandere gevolgen. De uitspraak van een 

proces voor de hertogelijke Raad in Brussel van 27 januari 1461 verdient hierbij de 

aandacht omdat het een uitzonderlijk scherp licht werpt op de levenshouding die van 

een messagier verwacht werd. Walter vander Steene begon een procedure tegen Willem 

Tkint. Walter vander Steene was messagier van de stad Kortrijk, maar omdat hij in een 

gevecht betrokken was, werd hij uit zijn functie gezet en vervangen door Willem Tkint. 

Walter wilde zijn job als messagier echter terug en trok daarom naar de hertog en zijn 

Raad. Ik bespreek nu dit proces stap voor stap. Enkele interessante passages verklaren 

veel over de functie van een messagier. Walter was de vragende partij en begon zijn 

betoog:  

'disoit que des long temps a le dit office lui avoit estre donné et octroyé pour en joyr sa vie 
durant comme faisoient les autres messagiers de notre ditte ville Et combien que au dit 

office il se feust bien et deuement conduit et gouverné sans reproche aucune toutefuoies 
 

                                                      
148 P. Monnet, 'De la rue à la route', 87. 
149 ARA, RK 13781, schoutsrekening Brugge, 21 april 1482-5 mei 1483, f. 40r.: 'De Guillaume de Hollande, messagier 

de la ville de Bruges calangié par les dessus dit pour ce qu'il avoit avanchié de venir bien tart en nuyt sur les rues ou il 

trouva ung nommé Jehan Faestreyt seant devant son huys lequel il bati fort et feist sur lui grande rudesse dont il se 

submist en l'ordonnance comme dessus par lesquelz fu ordonné qu'il paieroit au prouffit de mondit seigneur la somme de 

12 lb.' 
150 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1480-1481, f. 66v.: 'Item XIII in septembre ghesonden Willem de Hollandere 

te Ghend aen Jan de Keyt ende andre ghedeputeerden van deser stede wesende aldaer met brieven ende was uut IIII 

daghen, comt 5 s.' 
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soubz couleur de certain debat meu entre le dit Gaultier et autres d'un costé et ung nommé 

Pietre Lours d'autre pour lequel debat icelui Gaultier fu condempné en l'amende de LX lb. 

parisis par ceulx de la loy de laditte ville'151. 

Walter beweerde zijn taak goed uitgevoerd te hebben, maar omdat hij in een gevecht 

betrokken was, werd hij veroordeeld tot een boete van 60 lb. parisis. Daarop verkreeg 

Willem Tkint, mede door de invloed die zijn sociale netwerk op het bestuur uitoefende, 

het recht om de functie van messagier uit te oefenen. 

'ledit Guillaume avoit tant fait et pourchasse par le moyen d'aucuns ses parens et amis qui 
lors estoient en la loy et se mesloient du gouvernement de notre ditte ville que il avoit 

obtenu le dit office de messagier et dicelui avoit le dit Gaultier esté debout par ceulx de la 

dit loy a tort et sans cause en son tresgrant grief perdu et dommage' 

Omdat Walter zich onrechtvaardig behandeld voelde, trok hij naar de hertogelijke Raad. 

Daar oordeelden de raadslieden dat Walter inderdaad sinds oudsher de rechtmatige 

messagier was en dat Willem uit zijn functie moest worden ontzet: 'declairez que icelui 

deffendeur fust par nous condempné de soy desister et de partir du dit office de messagier et en 

laissier et souffrir joir le dit demandeur plainement et paisiblement'. Bovendien moest Willem 

zijn loon dat hij als messagier verdiend had terugbetalen, samen met de onkosten voor 

het proces. Daarop ging Willem in beroep met het argument dat het bestuur van 

Kortrijk volledig zelf mocht beslissen aan wie het zijn ambten verleende. Hierbij moest 

het ambt van messagier toegekend worden aan een bedreven, loyale, vlijtige persoon 

met een goed leven en een goede reputatie. Ondanks de beschrijving van deze deugden, 

handelde Walter gedurende zijn periode als messagier echter niet deugdelijk. Hij 

misdroeg zich en was vaak betrokken in ruzies en discussies. Hij had zelfs een aandeel in 

de dood van ene Rogier de la Court. Hierdoor was hij voor de schepenbank niet langer 

inzetbaar, waardoor het bestuur hem uit zijn ambt ontzette. 

'soustenant au contraire disant comment les prevost et eschevins de la ditte ville de 
Courtray avoient droit et estoient en bonne possession et saisine de a cause de leurs offices 

donner et conferier l'office de messagier de la ditte ville a personnes habiles, loyales, 

dilligens et de bonne vie et conversacion. Ores estoit ainsi que pour ce que le dit Gautier, 

demandeur, qui par cy devant avoit esté messagier dicelle ville s'estoit gouverné et conduit 
durant le partite dudit office autrement que a point homme moyseux et que souvent prenoit 

debatz et questions a plusieurs et meismement derreinement avoit aidié avec autres ses 

complices a outre et mettre a mort ung appellé Rogier de la Court en son vivant homme 

paisible et que tant a l'occasion du dit cas comme d'autres mauvaises fineces par lui 
comises il s'estoit rendu fugitif en habandemant son dit office les dis de la loy qui pour lors 

 

                                                      
151 ARA, Trésor de Flandres, deel 1, nr. 2582. Idem voor de hieropvolgende passages. 
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estoient ayans regard aux choses dessus dis et veans qu'ilz ne se povoient aucunement 

aidier du dit demandeur ne le envoier dehor pour les affaires dicelle ville, avoient destitué 

et privé icelui Gaultier du dit office de messagier' 

Daarop werd besloten dat Willem de functie van messagier kreeg indien hij 60 lb. parisis 

aan Walter betaalde. Daarmee ging Willem akkoord. Dit werd tot slot bekrachtigd door 

de bisschop van Doornik en andere gecommiteerden van de hertogelijke Raad: 

'sur ce eu et veues les dis lettres closes a esté par reverend pere en Dieu monseigneur 
l'evesque de Tournay et autres messeigneurs les commis, ordonné et appointie que le dit 

Guillaume demoura en possession et joissance du dit office de messagier de la ditte ville de 

Courtray en condempnant icelui demandeur es despens fais et soustenue par le dit 

deffendeur en la poursuite de ceste presente cause et a l'occasion dicelle' 

Dit proces legt enkele interessante zaken bloot. Eerst en vooral is dit proces een 

aanwijzing dat de functie van messagier niet zomaar een lagere administratieve 

betrekking was. Ze werd belangrijk genoeg geacht om er dergelijke juridische stappen 

voor te ondernemen. Blijkbaar genoot de messagier een bepaalde vorm van aanzien en 

werd hij gezien als een trouw en eerbaar persoon. De rol van de messagier als 

nieuwsbrenger binnen de stad genoot misschien ook een zekere aantrekkingskracht. De 

vraag of de betrekking ook financieel aantrekkelijk was, wordt in het volgend partim 

behandeld. 

Een tweede vaststelling die hierbij aansluit, is dat de eerste benoeming van Willem 

pas gebeurde na druk van zijn 'parens et amis'. Dit was een gebruikelijke term om de 

'vrienden en magen' mee aan te duiden. De term 'vriend' sloeg zowel op de bevriende 

personen als op de verwanten of aangetrouwde familie152. Vrienden en magen waren 

een belangrijke pressiegroep die een grote invloed kon uitoefenen op iemands leven of 

carrière153. Zonder dat netwerk had Willem misschien helemaal geen aanspraak kunnen 

maken op de betrekking. Een dergelijk lobbywerk en een dergelijke venaliteit waren 

eigen aan de verschillende administraties uit de Bourgondische Nederlanden154. Ook bij 

de benoeming van stedelijke administratieve functies, zoals de stadsbode, speelden 

zulke factoren mee.  
 

                                                      
152 M. Danneel, 'Vrienden en magen in de bronnen van de laatmiddeleeuwse Brugse weeskamer', Handelingen 

van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 36 (1982), 34. 
153 Bijvoorbeeld op de voogdijregeling van wezen, zie M. Carlier, 'Solidariteit of sociale controle? De rol van 

vrienden en magen en buren in een middeleeuwse stad', in: M. Carlier (ed.), Hart en Marge in de laatmiddeleeuwse 

stedelijke maatschappij (Leuven, 1997: Studies in urban social, economic and political history of the medieval 

and modern Low Countries, 7) 73 - 75. 
154 W. Blockmans, 'Corruptie, patronage, makelaardij en venaliteit als symptomen van een ontluikende 

staatsvorming in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden', Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 11 (1985) 3, 

231-247. 



Met brieven an de wet 

138 

Tot slot is ook hier het gedrag van de messagier bepalend. Toen de betrekking terug 

aan Walter werd gegeven, trok Willem in beroep door te wijzen op het gedrag van 

Walter. Willem noemde hem bederfelijk, wees er op dat hij vaak betrokken was in ruzies 

en zelfs medeplichtig aan een moord. Door dit gedrag kon de Kortrijkse schepenbank 

hem onmogelijk terug als messagier tewerkstellen en hem in naam van de stad 

uitsturen. Een messagier die zich slecht gedroeg, kon namelijk de reputatie van de stad 

op het spel zetten. Daarom eiste het stadsbestuur van zijn messagiers een onberispelijk 

gedrag en nam het mensen in dienst die 'personnes habiles, loyales, dilligens et de bonne vie 

et conversacion' waren. Het argument dat de stad Walter niet langer wilde tewerkstellen 

door zijn gedrag bleek de voornaamste reden te zijn in de beslissing van de hertogelijke 

Raad om de betrekking aan Willem toe te kennen. Wangedrag bracht de hele stad in 

diskrediet. Hoewel Walter benoemd was ad vitam, verloor hij toch zijn job door zich 

onverantwoord te gedragen.  

Ik kan hier besluiten dat het voor een stedelijk bestuur belangrijk was dat de 

messagier zich buitenshuis onberispelijk gedroeg, anders bracht hij de hele stedelijke 

gemeenschap in diskrediet. Via eden moest de messagier zweren zich naar behoren te 

gedragen en daarbij discreet en onderdanig te handelen. Wangedrag kon er toe leiden 

dat iemand uit zijn functie werd ontzet. De messagier bouwde mee aan de 

identiteitsvorming van een stad buiten de stadsmuren.  

3.2.33.2.33.2.33.2.3 De loopbaan van een De loopbaan van een De loopbaan van een De loopbaan van een stedelijke stedelijke stedelijke stedelijke messagiermessagiermessagiermessagier    

In dit deel wordt de loopbaan van een messagier onderzocht. Wie maakte aanspraak op 

de functie? Waar werd men gerekruteerd en hoe lang bleven de messagiers in dienst? 

Om een degelijke analyse te kunnen maken van de carrière van de stedelijke 

messagiers in een bepaalde stad, heb ik de jaarlijkse pencioenen uit stadsrekeningen 

bekeken voor een periode van ruim 100 jaar. De stadsrekeningen van Brugge leenden 

zich het best voor een dergelijke analyse. Zij vermelden namelijk jaarlijks de namen van 

de vier messagiers in de lijsten van de jaarvergoedingen. In de 'pencioenen' van Gent 

werden geen messagiers opgenomen. Voor Gent is een soortgelijke reconstructie van de 

loopbanen bijgevolg veel moeilijker. Ik heb de Gentse messagiers gereconstrueerd aan 

de hand van de namen die voorkomen in de bodenlijsten voor de perioden van de 

behandelde steekproeven (1417-21, 1451-55 en 1485-89) (zie tabel 3.3). De 

stadsrekeningen van Ieper vermelden in hun 'pencioen'-lijsten soms de namen van de 
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messagiers155, maar het grootste deel van de vijftiende eeuw bleef de vermelding 

beperkt tot 'den III messagiers, 36 lb.'156. Ook in de bodenlijsten zelf registreerde Ieper 

lange tijd enkel de naam, zonder de vermelding 'messagier'. Met een dergelijke beknopte 

vermelding konden er voor deze stad geen persoonlijke carrières achterhaald worden. 

Wat betreft de stadsrekeningen van Brugge is het voor de jaren 1409-1434 het 

gemakkelijkste te achterhalen wie de stedelijke messagiers waren omdat er een 

duidelijk onderscheid was tussen de categorie 'messagiers' en de categorie 'garsoenen'. 

Dat was echter niet altijd zo en vaak staan deze samen in de categorie 'messagiers ende 

garsoenen'. Hoewel ze in één categorie werden geschreven, bleef het mogelijk de 

messagiers te selecteren. Uit een deelrekening van de stadsontvanger Jan de Grave uit 

1403 blijkt trouwens dat er weldegelijk een onderscheid werd gemaakt tussen 

messagiers en garsoenen (ook al blijkt dat niet uit de jaarlijkse stadsrekening)157. Op 

folio 19 staat de betaling voor de klerken, boden en garsoenen. Hierin staan zes 

messagiers vermeld en twaalf garsoenen. De namen van deze achttien werknemers 

staan eveneens in de categorie van de pencioenen van de stedelijke rekening van het 

jaar 1402-1403. In de stadsrekening staan ze echter vermeld onder één categorie, terwijl 

er in de deelrekening van Jan de Grave wel een onderscheid gemaakt werd tussen de 

eerste zes 'messagiers' en de andere 'garsoenen'. Het toont aan dat er binnen de stedelijke 

administratie een onderscheid werd gemaakt, hoewel ze in de jaarlijkse rekening in 

eenzelfde categorie werden vermeld. De eigenlijke 'messagiers' zijn in de lijst van de 

'messagiers ende garsoenen' altijd de eerst vermelde namen. Ze zijn in deze gezamenlijke 

lijst ook gemakkelijk te herkennen omdat ze geen bijkomende betalingen kregen. Bij de 

'garsoenen' stond telkens een bijkomende uitgave vermeld, bijvoorbeeld 'Item den zelven 

van den clocke te ludene up doude halle'158. De bijkomende vermelding geeft aan dat het niet 

om een 'messagier', maar wel om een 'garsoen' gaat. Messagiers kregen geen dergelijke 

bijkomende betaling, wat doet vermoeden dat ze zich voltijds wijdden aan het 

ronddragen van brieven. 

 

                                                      
155 ARA, RK 38645, f. 24r.: 'Jacob Dume, Jan Gielle, Pauwelin de Broukere, Heme van Heyl ende Willekin de Deckere, 

messagiers van de stede elken ten pencioene van XXIIII lb. parisis sjaers van hare wedde, 120 lb. par.' 
156 ARA, RK 38675, stadsrekening Ieper 1451, f. 7r. 
157 SAB, reeks 141. Het betreft een los document in een groter dossier over de zestiende-eeuwse 

stadseigendommen. Het vangt aan met: f. 1r.: 'Dit es Jan de Grave ontfangher van der stede rente van Brugghe zident 

sint jans messe int jaer M CCC ende drie ende ghedurende tote Sint Jansmesse int jaer M CCCC ende viere als van den 

achterstelle van den jare begonnende Sinte Jansmesse int jaer MCCC ende een ende gheduerende tote Sint Jansmesse int 

jaer van M CCCC ende twee'. En f. 19r.: 'Diet hier naer heift Jan de Grave betaelt ende utghegheven tieghen zijn vorseide 

ontfang binden vorseide jare dats te wetene teerste payement ghevallen wesende Sinte Jansmesse int jaer M CCC ende 

drie'. 
158 Voor een lukraak voorbeeld: zie SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1440-1441, f. 27v. 
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In onderstaande tabel 3.1 zijn de Brugse messagiers genoteerd die vermeld werden in 

de lijst van de 'pencioenen'. De tabel geeft pas cijfers weer vanaf 1409 omdat, zoals 

hierboven vermeld, dan voor het eerst de messagiers een aparte categorie vormen en 

duidelijker is wie die messagiers dan precies waren. . Voor de jaren 1434-1457 waarin de 

messagiers en garsoenen in eenzelfde categorie staan, werden enkel de eerste namen 

genoteerd. Deze namen tonen bovendien een duidelijke continuïteit met de jaren 

waarin ze enkel als 'messagiers' werden geregistreerd aan. De 'chevaucheur ons geduchts 

heeren' die, zoals reeds vermeld, eveneens jaarlijks een betaling kregen tot en met het 

jaar 1470, worden in deze analyse van stedelijke messagiers buiten beschouwing 

gelaten. 
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Tabel 3.1: De Brugse messagiers in loondienst (1409-1511) 
Begin

159
 Einde f.

160
 Messagier 1 Messagier 2 Messagier 3 Messagier 4 

1409 1410
161

 46v Pieter 

Lotervoet
162

 

 

Janne Van der 

Donc 

 

Pieter van der 

Hofstede 

 

Willem 

Struusbolle 

 

1410 1411 45v 

1411 1412 35r 

1412 1413
163

 21r Lauwers de 

Zaghere 

 

Jacob 

Beysendorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1413 1414 22r 

1414 1415 25v 

1415 1416
164

 32v 

1416 1417
165

 54r 

1417 1418 56v Arnoud 

Mudsaerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1418 1419 47v 

1419 1420 45r Willem Haghemin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1420 1421 47r Christiane Loyer 

 1421 1422 46v 

1422 1423
166

 42v 

1423 1424 40v Jan van 

Douvrijn
167

 

 

 

 

 

1424 1425
168

 43v 

1425 1426
169

 38v 

1426 1427 38v 

1427 1428
170

 36r 

1428 1429
171

 35v 

 

                                                      
159 De Brugse stadsrekeningen liepen van begin september tot eind augustus. Het begin van de vermelde jaren, 

is dus steeds begin september van dat jaar. 
160 Deze folieringen slaan op de geraadpleegde stadsrekeningen in het stadsarchief van Brugge (SAB, reeks 

216). Enkele rekeningen hieruit zijn echter geen originelen, maar kopieën van de rekeningen die zich onder 

het fonds Rekenkamers in het Algemeen Rijksarchief bevinden. Ik verwijs bij deze rekeningen telkens naar het 

archiefnummer van het ARA. 
161 ARA, RK 32464. 
162 Dit jaar waren er bij uitzondering nog 3 andere messagiers: Cornelis van Berlare, Luuc van Aeltre en Janne 

Mond. Cornelis van Berlare bleef nog in dienst tot 1419. Tot dat jaar had Brugge dus eigenlijk vijf messagiers. 
163 ARA, RK 32467. 
164 ARA, RK 32470. 
165 ARA, RK 32471. 
166 ARA, RK 32477. 
167 Jan van Douvrijn krijgt verschillende benamingen. Zo werd hij eerst Brustim Douvrines genoemd, 

vervolgens Janne Brustim, erna Janne van Douvrijn en in 1436 nog eens Janne Brustim. Gezien de 

gelijkaardigheden tussen deze namen, betreft het hier waarschijnlijk een en dezelfde persoon. 
168 ARA, RK 32479. 
169 ARA, RK 32480. 
170 ARA, RK 32482. 
171 ARA, RK 32483. 
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Begin
159

 Einde f.
160

 Messagier 1 Messagier 2 Messagier 3 Messagier 4 

1429 1430 36v Arnoud 

Mudsaerd 

 

Willem Haghemin 

 

Jacob 

Beysendorp 

 

Jan van Douvrijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1430 1431 35r 

1431 1432 31v Obrechte 

Grootdume 

 

1432 1433 30v 

1433 1434 36r Gilisse van 

Steenkerke 1434 1435
172

 31v 

1435 1436 26r 

1436 1437
173

  

1437 1438 42r 

1438 1439 46v Janne Mauroit Maercke vanden 

Walle 1439 1440 19v Mahieu 

Ledenaert 

 

1440 1441 27v Colaerd de Raed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1441 1442 25v 

1442 1443 27r 

1443 1444 28v 

1444 1445 29v 

1445 1446 21r 

1446 1447 18v 

1447 1448 20v Janne Canin 

 1448 1449
174

 25r Zegher Witbaert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1449 1450 24r 

1450 1451
175

 27v 

1451 1452 22r 

1452 1453 22v Ywein Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

1453 1454 26v 

1454 1455 28r 

1455 1456 25v 

1456 1457 25r 

1457 1458 28v 

1458 1459
176

 21v Jan de Rivage 

 

 

1459 1460
177

 19r 

1460 1461
178

 23r 

 

                                                                                                                                                                      
 
172 ARA, RK 32489. 
173 Deze rekening is niet bewaard, maar gezien de continuïteit tussen de rekening voor en na dat jaar, bleven 

waarschijnlijk dezelfde messagiers in dienst. 
174 ARA, RK 32501. 
175 ARA, RK 32503. 
176 ARA, RK 32511. 
177 ARA, RK 32512. 
178 ARA, RK 32513. 
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Begin
159

 Einde f.
160

 Messagier 1 Messagier 2 Messagier 3 Messagier 4 

1461 1462 23v Zegher Witbaert 

 

Jan de Rivage 

 

Colaerd de Raed 

 

Ywein Line 

 1462 1463
179

 23r 

1463 1464 24r 

1464 1465 22v 

1465 1466 22v 

1466 1467 21r 

1467 1468 22r 

1468 1469 45v 

1469 1470 55v 

1470 1471 54r 

1471 1472 55v Wouter van 

Campen 

 

1472 1473 57v 

1473 1474 60v 

1474 1475 59r 

1475 1476 64v Wouter van 

Campen 

Colaerd de Raed 

 1476 1477 43r 

1477 1478 42r 

1478 1479 58v 

1479 1480 58r Jan van Diest 

1480 1481 63v 

1481 1482 57v 

1482 1483 56v 

1483 1484 61r Jan van 

Sceipstale 

 

Willem de 

Hollandre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1484 1485 50r 

1485 1486 54r 

1486 1487 48r 

1487 02/1488 37v 

02/1488 1489 42r 

1489 1490 52v Jan du Tartre
180

 

 

 

 

 

 

 

01/1490 09/ 1491 58v 

1491 1492 55r 

1492 1493 46v 

1493 1494
181

 42r George Laurens 

 

 

Gheeraerdt 

Willequin 

 

1494 1495
182

 42v 

1495 1496
183

 60r 

 

                                                      
179 ARA, RK 32515. 
180 Met uitzondering van het schepenjaar 1491-1492, waarin hij niet werd vermeld. 
181 ARA, RK 32547. 
182 ARA, RK 32548. 
183 ARA, RK 32549. 
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Begin
159

 Einde f.
160

 Messagier 1 Messagier 2 Messagier 3 Messagier 4 

1496 1497 95v George Laurens Gheeraerdt 

Willequin 

Jan du Tartre 

 

Willem de 

Hollandre 

 

 

 

 

1497 1498 62v Jaquet Desvolles 

1498 1499 48r Jan van Diest 

 

Wouter van 

Campen 

 

1499 1500 51r 

1500 1501 54r 

1501 1502 59r 

1502 1503 54v 

1503 1504 58v 

1504 1505 63v 

1505 1506 60v 

1506 1507 64v 

1507 1508 55r 

1508 1509 47r 

1509 1510 50r Gheeraerdt 

Willequin 1510 1511 52r 

Het belangrijkste dat deze tabel verduidelijkt, is het aspect van continuïteit. De 

messagiers bleven meerdere jaren in dienst. De koploper is Colaerd (Colene) de Raed. 

Zijn carrière begon in 1440 en eindigde in 1483, met een tussenpauze van 1471 tot 1475. 

Hij was waarschijnlijk vanaf eind jaren '70 van de vijftiende eeuw niet meer actief als 

messagier. Hij kreeg namelijk vanaf het schepenjaar 1478-1479 jaarlijks een premie 

omdat hij 'mids oudhede verlaten es van zijnder officie van den messagierscepe'184. Ook 

anderen kregen een dergelijke premie (zie 4.2.3.5.). Hij bleef echter actief (en werd nog 

steeds vermeld in de lijst van 'pencioenen') tot en met het jaar 1483. Waarschijnlijk was 

dat het jaar van overlijden en bleef iemand messagier tot zijn dood. In 1480 werd 

Colaerd wel reeds bijgestaan door Willem de Hollandre185. Hij vervulde nog taken als 

messagier, maar minder frequent dan voordien186. Hoewel Willem de Hollandre al in 

1480 actief was als messagier, moest hij wachten tot het overlijden van Colaerd in 1483 

om hem volwaardig te kunnen vervangen en een jaarloon als messagier te kunnen 

opstrijken. Willem de Hollandre verschijnt pas vanaf 1483 in de lijst van de 'pencioenen' 

van de stad. In die eerste drie jaar van zijn dienst kon de ervaren Colaerd wel de nodige 

tips en kennis doorgeven aan Willem.  

 

                                                      
184 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1479-80, f. 561v.  
185 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1480-1481, f. 66v.: 'Item XIII in septembre ghesonden Willem de Hollandere 

te Ghend aen Jan de Keyt ende andre ghedeputeerden van deser stede wesende aldaer met brieven ende was uut IIII 

daghen, comt 5 s.' 
186 In het jaar 1481-1482 werd hij bijvoorbeeld slechts belast met 14 opdrachten. Zie SAB, reeks 216, 

stadsrekening Brugge 1481-1482, f. 60r.-81v. 
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Om een nog beter beeld te krijgen over het aantal dienstjaren van een messagier 

worden alle messagiers (30 in totaal) hieronder in een grafiek weergegeven187. Door de 

gekozen eindtermini (1400-1511) kon de loopbaan van acht personen niet volledig 

worden weergegeven (Pieter Lotervoet, Janne van der Donc, Pieter van der Hofstede, Jan 

Tuerf, Gheeraerdt Willequin, Wouter van Campen, Jan du Tartre, Willem de Hollandre). 

Het weergegeven aantal jaren bij hen is eigenlijk een minimum, want ze kunnen nog in 

dienst geweest zijn in de jaren voor 1400 of na 1511. Het gemiddeld aantal dienstjaren 

van de 22 messagiers wiens loopbaan volledig gekend is, is 14,3 jaar. Daarvan waren er 9 

messagiers die tussen 1 en 10 jaar in dienst waren, 7 die tussen 11 en 20 jaar de stad 

dienden en tot slot 6 messagiers die 25 jaar of langer messagier waren.  

 

 

                                                      
187 Enkelen onder hen waren ongetwijfeld meer jaren in dienst omdat ze nog in dienst waren na het laatste of 

reeds bij het beginjaar van onze termini. Zo waren Jan van Diest, Wouter van Campen, Jan du Tartre en Willem 

de Hollandre in 1503 nog actief als messagier. Zij kunnen nog vele jaren voor het stadsbestuur van Brugge 

gewerkt hebben. Voor hen zijn de aangeduide jaren dus eerder het minimum aantal dienstjaren. 
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Grafiek 3.2: De Brugse messagiers en hun dienstjaren

Een lange carriere had zowel voor de messagiers als voor het stadsbestuur belangrijke 

voordelen. De messagier had werkzekerheid en genoot ook aanzien onder de bevolking

Voor het stadsbestuur was het grote voordeel dat 

kon doen op zeer ervaren messagiers. Na jarenlange dienst kende een messagier de 

vlotste wegen, was hij op de hoogte van de gevaren onderweg en kende hij de 

verschillende bestemmelingen en hoe elk van hen 

de messagier dan weer doorgeven aan zijn opvolger. Zo kon het stadsbestuur steeds

beroep doen op professionele en ervaren messagiers. Voorts had een lange carrière het 

voordeel dat de verschillende contactpersonen

kenden. Er ontstond ongetwijfeld een soort van herkenbaarheid tussen de messagier en 

de verschillende destinatarissen

0 5

Jaquet Desvolles

Jan Mauroit

Maercke vanden Walle

Christiane Loyer

George Laureins

Jan van Sceipstale

Gheeraert Willequin

Obrechte Grootdume

Lauwers de Zaghere

Mahieu Ledenaert

Jan Tuerf

Pieter van de Hofstede

Jan Canin

Jan van der Donc

Willem Haghemin

Cornelis van Berlare

Willem Struusbolle

Gillis van Steenkerke

Arnoud Mudsaerd

Jan de Rivage

Pieter Lotervoet

Jan du Tartre

Jan van Diest

Jacop Beysendorp

Willem de Hollandre

Jan van Douvrijn

Zegher Witbaert

Ywain Line

Wouter van Campen

Colaerd de Raed

messagiers en hun dienstjaren (1400-1511) 

Een lange carriere had zowel voor de messagiers als voor het stadsbestuur belangrijke 

De messagier had werkzekerheid en genoot ook aanzien onder de bevolking

Voor het stadsbestuur was het grote voordeel dat het na verloop van tijd 

doen op zeer ervaren messagiers. Na jarenlange dienst kende een messagier de 

was hij op de hoogte van de gevaren onderweg en kende hij de 

verschillende bestemmelingen en hoe elk van hen best benaderd werd. Die ervaring kon

de messagier dan weer doorgeven aan zijn opvolger. Zo kon het stadsbestuur steeds

beroep doen op professionele en ervaren messagiers. Voorts had een lange carrière het 

de verschillende contactpersonen de stadsbode na verloop

getwijfeld een soort van herkenbaarheid tussen de messagier en 

destinatarissen. Dit zorgde ervoor dat er een vorm van vertrouwen 

10 15 20 25 30

Aantal dienstjaren

 

Een lange carriere had zowel voor de messagiers als voor het stadsbestuur belangrijke 

De messagier had werkzekerheid en genoot ook aanzien onder de bevolking. 

na verloop van tijd een beroep 

doen op zeer ervaren messagiers. Na jarenlange dienst kende een messagier de 

was hij op de hoogte van de gevaren onderweg en kende hij de 

Die ervaring kon 

de messagier dan weer doorgeven aan zijn opvolger. Zo kon het stadsbestuur steeds een 

beroep doen op professionele en ervaren messagiers. Voorts had een lange carrière het 

bode na verloop van tijd ook 

getwijfeld een soort van herkenbaarheid tussen de messagier en 

. Dit zorgde ervoor dat er een vorm van vertrouwen 

35 40



Hoofdstuk 3: de stedelijke messagier 

147 

ontstond. Dit vertrouwen en die herkenbaarheid waren zeer belangrijk in de 

laatmiddeleeuwse maatschappij en politiek. Dit waren de hoofdredenen waarom het 

stedelijke bestuur de messagiers lang in dienst wou houden. Door een jarenlange dienst 

werd een messagier meteen herkend, waardoor hij zich niet meer hoefde te 

identificeren. De geadresseerde wist ook meteen dat er een brief van Brugge aankwam. 

Dit kon het corresponderen aanzienlijk versnellen (cf. infra).  

Een bron die ons meer informatie geeft over de aanstelling van de Brugse messagiers 

is het zogenoemde 'pachtboek officiën' (reeks 127). Hierin staan alle functies die door de 

stad verpacht werden, waaronder enkele messagiers188. Het pachtboek vangt aan in 1440 

en loopt tot 1470. Over de periode voor 1440 vond ik geen informatie over de 

verpachting van de functie. Specifieke overheidsfuncties werden normaal door de 

overheid benoemd, maar de functie van de messagier bleek een uitzondering te zijn189. 

Het 'pachtboek officiën' vermeldt tien messagiers. Iedere messagier die in deze periode 

actief was, staat hierin vermeld (uitzonderingen zijn Janne Mauroit en Maercke vanden 

Walle, maar dit zijn beide messagiers die slechts één of twee jaar in dienst waren). De 

marges vermelden bij Gillis van Steenkerke: 'mortus'. Hij heeft zijn functie dus 

waarschijnlijk tot zijn dood uitgevoerd. Bij Mahieu Ledenaert staat vermeld: 'verlaten'. 

Mahieu heeft zijn messagier-functie vroegtijdig stopgezet. Bij Ywein Line staat vermeld 

dat hij Jan van Douvrijn opvolgde: 'bi compositien ende consente'. Jan de Rivage volgde Jan 

Canin op (zoals ook blijkt uit tabel 3.1). Het pachtboek vermeldt bovendien ook nog een 

messagier die nooit in de stadsrekeningen werd opgenomen (Staeffin Beyts), maar ook 

hierbij staat vermeld dat hij zijn functie vroegtijdig verlaten had. Hij heeft zijn functie 

waarschijnlijk nooit lang uitgevoerd. Dat quasi alle messagiers die actief waren in de 

periode die het bewaarde pachtboek bestrekt, in het pachtboek zijn opgenomen, toont 

aan dat de verpachting van de functie een algemeen gebruik moet geweest zijn. Dit wil 

echter niet zeggen dat de stedelijke messagerie voor het bestuur een bron van 

inkomsten was, zoals voorheen soms werd beweerd190.  

 

De volgende stap om meer te weten te komen over deze messagiers, is gegevens 

verzamelen over hun afkomst of sociale achtergrond. Hiervoor werden in een eerste 

 

                                                      
188 SAB, reeks 127, pachtboek officiën, 1440-1470, f. 5r.: 'Jehemin Coc, messagier ons gheduchts heeren, Jan van 

Douvrijn, f. Gilberts [doorstreept], Gillis van Steenkerke [doorstreept en in margine: 'mortus'], Mahieu Lenaert 

[doorstreept en in margine: 'verlaten'] Colin de Raet, Jan Canin [doorstreept], Staeffin Beyts [doorstreept], verlaten, 

Zegher Wittebaert, Yweyn Line, over Jan van Douvrijn bi compositien ende consente, Jan de Rivage, gheseit Luucxkin over 

Jan Canin'. 
189 J. Merlevede, Stad, vorst en schatkist, 277. Zie ook: A. Vandewalle, De arbeidersofficiën van Brugga ca. 1440- ca. 

1670: een institutionele studie, met ekonomische en sociale aspecten (Onuitgegeven doctoraatsthesis (KUL), 1983) deel 

1, 34-41. 
190 Zie bijvoorbeeld M. Meurrens, 'Het juridisch statuut', 8. 
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stap de Brugse poorterslijsten geraadpleegd. Hierin stonden de nieuwe poorters van de 

stad geregistreerd, samen met hun afkomst en beroep191. Acht Brugse messagiers 

konden met enige zekerheid gelinkt worden aan hun registratie in de poorterslijsten. 

Willem Struusbolle werd op 15 maart 1408 poorter. Hij kwam uit Kaprijke en werd 

Brugse messagier in het midden van het schepenjaar 1407-1408. Jan van Douvrijn die 

zijn loopbaan in 1423 begon, kwam ook dat jaar in de poorterslijsten voor. Hij schreef 

zich op 8 maart 1423 in en was afkomstig uit Rijselambacht. Daarbij werd vermeld dat hij 

'es messagier'192. Obrecht Grootdume schreef zich in op 21 augustus 1431 en kwam uit 

Zaamslag in de Vier Ambachten193. Hij startte ook dat jaar als messagier. Maercke 

vanden Walle die slechts twee jaar messagier was van 1438 tot 1440 registreerde zich op 

24 juli 1438 als Brugse poorter194. Jan Canin schreef zich in 1444 als poorter in om in 1447 

als messagier aan de slag te gaan. Hij was afkomstig uit Jabbeke in het Brugse Vrije195. 

Ywein Line kwam uit Gent, begon zijn carrière in 1452 en werd Brugse poorter op 13 juli 

1453196. Wouter van Campen (in dienst van 1471 tot 1493 en vanaf 1493 terug tot na 

1511) kwam uit het land van Kleef (in het huidige Duitsland). Hij registreerde zich in 

1468 als poorter, drie jaar voor zijn benoeming als messagier197. Jan van Diest die zijn 

loopbaan in 1479 begon, schreef zich op 26 juni 1480 in als Brugse poorter. Hij was 

afkomstig uit Linkebeek, in het hertogdom Brabant. Bij hem werd nog specifiek vermeld 

dat hij Brugse poorter werd: 'omme messagier ende bode te zine van der voorseide stede'198. 

Deze poorterslijsten geven belangrijke extra informatie. Ten eerste lagen de benoeming 

als messagier en de inschrijving als poorter altijd dicht bij elkaar. De inschrijving als 

poorter werd waarschijnlijk verplicht door het bestuur. Dit had juridische motieven. De 

Brugse schepenbank had op deze manier namelijk een grotere bevoegdheid over de 

messagier en stond in voor zijn berechting. Ook kon de messagier op deze manier 

genieten van tal van voordelen die de poorterij verworven had, zoals de vrijstelling van 

confiscatie. Ten tweede was er duidelijk een groot rekruteringsgebied (Jabbeke, Gent, 

Rijsel, Kaprijke, Zaamslag, Linkebeek, Kleef). Het lijkt er sterk op dat de mannen Brugse 

poorter werden in functie van hun carrière als messagier en misschien zelfs speciaal 

 

                                                      
191 R. A. Parmentier, Indices op de Brugsche Poorterboeken (Brugge, 1938: Geschiedkundige publicatiën der stad 

Brugge, 2); A. Jamees, Brugse poorters, opgetekend uit de stadsrekeningen (Handzame, 1980). Deze laatste uitgave 

werd geanalyseerd in: E. Thoen, 'Immigration to Bruges during the late Middle Ages', in: S. Cavaciocchi (ed.), 

Le migrazioni in Europa secc. XIII-XVIII (Prato, 1994), 335-353. 
192 R.A. Parmentier, Indices, deel 1, 64.  
193 A. Jamees, Brugse poorters, deel 2, 107. 
194 A. Jamees, Brugse poorters, deel 1, 428. 
195 R.A. Parmentier, Indices, deel 1, 268. 
196 A. Jamees, Brugse poorters, deel 2, 476. 
197 R.A. Parmentier, Indices, deel 2, 538. 
198 R.A. Parmentier, Indices, deel 2, 758. 
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hiervoor naar Brugge trokken. Het Brugse stadsbestuur werkte ook met mensen die niet 

uit het Brugse afkomstig zijn. Misschien garandeerde dit een bepaalde vorm van 

neutraliteit in het Vlaamse politieke gebeuren. Hetzelfde komt voor bij de grafelijke 

baljuws. Om de onpartijdigheid te waarborgen moest hij een vreemde zijn ten opzichte 

van zijn standplaats199. Een afkomst uit een andere streek gaf natuurlijk ook het 

voordeel dat men die andere streek en de wegen daar, eventueel ook de andere taal, 

beter kende. Doordat de functie verpacht werd, kreeg de meest biedende de functie van 

messagier. Deze poorterslijsten tonen dan alleszins aan dat de functie een grote 

aantrekkingskracht genoot. Ywein Line, die Jan van Douvrijn in 1452 opvolgde 'bi 

compositien'200 kwam dus van Gent met een bepaalde geldsom om in Brugge messagier te 

worden (en te blijven tot 1483). 

Een volgende stap bestond erin de messagiers proberen te linken met leden uit de 

stads- en ambachtsbesturen (zie de gedigitaliseerde reeks nr. 114: wetsvernieuwingen, 

toegankelijk in het Brugse stadsarchief201). Hier blijkt dat de link tussen de Brugse 

messagiers en het stadsbestuur zeer beperkt was. Slechts drie familienamen van de 

messagiers komen ook voor in de besturen en dan nog in een zeer onduidelijk verband. 

Jan Canin was schepen in de periode 1447-1458. In 1495 verschijnt een Jan Canin als 

raadslid. Dit was waarschijnlijk een latere naamgenoot. Het is net zo moeilijk om een 

verband te leggen tussen George Laureins, messagier van 1493 tot 1497 en Gillis Laureins 

die in 1445, 1446 en 1451 schepen en hoofdman was, of tussen Wouter van Campen, 

messagier vanaf 1471 en Pieter van Campen die in de jaren 1440 enkele keren schepen, 

raadslid en hoofdman was. 

Een blik op de ambachtsbesturen levert meer bruikbare informatie op. Deze besturen 

(met deken en vinders) waren een eerste vorm van politieke participatie. Vaak was het 

een springplank voor een functie in het stadsbestuur202. Enkele messagiers blijken 

aangesteld te zijn als vinder van een Brugse ambacht of markt. Ze werden hieronder in 

een tabel uiteengezet. De cursieve aanduidingen zijn hoogstwaarschijnlijk homoniemen, 

maar ze werden ter volledigheid toegevoegd. Het risico van homonymie schuilt 

overigens bij iedere naam. De tabel moet met het nodige voorbehoud geïnterpreteerd 

worden. 

 

                                                      
199 J. Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de boergondische periode (Brussel, 1967: 

Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van 

België. Klasse der letteren, 62) 111-118. 
200 SAB, reeks 127, pachtboek officiën, 1440-1470, f. 5r 
201 A. Vandewalle, Beknopte inventaris van het stadsarchief van Brugge (Brugge, 1979: Brugse geschiedbronnen, 8), 

68. 
202 M. Boone, 'Les métiers dans les villes Flamandes au bas Moyen Âge (XIVe-XVIe siècles): images normatives, 

réalités socio-politiques et économiques', in: P. Lambrechts en J.-P. Sosson (eds.), Les métiers au Moyen Âge. 

Aspect économiques et sociaux (Louvain-La-Neuve, 1994), 9-10. 
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Tabel 3.3: De Brugse messagiers en de functie van vinder 
Naam Messagier van – tot Vinder van... Jaartal  

Ywein Line 1452-1483 Vogelmarkt 1481 

Jan de Rivage 1458-1475 Zuivelmarkt 1477 

Wouter van Campen 

 

1471-1493 

1498 – na 1511 

Zuivelmarkt 

(Vogelmarkt) 

1491, 1503, 1505, 1508 

  Korenmarkt 1492, 1504, 1507 

Jan van Diest 1479 – 1509 Korenmarkt 1504, 1506 

  Zuivelmarkt 1508 

Willem de Hollandre 1483-na 1511 Zuivelmarkt 1519, 1520, 1523, 1524 (deken in 

1513, 1514) 

  Korenmarkt 1515, 1518 

  Strodekkers 1471, 1473, 1477, 1481 (deken in 

1476) 

  Vogelmarkt 1476, 1516 

Jan Canin
203

 1447-1458 Boogmakers  1471, 1473, 1476 

  Lakenhalle 1494 

Colaerd de Raed 1441-1483 Hoedemaker 1518 

Pieter van de Hofstede 1402-1412 Touwslagers 1470, 1474,1477, 1484 (deken 

1486) 

Door deze tabel worden enkele belangrijke patronen duidelijk. Allereerst wordt 

duidelijk dat de functie van het messagierschap en die van vinder pas vanaf 1481 

gecombineerd werden. Sommigen waren al vinder alvorens als messagier aan de slag te 

gaan (Willem de Hollandre in 1476), anderen na het beëindigen van hun functie als 

messagier (Jan de Rivage in 1477). Aangezien het stadsbestuur zijn fiat moest geven over 

de ambachtsbesturen (het stadsbestuur kon kiezen tussen één van de twee voorgestelde 

besturen204), kwam deze combinatie dus zeker met toelating van het stadbestuur voor. 

Het valt moeilijk te zeggen of het stadsbestuur deze evolutie gedoogde, dan wel of het er 

actief naar streefde om leden uit zijn administratie te laten benoemen binnen de interne 

stedelijke structuren. Sommige jaren waren twee stedelijke messagiers ook samen 

vinder bij dezelfde markt (Jan van Diest en Wouter van Campen waren samen vinder 

van de zuivelmarkt in 1508). Willem de Hollandre slaagde er zelfs in zich op te werken 

tot deken van de zuivelmarkt in de twee opeenvolgende jaren 1513 en 1514. Men was 

overigens voornamelijk vinder van drie markten in het bijzonder, de zuivelmarkt, 

vogelmarkt en de korenmarkt. De korenmarkt was eigenlijk een comité van toezicht op 

de verhandeling van graan op de markt van stadswege205. Dit waren vanuit het oogpunt 

 

                                                      
203 Dit kan dezelfde Jan Canin zijn die raadslid was in 1495. 
204 A. Vandewalle, De arbeidersofficiën van Brugge, 9. 
205 A. Vandewalle, Beknopte inventaris, 406. 
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van de bevoorrading van de stad belangrijke domeinen. Was dit een tactiek van het 

Maximiliaan-gezinde stadsbestuur (de meeste vinders werden aangesteld na 1490) om 

een sterkere greep te krijgen op enkele knooppunten binnen de stedelijke economie en 

werden de messagiers ingezet als flexibele machtspionnen? Of was het aannemen van 

een functie van vinder integendeel een manier van de stedelijke messagier om zijn 

ervaring om te zetten in een vorm van aanzien en interne machtspositie? 

Ik toets en vergelijk nu deze bevindingen met de gegevens van Gent. De reconstructie 

werd gemaakt op basis van de namen die voorkwamen in de bodenlijsten met de 

uitdrukkelijke omschrijving 'messagier'. 
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Tabel 3.4: De Gentse messagiers (1415-1422, 1450-1456, 1484-1490) 
Begin

206
 Einde Messagier 1 Messagier 2 Messagier 3 Messagier 4 

1415 1416
207

 Jan Damman Capelle  

1416 1417 

1417 1418 

1418 1419 

1420 1421 (Jan) Mayaert Jan de Grave  

1421 1422 

... ... ... ... ... 

1450 1451 Symoen 

Utenhove
208

 

Gregorijs 

vander Haghe 

Pieter Polet 

1451 1452 Boudin Maes/ 

Hendrik de Hane 

1452 1453 Symoen vanden 

Bossche 

 

1453 1454 Michiel de 

Wintre 

Jacop vanden 

Bogaerde 

(Hendrik de 

Hane)
209

 

1454 1455  

1455 1456 

... ... ... ... ... 

1484 1485 Symoen f. 

Symoen vanden 

Bossche 

Jan vander 

Haghe 

Zegher van de 

Velde 

1485 1486 Loys vander 

Mersch
210

 

Pieter Goethals 

1486 1487 

1487 Nov 1487 Zegher Cockuut 

Nov 1487 1488 Gillis Masins Zegher vande 

Velde 1488 1489 

1489 1490 Colin Ghevaert Gautier 

Scurtebur 

Deze reconstructie voor de Gentse situatie op basis van drie streekproeven levert enkele 

verschillen op in vergelijking met Brugge. Ten eerste had Gent slechts drie vaste 

messagiers in dienst, in de beginperiode zelfs slechts twee (slechts uitzonderlijk werkte 

het bestuur met vier messagiers). Brugge daarentegen had continu minstens vier vaste 

messagiers in dienst. Bij de namen van de Brugse messagiers komt dezelfde familienaam 

 

                                                      
206 De Gentse stadsrekeningen begonnen steeds midden augustus dat jaar. Indien er geen maand bij de 

jaartallen staat, betreft het dus midden augustus. 
207 ARA, RK 32464. 
208 Deze messagier werd op 16 mei 1452 vermoord te Biervliet, zie V. Fris, Dagboek, deel 2, 18-19. 
209 Hij werd slechts eenmaal ingezet in juni 1454 (SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1453-1454, f. 402v.) 
210 Loys van der Mersch kwam in de daarop volgende rekening nog een aantal keer voor, slechts enkel in het 

begin. Hij kwam na 4 september niet meer voor en werd vervangen door Zegher Cockuut. (laatste vermelding 

in SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1487-november 1487, f. 272r.). 
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geen tweemaal voor, de functie van messagier werd hier waarschijnlijk niet van vader 

op zoon doorgegeven. Familiebanden bleken in Gent wel een rol te spelen. Symoen 

vanden Bossche was messagier vanaf 1452 en goed 35 jaar later was zijn zoon ook in 

dienst als stedelijke messagier. Hij kreeg hiervoor in 1486 zijn stedelijke bus211 (over de 

bus als accessoire, cf. infra). Hij werd benoemd als 'Symoen vanden Bossche, de jonghe'212. 

Gregorijs vander Haghe en Jan vander Haghe kunnen eveneens met elkaar relateerd 

zijn. Ook was er misschien een relatie tussen Michiel de Wintre, messagier vanaf 1453, 

en Baud de Wintre, die enkele jaren later als messagier van Gent werd vermeld in de 

baljuwsrekeningen van Gent213. Dergelijke familiale relaties waren er bovendien ook in 

Ieper. In het jaar waar Jacob Dume één van de 4 stedelijke messagiers was214, kwam ook 

Willekin Dume in de 'pencioen'-lijst voor als messagier215 en uit de Ieperse bodenlijsten 

blijkt dat Saellin Dume meermaals als bode ingezet werd216. 

Uit het proces van Willem tKint en Walter vander Steene bleek reeds dat in Kortrijk 

relaties met leden uit het politieke bestuur konden helpen bij het verkrijgen van de 

functie van messagier. In Brugge kwam dit niet duidelijk naar voren, maar wel in Gent. 

In 1420 kwam Jan de Grave in dienst als messagier. Net dat jaar was Jan de Grave f. 

Danneels schepen van Gedele217. Misschien hielp deze schepen zijn naamgenoot (en 

familielid?) in het verkrijgen van de functie van stedelijk messagier. Jan Damman was 

Gentse messagier in de jaren 1415-1420 en Pieter Damman schepenbode in 1419218. In die 

periode leverde het geslacht Damman enkele schepenen (Ghelnoit Damman was 

schepen in 1404-05, 1407-08, 1410-1411, 1413-14, 1415-16, 1417-18, 1423-24219, Zegher 

 

                                                      
211 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1486-1487, f. 169r.: 'Item ghegheven Symon vanden Bossche f. 

Symoens, messagier nieu ancommen te hulpen eender nieuwer busse naer tverclaers van der cedulle in daten van den 

XIsten in september LXXXVI, 10 s. gr.' 
212 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1486-1487, f. 187r. 
213 ARA, RK 14117, baljuwsrekening Gent, 8 juli 1467 – 11 januari 1468, 74r.: 'A Jehan Coullon, clerc de maistre Jehan 

de Scoenhove pour deux lettres closes par lui delivrees a Baud de Wintre, messagier de Gand, l'une adrechant au recteur de 

l'université de Louvain et l'autre au conservateur des previleges du dit Louvain a l'encontre de ung home Johannes Staets 

et pour ce paié si comme pour le droit du dit maistre Jehan XX s. et pour le vin du dit clerc IIII s. par quittance cy rendu 

paié les dis, 24 s.' 
214 ARA, RK 38645, stadsrekening Ieper 1420, 24 (deze rekening is genummerd per foliozijde): 'Jacob Dume, Jan 

Gielle, Pauwelin de Broukere, Heme van Heyl ende Willekin de Deckere, messagiers van de stede elken ten pencioene van 

XXIIII lb. parisis sjaers van hare wedde, 120 lb. par.' 
215 ARA, RK 38645, stadsrekening Ieper 1420, 24: 'Willekin Dume, ook messagier, wien gheconsenteerd was bij min 

heeren voghd ende scepenen den XIIIsten dach van meye laetstleden in dit jaer in te ghane tsente jansmesse ten wedden 

van XXIIII lb. par sjaers ghelijc den anderen commen zine wedden vor twee quaertieren laetsleden, 12 lb. par.' 
216 Zie bijvoorbeeld: ARA, RK 38644, stadsrekening Ieper 1420, f. 14v. 
217 A. Van Heule en P.-C. Vander Meersch, Memorieboek der stad Ghent: van 't j. 1301 tot 1737 (Gent, 1852: 

Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen. 2e serie, 15), deel 1, 172. 
218 SAG, reeks 400, nr. 12, stadsrekening Gent 1420-1421, f. 313v. 
219219 A. Van Heule en P.-C. Vander Meersch, Memorieboek der stad Ghent, deel 1, 141, 146, 152, 157, 161, 165, 177. 
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Damman in 1406-07, 1411-1412, 1416-17, 1420-21, 1424-25220, Hendrik Damman in het 

jaar 1417-18221). In de jaren 1453 was (meester) Jan Damman kiesheer222 en in de jaren 

1480 en 1487 was een (andere) Jan Damman schepen van Gent223. Het geslacht Damman 

was heel actief in het politieke leven van de stad gedurende de hele vijftiende eeuw. Ook 

waren er enkele messagiers uit belangrijke Gentse politieke families, zoals Utenhove, 

Vander Haghe, de Grave of van den Bossche. 

Het besluit dat kan getrokken worden, is dat de stedelijke besturen ervoor opteerden 

een messagier lang in dienst te houden. Dit gaf aan de externe partijen een bepaald 

vertrouwen en herkenning. Het sloot ook bepaalde risico's uit. Een messagier met vele 

jaren dienst was goed op de hoogte van de risico's onderweg en hoe zich te gedragen (cf. 

infra). Familiale connecties speelden niet zozeer mee in Brugge, waar men opteerde 

voor een verpachting van de functie. In Gent en Ieper waren er wel familiale connecties 

tussen de messagier en de bestuursleden. Enkele messagiers vulden hun functie als bode 

aan met deze van vinder en vervulden zo in de stad een bijkomende rol als representant 

van de stad. Het belang van zijn functie blijkt ook uit zijn verloning, wat hieronder 

behandeld wordt. 

3.2.43.2.43.2.43.2.4 Loon en Loon en Loon en Loon en jobinhoudjobinhoudjobinhoudjobinhoud    

Xavier Nadrigny beweerde in zijn onderzoek naar het bodensysteem in Toulouse dat 

een stedelijke messagier zich niet kon verrijken met zijn loon224. In dit deel toon ik aan 

dat een messagier een degelijk loon kon genieten. Om hierover een uitspraak te doen, 

moet er rekening gehouden worden met de gehele bezoldiging. De verloning van een 

laatmiddeleeuwse stedelijke messagier bevat namelijk vijf verschillende aspecten. Eerst 

en vooral kregen ze een jaarlijkse wedde ('pencioen'). Ten tweede kregen ze voor elke 

missie een dagvergoeding. Deze betalingen staan opgelijst in de bodenlijsten van de 

stadsrekeningen. Ten derde kregen ze soms drinkgeld van de personen die ze 

bezochten. Ten vierde vervulden ze nog talrijke andere opdrachten voor het 

stadsbestuur. Tot slot was er per uitzondering nog een vijfde aspect, namelijk een vast 

pensioen waarvan ze konden genieten na een jarenlange loopbaan. Tot slot wordt 

gekeken welke onkosten de messagiers met dit loon dienden te maken. 

 

                                                      
220 Ibidem, deel 1, 145, 154, 163, 172, 179. 
221 Ibidem, deel 1, 165. 
222 A. Van Heule en P.-C. Vander Meersch, Memorieboek der stad Ghent, deel 1, 240 
223 Ibidem, deel 1, 314, 348. 
224 Veel hiervan hing natuurlijk af van de beginpositie van de messagier: X. Nadrigny, 'La place des 

messageries', 275-276. 
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Jaarlijkse 'pencioenen'Jaarlijkse 'pencioenen'Jaarlijkse 'pencioenen'Jaarlijkse 'pencioenen'    

Zoals reeds eerder vermeld werd, kwamen de stedelijke boden vaak voor in de lijst van 

de 'pencioenen'. Dit zijn de jaarvergoedingen voor het stedelijke personeel. In de Gentse 

stadsrekeningen zijn er geen messagiers vermeld in dergelijke lijsten225. De Brugse 

messagiers kregen jaarlijks 25 lb. par. (2 lb. 1 s. 8 d. gr.). Vanaf het jaar 1496-1497 werd 

dit verminderd tot 24 lb. par. (2 lb. gr.)226. In Ieper kregen ze reeds in 1418 24 lb. parisis 

per jaar227. Dit verlaagde echter al snel tot 12 lb. parisis per jaar228. Hoewel bij de ene al 

uitdrukkelijker dan bij de andere, was er in beide steden een daling van dit 'pencioen' 

doorheen de vijftiende eeuw. De grootte van de vergoedingen was ook relatief beperkt. 

Het gros van de jaarinkomsten van de messagier werd verkregen door de 

dagvergoedingen per opdracht (zie verder). De messagiers in Brugge kregen 

daarenboven viermaal per jaar een 'presentwijn'. Op Sint Antoniusdag (9 november), 

Kerstdag, Pasen en Pinksteren konden ze genieten van elk een vierendeel wijn. Dit 

maakt dat elke messagier jaarlijks in totaal een kan wijn kreeg229. 

In Brugge werd zoals vermeld ook jaarlijks een hertogelijke chevaucheur opgenomen 

in de loonlijst. Andere hertogelijke boden kregen jaarlijks wat drinkgeld (met 

kerstavond in Gent230, midwinter in Brugge231 of nieuwjaarsdag in Ieper232). In tijden van 

crisis of grote uitgaven werden deze betalingen geschorst. Zo werden de hertogelijke 

dienaars die in 1479 hun loon opeisten wandelen gestuurd. De hoofdmannen en dekens 

 

                                                      
225 Nochtans werden er wel pencioenen uitbetaald aan messagiers in de veertiende eeuw. Vaak was dit voor 

één messagier, en zes à zeven gezellen. De betaling varieerde ieder jaar, in 1336 kreeg elk 24 lb., het jaar erop 

27 lb. 10 s. en in 1338 en 1339 44 lb. Zie N. De Pauw en J. Vuylsteke, De rekeningen der stad Gent, deel 1, 45, 163, 

280 en 393.  
226 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1496-1497, f. 95v. 
227 ARA, RK 38643, stadsrekening Ieper 1418, f. 16v.: 'Jacop Dume, Jan Gielle, Paulin de Broukere, Heime van Heyl ende 

Willem de deckere messagiers van de stede elken ten pencioene van XXIIII lb. par. siaers voor hare wedden van den tween 

eersten quaertien van desen jare, comt 60 lb.' 
228 ARA, RK 38675, stadsrekening Ieper 1451, f. 7r.: 'Den III messagiers, 36 lb.' of ARA, RK 38679, stadsrekening 

Ieper 1455, f. 7r.: 'Den drien messagiers voor diet jaar, elken XII lb., comt 36 lb.' 
229 SAB, reeks 277, presentwijnen 1485-1486, f. 21r, 22r, 28v, 52r. Een dergelijke jaarlijkse betaling voor het 

stedelijke personeel was al vroegere rekeningen opgenomen, maar toen bleef de vermelding nog summier 

zonder verwijzing naar de messagiers, zie vb SAB, reeks 277, presentwijnen 1425-2426, f. 6r, 9r, 11r, 19v. 
230 Gent voorzag een betaling voor de messagiers te paard (3 s. gr.) en de messagiers te voet (2 s. gr.). Zie SAG, 

reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1450-1451, f. 82v. 
231 In Brugge waren er betalingen voorzien voor de hertogelijke chevaucheurs (6 s. gr.), de hertogelijke 

deurwaarders (30 s. gr.), de 'cnapen te voet' (30 s. gr.) en de 'messagiers te voet' (2 s. gr.) Zie SAB, reeks 216, 

stadsrekening Brugge 1455-1456, f. 49v. 
232 Ieper betaalde in 1455 een premie aan de hertogelijke messagiers (3 lb. 12 s. par.), de messagiers van de 

hertogin (48 s.) en de messagiers van de raad van Vlaanderen (24 s.). Zie ARA, RK 38679, stadsrekening Ieper 

1455, f. 34v. 
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vertelden hen immers dat de stad al genoeg kosten had aan de oorlog met Frankrijk en 

dat de betaling werd uitgesteld tot na de oorlog233. 

Betaling per opdrachtBetaling per opdrachtBetaling per opdrachtBetaling per opdracht    

De betalingen per opdracht konden variëren volgens verschillende factoren. De prijs 

werd per opdracht bepaald. Zeker voor de politieke gezanten en inhoudelijke 

opdrachten (door geschoold personeel of pencionaris) voor juridische en politieke 

aangelegenheden kon de prijs vaak variëren al naargelang van de functie. Voor 

messagiers bleef dit evenwel vaak dezelfde som. Een nauwkeurige blik op de 

stadsrekeningen geeft alvast ruwweg een beeld. In tabel 3.5 heb ik de dagvergoedingen 

per stad en per periode uiteengezet. De aangegeven prijzen zijn geenszins 

determinerend, maar het zijn wel de bedragen die in het gros van de gevallen 

voorkomen. In Gent was er een relatieve willekeur in de dagvergoedingen van het 

stedelijke personeel. Pensionarissen kregen vaak 6 s., maar soms ook 4 s. gr. Schepenen 

kregen meestal 6 s. gr., maar soms was er ook een dagvergoeding 8 s. gr. voor de 

voorschepen of hoogbaljuw van Gent234. De stedelijke messagiers reisden aan 20 d. per 

dag voor reizen binnen het graafschap en aan 24 d. per dag voor reizen buiten het 

graafschap. Reisde de bode te voet, dan kreeg hij 12 d. gr. In de periode 1451-1455 waren 

er vergoedingen voorzien van 8 d. gr. (als sergeanten en andere losse boden binnen de 

onmiddelijke omgeving van Gent gezonden werden) en 16 d. gr. (vaak voor de bode van 

issue). In Gent kon de betaling voor messagiers variëren tussen 8 d. gr. en 24 d. gr. In de 

tweede helft van de vijftiende eeuw was er een kleine stijging van zowel de reizen 

binnen het graafschap als die erbuiten. In Brugge bleven de prijzen doorgaans gelijk, 

afgezien van een kleine stijging voor de reizen buiten het graafschap. In Ieper was er 

een lichte daling in de jaren '50 van zowel de reizen binnen als buiten het graafschap, 
 

                                                      
233 SAB, reeks 96, cartularium nr. 14, f. 303r.: 'Dat de messagiers van den hove ontzeyt was huerlieder nieuwer jaer 

duerende den tijde van den oorloghe: Ten zelve daghe [17 januari 1479] ghaven te kennene de zes ghecommitteirde van 

deser steden den voorseide hooftmannen ende dekenen hoe dat de messagiers, herauden ende andre dienaers van minen 

ghenadighen heere ende vrauwe te meer stonden bi den zelven zes ghecommitteirden ghesijn hadden omme te hebbene 

huerlieder nieuwer jaer zo zij voortijts ghepleghen hadden van hebbene ute ghesteken dat zij binnen eenen jaer 

herrewaerts midts der onlede die hut land ghesijn heift niet ghehadt en hebben welcke begheerten ende hebbinghe de zes 

ghecomitteirde niet doen en wilde ten ware bij consente ende overeendraghene van den zelven hooftmannnen ende 

dekenen die naer tvoorseide te kennen gheven zeyden bij ghemeenen accoorde dat men den voorseide dienaers zegghen 

wilde dat zij pacientie hebben wilden ten minsten den tijdt van der oorloghe ghesien dat de stede andre groote lasten 

ghenouch hadde ende dat men hemlieden also van dien als nog niet gheven en zoude.' 
234 Op 12 december 1450 trokken mer Stevin van Liedekeercke, voorschepen van de Keure, Jan Uten Hove, 

voorschepen van Gedele en Jan Papal, schepen van de Keure en Pieter Bierman, pensionaris naar de hertog te 

Rijsel. De voorschepenen kregen 8 s. gr. per dag, de anderen 6 s. per dag. Er wordt dus een onderscheid 

gemaakt tussen de voorschepenen en de rest, maar niet tussen schepen en pensionaris. (SAG, reeks 400, nr. 17, 

stadsrekening Gent 1450-1451, f. 104r.). 



Hoofdstuk 3: de stedelijke messagier 

157 

maar naar het einde van de vijftiende eeuw stegen de daglonen opnieuw. Er was in ieder 

geval geen stad die opvallend beter betaald of opvallend minder. De vergoedingen 

waren min of meer op elkaar afgesteld. Het onderscheid tussen de verplaatsingen 

binnen of buiten het graafschap werd ook niet altijd even duidelijk gemaakt. 

Tabel 3.5: De grootte van de dagvergoedingen voor de stedelijke messagiers 
Periode Binnen of buiten  

het graafschap 

Gent Brugge Ieper 

1417-1421 Binnen 16 s. par. 20 s. par. 20 s. par. 

 Buiten 20 s. par. 20 s. par. 24 s. par. 

1451-1455 Binnen 20 s. par. 20 s. par. 16 s. par. 

 Buiten 24 s. par 24 s. par. 16 s. par./ 20 s. par. 

1485-1489 Binnen 20 s. par. 20 s. par. 20 s. par. 

 Buiten 24 s. par. 24 s. par. 20 s. par. 

 

Deze bedragen lagen hoger dan wat in de bouwnijverheid (de traditionele referentie) 

uitbetaald werd. In de Brugse stadsrekeningen kreeg een meester uit de bouwnijverheid 

tussen 1397 en 1450 10 s. par. per dag en een gezel 5 s. parisis235. In een latere periode 

kende het zomerloon een lichte stijging236. De dagvergoedingen van de stedelijke 

messagiers vielen ook hoger uit dan de soldijen van de stedelijke milities237.  

De betaling per zending kon echter erg variëren en bij uitzondering hoog oplopen. Deze 

willekeur en dit misbruik van de publieke middelen trachtte de hertog te beperken aan 

de hand van enkele hertogelijke restricties. Hij vaardigde er een uit voor Gent op 13 juli 

1468238. Hierin werden alle stedelijke uitgaven, waaronder de reiskosten vastgelegd en 

teruggeschroefd. Deze ordonnantie verduidelijkt door welke factoren de grootte van de 

onkosten bepaald werden. Eerst en vooral hing de betaling af van wie uitgestuurd werd. 

Een schepen van Keure of Gedele, uitgerust met drie paarden, mocht zes schellingen per 

dag verwachten, uitgerust met drie paarden. Ook de overdeken van de wevers en deze 

van de neeringen konden een dergelijke vergoeding verkrijgen. De pensionarissen van 

de schepenen, de klerken of anderen notabelen kregen vier schellingen en twee paarden 

ter beschikking, tenzij ze naar de hertog gestuurd werden en dus in groter ornaat 

 

                                                      
235 J.-P. Sosson, Les travaux publics de la ville de Bruges XIVe-XVe siècles: les matériaux, les hommes (Brussel, 1977: Pro 

Civitate. Collection Histoire, 48) 226. 
236 Ibidem, 300. 
237 In het Antwerpse stadsleger kreeg een ruiter 6 s. artois. en een ruiter 4 s. art. (respectievelijk 12 s. par. en 8 

s. par.), of een maandloon van 7 lb. 10 s. art. (15 lb. parisis). Zie F. Buylaert, J. Van Camp and B. Verwerft, 'The 

organization of the Antwerp army in the Flemish-Brabantine revolt of the 1480's', Journal of medieval military 

history, 9 (2011), 154-155. 
238 Zie de uitgave: V. Fris, 'La restriction de Gand', 57-142. 
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werden verwacht. De betaling aan stedelijke messagiers werd gelijkgesteld tot 20 groten 

per dag (1 s. 8 d. gr.), zowel voor reizen binnen als buiten het graafschap239. Dit 

onderscheid bleef echter niet lang van kracht, want reeds in de rekeningen van 1484-

1489 kregen de boden voor reizen buiten het graafschap terug 24 d. gr. per dag240.  

Een soortgelijke restrictie voor Brugge bepaalde voor haar pensionarissen dat 'quant 

on les envoyera dehors, ilz auront gaiges souffisans a la discrecion de la dicte commune 

chambre'241. Ook de uitgaven van Tielt werden aan banden gelegd in 1411. Hier werd 

bepaald dat wethouders te paard ook 20 s. parisis per dag mochten ontvangen, maar 

voor plaatsen dichtbij de stad, enkel 10 s. par. per dag. Bovendien werd er 

geordonneerd: 'de nen faire aucunes chevauchees ou voyages se il n'en est grand besoing, et se 

besoing est, il souffist d'en envoyer un, et se le besoigne estoit de un grand poix, ilz en porroient 

envoyer deux'242. 

Een volgende factor die de prijs per opdracht kon bepalen was het seizoen. Er was geen 

grotere dagvergoeding per seizoen, maar aangezien men in de winter langer onderweg 

was, was de vergoeding per opdracht wel hoger. In deze context kan verwezen worden 

naar een document dat het aantal dagen (en daglonen) regelt van de zendingen van de 

kasselrij van het Brugse Vrije (van 24 november 1674). Hierin werd vastgelegd hoeveel 

dagen men onderweg mocht zijn voor een bepaalde zending. Het document was 

getiteld: 'Reglement ghemaeckt by burghmeester ende scepenen 's land van den Vryen, op de 

tauxatie van de sallaris ofte betaelinghe van de messagiers, reyzende te voet ofte te peerde, in 't 

draghen van brieven, placcaeten, mandementen van collegie ende andersins'243. Er stonden geen 

prijzen in vermeld, enkel een verschillend aantal dagen en het aantal daglonen dat werd 

toegekend. Het is opvallend dat de dagvergoedingen voordien werden vastgelegd en 

niet werden bepaald door hoeveel dagen de messagier effectief onderweg was. Het 

document maakt een onderscheid per cluster van dorpen (volgens afstand). De 

vergoeding hing dan nog eens af van het seizoen en van het transportmiddel ('1. zomers 

te voet, 2. swinters te voet, 3. zomers te peerde, 4. swinters te peerde'). De zomer werd gerekend 

 

                                                      
239 Ibidem, 83. 
240 Bijvoorbeeld in 1485 kreeg Pieter Goethals voor een reis naar Brugge van 2 dagen 3 s. 4 d. gr. en voor een 

reis naar Mechelen met brieven aan de kanselier voor 4 dagen 8 s. gr. Bij deze reis buiten het graafschap wordt 

duidelijk vermeld 'comt van vier daghen buten slands'. (SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1485-1486, f. 

59r.). 
241 L. Gilliodts-Van Severen, Inventaire des archives de la ville de Bruges. Section 1: Inventaire des chartes (Brugge, 

1871: Inventaire des archives de la ville de Bruges. série 1: treizième au seizième siècle), deel 6, 99. Restrictie 

van Brugge van 26 augustus 1475. 
242 C. Moors en F. Hollevoet, Stadsrekeningen Tielt, 171-173. (ARA, RK 38321, stadsrekening Tielt 1 juli 1410 - 9 

augustus 1411, f.22r.-23v.). 
243 L. Gilliodts-Van Severen, Coutume du Franc de Bruges (Brussel, 1879: Coutumes des pays et comté de Flandre) 

503-510. 
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vanaf 1 april en de winter vanaf 1 oktober. Tot slot hing de betaling af van het soort 

document dat men meebracht. De betaling was het hoogst voor de zogenaamde 'expresse 

brieven' (d.i. 'spoedbestelling), ten tweede de 'placcaten' en ten derde de 'brieven'. Het 

totale bedrag dat een messagier jaarlijks kon verdienen, hing natuurlijk af van het 

aantal dagen dat hij door het stadsbestuur tewerkgesteld werd. Daarom heb ik voor de 

Brugse messagiers berekend hoeveel dagen ze binnen een bepaald jaar onderweg waren 

en wat hen dat jaarlijks opleverde. Dit heb ik telkens voor de vier messagiers die in de 

'pencioen'-lijst voorkwamen uitgerekend. In tabel 3.6 staat uitgetekend hoeveel 

opdrachten ze kregen, hoeveel dagen ze daarbij in totaal onderweg waren, hoeveel ze 

daar op jaarbasis mee verdienden en tot slot wat hun (ruw geschatte) jaarinkomst was 

als het jaarlijks 'pencioen' daarbij wordt gerekend. 
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Tabel 3.6: Geschatte jaarinkomsten van de Brugse messagiers (lb. parisis) 

Brugse messagiers 
Aantal 

zendingen 
Aantal dagen 

Totaal voor 

zendingen 

Totaal geschatte 

jaarinkomsten
244

 

1418-1419 

Willem Struusbolle 26 184 184 lb. 209 lb. 

Arnoud Mudsaerd 21 236 263 lb. 16 s. 288 lb. 16 s. 

Jacob Beysendorp 22 253 252 lb. 277 lb. 

Lauwers de Zaghere 20 110 110 lb. 135 lb. 

GEMIDDELD 22,25 196 202 lb. 227 lb. 

     

1452-1453 

Janne Canin 36 165 180 lb. 10 s. 205 lb. 10 s. 

Colin de Raed 36 163 207 lb. 12 s. 232 lb. 12 s. 

Ywein Line 44 153 153 lb. 16 s. 178 lb. 16 s. 

Zegheren Wittebaert 28 144 156 lb. 16 s. 181 lb. 16 s. 

GEMIDDELD 36 156 174 lb. 199 lb. 

     

1485-1489
245

 

Jan van Sceipstale 43 316 331 lb. 14 s.
246

 356 lb. 14 s. 

Willem de Hollander 44 245 282 lb. 4 s. 
247

 307 lb. 4 s. 

Jan van Diest 39 236 260 lb. 10 s.
248

 285 lb. 10 s. 

Wouter van Campen 52 209 245 lb. 18 s.
249

 270 lb. 18 s. 

GEMIDDELD 44, 5 251,5 279 lb. 304 lb. 

De gemiddelde jaarlonen voor de drie onderzochte jaren waren respectievelijk 227 lb. 

par., 199 lb. par. en 304 lb. par., met een minimum van 135 lb. par. en een maximum van 

356 lb. 14 s. par. Deze bedragen zijn grove schattingen want niet alle exacte inkomsten 

zijn gekend, noch alle exacte uitgaven (onkosten paard, onderhoud, vervoer, enz.), maar 

toch kan hieruit afgeleid worden dat dit een vrij degelijk loon was. In de bouwsector 

varieerden de hoogste daglonen in het midden van 15e eeuw tussen 10 s. par en 12 s. par. 

 

                                                      
244 Dit is de som voor de zendingen, opgeteld met de jaarlijkse vergoeding van 25 lb. parisis uit de 'pencioen'-

lijsten. 
245 De rekening van dit jaar loopt uitzonderlijk van 1 juli 1485-eind september 1486, dus drie maanden langer 

dan een gewone rekening. Om de vergelijking met de andere jaren niet te verstoren werd enkel de verdiensten 

tussen 1 september 1485 en 1 september 1486 meegerekend. 
246 De sommen worden in dat jaar in lb. groten gerekend. De totaal som was 27 lb. 12 s. 10 d. gr., wat 

overeenkomt met 331 lb. 14 s. parisis. 
247 23 lb. 10 s. 4 d. gr. 
248 21 lb. 14 s. 2 d. gr. 
249 20 lb. 9 s. 10 d. gr. 
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per dag250. Wanneer men een volledig jaar (ongeveer 240 werkdagen) rekent aan het 

maximumloon (12 s. par.), bedroeg het jaarloon van deze werklui maximaal 144 lb. 

parisis. Hiermee vergeleken lag het loon van een stedelijke messagier gemiddeld iets 

hoger. Het loon hing natuurlijk af van het aantal zendingen dat men kreeg of van het 

aantal dagen dat die zendingen duurden. Jan van Sceipstale kreeg bijvoorbeeld wel 

evenveel opdrachten als de andere messagiers, maar hij was in totaal veel langer 

buitenshuis. Hij kreeg langere opdrachten. Voor twaalf van de 43 opdrachten was Jan 

tien dagen of langer onderweg. Dit terwijl Wouter van Campen datzelfde jaar slechts 

voor twee van de 52 opdrachten langer dan tien dagen onderweg was. Het loon van Jan 

lag dat jaar hoger dan dat van Wouter. De messagiers waren in het jaar 1452-1453 

minder lang onderweg en verdienden als gevolg minder. Dit kan een resultaat zijn van 

de verstoorde communicatielijnen binnen het graafschap en vooral met Gent (tijdens de 

Gentse opstand) door politieke onenigheid en militaire confrontaties (cf. infra). 

Met een dergelijk loon behoorde de messagier binnen de stedelijke gemeenschap tot 

de lagere middenklasse. Ook Ingrid de Meyer kwam tot deze conclusie. Ze vond in de 

Brugse belastinglijst van 1394-1396 één messagier terug en kon hem op basis van zijn 

bijdrage situeren in de middenklasse. Daartegenover behoorden garsoenen en knechten 

tot de lage klasse, sergeanten werden voor 66% in de lage klasse gesitueerd en de 

klerken waren verdeeld over de midden en de lage klasse (42,85% middenklasse en 

57,15% lage klasse)251. In dezelfde publicatie plaatste Cecile Pauwelyn de messagier op 

gelijke voet met andere lagere bezoldigde bedienden, afkomstig uit de lagere klassen 

zoals de stedeknaap, paysier en artillier252. Mijn resultaten bevestigen deze van Ingrid de 

Meyer. Binnen de stedelijke administratie behoorde de messagier bovendien ook niet 

tot de 'lager bezolgdigde bedienden', maar wel tot de betere verdieners van de lagere 

administratie. Het 'pencioen' van de messagier bedroeg evenveel als dat van de lagere 

stedelijke bedienden, maar door zijn talrijke dagvergoedingen kon hij zijn jaarloon toch 

opkrikken tot een degelijk niveau. Dat jaarloon bleef echter opvallend lager dan dat van 

het hogere, geschoolde stedelijke personeel. De tresoriers en pencionarissen verdienden 

jaarlijks enkel en alleen met hun 'pencioen' tussen 200 lb. en 300 lb. parisis (ter 

vergelijking, het 'pencioen' voor een messagier: 25 lb. parisis). Daarenboven kregen zij 

nog hogere reisvergoedingen voor hun diplomatieke opdrachten of andere diverse 

 

                                                      
250 E. Scholliers, 'Lonen te Brugge en in het Brugse Vrije (XVe - XVIIe eeuw)', in: C. Verlinden, Dokumenten voor 

de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, II.A Vlaanderen (Brugge, 1965), 92-94. 
251 I. De Meyer, 'De sociale strukturen te Brugge in de 14e eeuw', in: W. Blockmans, I. De Meyer en H. Van 

Werveke (eds.), Studiën betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw (Heule, 

1971), 52. 
252 C. Pauwelyn, 'De gegoede burgerij van Kortrijk', in: W. Blockmans, I. De Meyer en H. Van Werveke (eds.), 

Studiën betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw (Heule, 1971), 189. 
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taken253. Het loon van de messagier valt in een lagere categorie hoewel het loon van Jan 

van Sceipstale, 356 lb. 14 s, de lonen van de leden uit de hogere administratie benaderde. 

Bovendien werd hun jaarloon nog aangedikt door andere losse opdrachten. 

Drinkgeld door de bezochte plaatsenDrinkgeld door de bezochte plaatsenDrinkgeld door de bezochte plaatsenDrinkgeld door de bezochte plaatsen    

Bovenop het jaarlijkse 'pencioen' en de dagvergoedingen, kwam nog het drinkgeld dat 

werd betaald door de plaatsen die bezocht werden254. In de stadsrekeningen komen ze 

vaak in een andere categorie voor. Zo had Ieper de aparte categorie: 'Anderen costen van 

verzonden messagiers, boden, voetlopers ende andere gherende lieden'255. Daarin kwamen 

zowel nog zelf gestuurde als ontvangen boden en messagiers voor. In de Gentse en 

Brugse stadsrekeningen kwamen deze vermeldingen in de categorie van de boden zelf 

voor. De betaling voor een messagier van een andere stad was meestal 16 s.256. Als een 

messagier van Ieper naar Brugge gestuurd werd, kreeg hij hiervoor een betaling van 

stad Ieper (20 s. par. per dag) plus een betaling van stad Brugge (16 s. par.). Zijn 

eigenlijke vergoeding bedroeg dus minstens 36 s. par. Een chevaucheur van de hertog 

kreeg een hogere vergoeding, hij kreeg 36 s. par.257 De drie steden betaalden hier elk 

evenveel. Steden spraken waarschijnlijk onderling af hoeveel men voor elkaars bode 

betaalde. Dit is geen onbelangrijke vaststelling want dit bewijst het georganiseerde 

karakter van het bodensysteem van de laatmiddeleeuwse steden.  

Een consequente betaling voor de bezoekende boden die binnen de stad kwamen, is 

het drinkgeld voor de boden die de vrijgeleide van een jaarmarkt kwamen brengen. De 

betaling kon in de drie steden variëren van 12 s. par. tot 24 s. par.258. In de stadsrekening 

van Mechelen werden deze uitgaven telkens bij elkaar genoteerd. Zo betaalde men in 

het jaar 1454 voor de vrijgeleiden van Gent (tweemaal), Ieper (tweemaal), Brugge, 

 

                                                      
253 Zie SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1415-1416 (kopie van ARA, RK 32470), f. 31v. 
254 Ook het verblijf in de hertog werd vaak door de bezochte stad vergoed. Zie H. v. Seggern, 'Zur 

Kommunikation zwischen den wendischen Hansestädten und der Grafschaft Holland im 15. Jahrhundert', in: 

D. Ebelig (ed.), Landesgeschichte als multidisziplinäre Wissenschaft: Festgabe für Franz Irsigler zum 60. Geburtstag 

(Trier, 2001), 339. 
255 ARA, RK 38676, stadsrekening Ieper 1452, f. 42v. De vermeldingen zijn talrijk, zoals f. 43r.: 'den XVIIIen dach 

van sporkle enen bode bringhende brieven van Bruessele, 12 s.' 
256 Bijvoorbeeld: SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1416-1417 (kopie van ARA, RK 32471), f. 89r.: 'Pauwels den 

Broukere, der stede messagier van Ypre, die brieve brochte an de wet, 16 s.'. De voorbeelden zijn legio. 
257 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1416-1417 (kopie van ARA, RK 32471), f. 89v.: 'eenen chevaucheur ons 

gheduchts heeren die brieven brochte an de wet, 36 s.'. Ook hier zijn de voorbeelden talrijk. 
258 In 1450 kreeg een messagier van Sint Omaars 'die tsaufconduit brachte van der jaermarct' 2 s. gr. en een 

messagier van Roeselare, om dezelfde reden, 12 gr. (SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1450-1451, 

f.93v.). De betaling voor de vrijgeleide van dezelfde jaarmarkt, varieerde ook van jaar tot jaar. 
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Torhout, Kortrijk, Rijsel, Doornik, Mesen, Dendermonde, Sint Omaars259. De Brugse 

administratie ordende de betalingen per maand260. 

De vergoeding kon bij dringende aangelegenheden afhangen van de snelheid waarmee 

de brief gebracht werd. Zo huurde Pieter Linet, een pencionaris van Sluis in Gent, een 

bode in om zijn brief naar het stadsbestuur van Sluis te brengen. In de brief staat 

vermeld: 'Comt den bode desen donderdaghe binnen den avonde ende hy dan zyne brieven 

presenteert ende overgheeft, zo zal hy hebben XXXII groote, ende comt hy nyet voor 'ts 

vrindaeghs, zo en zal hy maer hebben XXVIII groote'261.  

BBBBijkomende opdrachtenijkomende opdrachtenijkomende opdrachtenijkomende opdrachten    

Naast zijn taak als briefdrager kreeg de messagier nog andere opdrachten. Een blik op 

deze opdrachten geeft een beter beeld over de gehele jobinhoud van een messagier. De 

bijkomende taken waren ofwel zendingen door andere opdrachtgevers, ofwel andere 

opdrachten voor het stadsbestuur.     

Het stadsbestuur wilde dat zijn messagier steeds bereikbaar was en dat hij niet 

afhankelijk was van derden. Daarom werden de taken voor andere opdrachtgevers 

vermeden of beperkt. In Bern nam men zelfs concrete maatregelen. Zo diende de 

messagier in Bern te zweren dat hij geen geld zou ontvangen van andere werkgevers en 

enkel en alleen voor de stad zou werken262. Dit bleek echter onhoudbaar want op 8 

 

                                                      
259 SAM, Fonds B, stadsrekening Mechelen 1453-1454, série 1, nr. 129, f. 142v.: 'Item betaelt van eenen salvum 

conductum van den stede van Ghend XXIII d februario XIIIC ende LIII comt op 2 s. gr. mech., item betaelt van eenen 

salvum conductum van Ypere dat quam XXIIII februario IIIIC LIII comt op 12 gr. mech., item betaelt van eenen salvum 

conductum van Brugge XXII d april IIIICLIIII comt op 2 s. gr. mech., item betaelt van eenen salvum conductum van Ypre 

XX d mey LIIII, comt op 12 gr. mech., item betaelt van eenen salvum conductum van Toerout XIII d junio LIIII, 12 gr. mech., 

item betaelt van eenen salvum conductum van Ghend VIII d julio LIIII, 2 s. gr. mech., item betaelt van eenen salvum 

conductum van Cortrike, III d oegst LIIII, 21 gr. mech., item betaelt van eenen salvum conductum van Rijssele V d ougst, 

LIIII, 12 gr. mech., item betaelt van eenen salvum conductum van Dornike, XXIIII d oegst LIIII, 12 gr. mech., item betaelt 

van eenen salvum conductum van Meesene, XVIII d sep, 12 gr. mech. item betaelt van eenen salvum conductum van 

Dairmonde V d october anno LIIII comt op 12 gr. mech., item betaelt van eenen salvum conductum van Sente Thomers uts 

comt op 12 gr. mech.'. Bij iedere uitgave staat nog vermeld in de marges 'naer den bode'. 
260 SAB, S 

stadsrekening Brugge 1451-1452, f. 54v.: 'Meester Donase de Beer van dat hij betaelt heift diverschen messagiers ende 

boden ghehuert van buten omme hier brieven te brijnghene, van saufconduite van diverschen maercten, duerwaerders 

van den camere van den rade, van coppien, van mandementen, van den gheheelre maende van september, alszoot blijkt 

bider cedule van den vors meester Donase, 29 lb. 11 s. par'. Vervolgens volgden oktober (9 lb. 8 s.), november (14 lb. 

14 s.), december (12 lb. 8 s.), januari (13 lb. 4 s.), februari (9 lb. 12 s.), maart (13 lb. 4 s.), april (14 lb. 4 s.), mei (7 

lb. 4 s.), juni (7 lb. 8 s.), juli (12 lb. 10 s.) en augustus (14 lb. 4 s.). 
261 V. Fris, Dagboek, 305. 
262 'Swerent die löiffer der statt Bern trüw und wahrheit zu leisten iren schaden zu wenden und nutz zu fürdern dem 

schultheissen dem rät und dem stattschriber getrüwlichen zu warten wenig ze swetzan wenn man si heist louffen es sye 
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augustus 1509 achtte het stadsbestuur van Bern het noodzakelijk de lonen die private 

personen aan boden mochten uitbetalen aan banden te leggen (private personen 

betaalden beter, waardoor de boden minder beschikbaar waren voor de stad)263. In 

Straatsburg werd in 1443 officieel toegelaten dat stadsboden ook brieven van 

stedelingen ronddroegen, maar in latere regelingen werd dit niet meer vermeld264. 

In het graafschap Vlaanderen werd een stedelijke messagier af en toe door andere 

partijen ingezet. Een eerste externe opdrachtgever was de algemeen-ontvanger van 

Vlaanderen en Artesië265. Een blik op deze rekeningen leert dat daarin ook stedelijke 

messagiers werden uitbetaald. Zo vervulde Laurens de Zaghere, messagier van Brugge 

van 1412 tot 1419, verschillende taken voor de algemeen-ontvanger van Vlaanderen en 

Artois. Uit tabel 3.6. bleek reeds dat Laurens de Zaghere opvallend minder werd 

uitgestuurd dan zijn collega's. Om zijn jaarloon op te krikken, ging hij op zoek naar een 

andere werkgever. Die vond hij bij de algemeen-ontvanger van Vlaanderen. In de eerste 

rekening van Bartholomeus de Vooght266 (ADN, B 4090: november 1416 tot juni 1418) 

staat genoteerd dat Laurens vijfmaal uitgestuurd werd. De eerste keer werd hij benoemd 

als 'messagier à cheval', de laatste keer als 'messagier de Bruges'267. In totaal verdiende hij 

hierdoor 9 lb. 4 s. parisis bij. Ook Dolin van Thielt, die enkele keren in de Brugse 

stadsrekeningen voorkwam, werd van Brugge tot Rijsel gestuurd in dienst van de 

 

                                                                                                                                                                      
tag oder nacht zu louffen [...] und ob ouch ir dahein miner herren oder anderen lüten gelt inzichen und inbringen, das si 

solichs minen herren, oder denen so das zugehört antwurten, ind in irn nütz verwenden [...] ze haelen waz inen gebotten 

wird'. Zie K. Hübner, 'Nüwe mer us Lamparten', 271, voetnoot 28. 
263 K. Hübner, ''Nüwe mer us Lamparten', 274. 
264 H. Gachot, 'Louffende Boten. Die geschworenen Läuferboten und ihre Silberbüchsen mit besonderer 

Berücksichtigung der Strassburger Botenordnungen', Archiv für deutsche Postgeschichte, (1964) 2, 4-9. 
265 In de rekeningen van de 'Recette générale de toutes les finances' kwamen in de categorie 'voyages voictures, 

chavaucheries et autres menues messaigeries' geen stedelijke boden voor. Het waren hoofdzakelijk 'chevaucheurs de 

mon dit seigneur'. Zie M. Mollat, R. Favreau en R. Fawtier, Comptes généraux, deel 1, 114 en 189. 
266 Bartholomeus de Vooght was raadsheer van de hertog en algemeen-ontvanger van Vlaanderen en Artois 

van 26 november 1416 tot 6 februari 1420. 
267 M. Mollat, R. Favreau en R. Fawtier, Comptes généraux, deel 3, 246: 'A Laurens Le Saghere, aussi messagier à 

cheval, pour semblablement avoir porté lettres closes de par les dessus nommez au doyen de Liege en la ville de Gand, où il 

vacqua par II jours feniz le VIe jour du dit mois, pour ce 24 solz. A lui, pour avoir porté autres lettres closes de monseigneur 

en l'Oost pays de Flandres à plusieurs villes, chastellenies, baillis, fermiers, officiers et autres [...] pour ce 48 solz'. Ibidem, 

247: 'Audit Luarens Le Saghere, pour derechief avoir porté autres lettres de monseigneur ou dit Oost pays à plusieurs 

personnes qui n'estoient encores venuz devers les dessus diz conseilliers, où il vacqua par trois jours commencans le XVIIe 

jour du dit mois, pour ce 36 solz'. Ibidem, 247: 'Audit Laurens Le Saghere pour avoir porté lettres closes de monseigneurs 

es pays des Quatre Mestiers, Waise, Tenremonde, Malines, Alost et Audenaerde et aussi Gand, Courtray et illec environ 

devers plusieurs fermiers et autres qui encores n'estoient venuz, où il vacqua par six jours pour ce 12 solz gros, valent 72 

solz'. Ibidem, 251: 'A Laurens Le Zaghere, messagier de Bruges, que le receveur envoya hastivement porter la greingneure 

partie de ses dictes lettres267 par tout son West pays de Flandres, es lieux domicilles des diz chevaliers et escuiers, 4 escuz'. 
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algemeen-ontvanger van Vlaanderen268. Hij is echter de enige stadsbode die in die 

rekening terug te vinden is. Voor een periode van twee jaar zijn die vier opdrachten van 

Laurens te beperkt om te spreken van een volwaardige werkgever. Toch geeft de 

rekening wel aan dat de hertogelijke ontvanger, naast zijn eigen 'chevaucheurs', 

veelvuldig gebruik maakte van lokale messagiers om zijn brieven te verspreiden.  

De lokale hertogelijke ambtenaren (de baljuws en schouten) dienden ook af en toe 

een bode uit te sturen. De baljuwsrekeningen van Gent, Brugge, Ieper en het Brugse 

Vrije werden geanalyseerd om hierover een beter beeld te krijgen. De Gentse baljuw had 

niemand vast in dienst. De uitgaven vermelden enkel dat iemand werd uitgestuurd om 

brieven rond te dragen, soms aangeduid met 'le messagier'269, of 'le messagé'270. De baljuw 

van Gent aarzelde ook niet om de Gentse stadsbode of de Raad van Vlaanderen in te 

schakelen. Zo werd Sohier van de Velde, Gentse messagier enkele keren ingezet271, soms 

zelfs met het mandaat om in naam van de baljuw een gevangene te transporteren272. 

Pieter Boreman, messagier van de Raad van Vlaanderen, werd ook door de baljuw 

ingezet273. De baljuw liet de brieven schrijven door zijn klerk en die bracht ze dan naar 

de Gentse messagier zodat hij ze bij de juiste bestemmeling kon bezorgen274. Vanaf de 

 

                                                      
268 Ibidem, 246: 'A Dolin van Thielt, qui le XIIIe jour de decembre fu envoyé par les dessus nommez, de Bruges à Lille 

devers monseigneur, pour cause du fermail, où il vacqua par trois jours, à 20 gros pour jour, montent 20 solz'. 
269 ARA, RK 14116, baljuwsrekening Gent, 13 september 1454-4 januari 1455, f. 36r.; 'Item pour le messagier qui 

porta les lettres de monseigneur de Charrolais a messiers du conseil a Ypre donné par le dit bailli, 24 s.'.  
270 ARA, RK 14116, baljuwsrekening Gent, 8 mei 1457-10 september 1457, f. 86v.: 'A ung messagé lequel porta a mon 

dit seigneur a Brouxelles le dit instrument avec le mandement de relievement du dit appel pour savoir se mon dit seigneur 

volroit consentir le signe royal en executant le dit mandement fust obeir ce que non en la fin pour ce payé, 4 lb. 16 s.' 
271 ARA, RK 14116, baljuwsrekening Gent, 24 maart 1459-16 september 1459, f. 138r.: 'A Sohier van den Velde, payé 

V lb. parisis...'. ARA, RK 14117, baljuwsrekening Gent, 8 juli 1467-11 januari 1468, f. 74r.: 'A Sohier dele Velde, 

voiagier, pour a la commandement du dit bailli avoir vacqué ou dit service de mon dit seigneur es affaires du dit office par 

l'espace de IX jours que il appert par la dit certifficacion cy devant rendue donné des dis eschevins au dit priere de XXe 

jour, sont, 9 lb.'. De schepenen dienden dus wel toestemming en certifficatie te geven hiervoor. 
272 ARA, RK 14117, baljuwsrekening Gent, 17 september 1470-6 mei 1471, 133v.: 'A Sohier vande Velde, messagier 

de la dite ville de Gand la somme de IX lb. parisis pour avoir mené du dit Courtray le dit Clais van Wessevelde, prisonnier 

par devers mondit seigneur en sa ville d'Arras et y vacqué a trois chevaulx par trois jours entiers comme ce aussi appert 

par quittance du dit Sohier cy rendu, pour ce ycy les dis, 9 lb. parisis'. 
273 ARA, RK 14117, baljuwsrekening Gent, 8 juli 1467-11 januari 1468, f. 73v.: 'A Pierre Boreman, messagier en la 

chambre du conseil en Flandre, pour, a le requeste du dit hault bailli, avoir vacqué ou service de mon dit seigneur et 

prinche es besognes et matieres touchant le dit office de bailli en rapportant et portant lettres et autres choses et a ce faire 

avoir servoué par l'espace de IX jours a XXe jour par certificacion des eschevins et conseil de Gand cy rendu, monte 9 lb.' 
274 ARA, RK 14117, baljuwsrekening Gent, 8 juli 1467 – 11 januari 1468, 74r.: 'A Jehan Coullon, clerc de maistre Jehan 

de Scoenhove pour deux lettres closes par lui delivrees a Baud de Wintre, messagier de Gand, l'une adrechant au recteur de 

l'université de Louvain et l'autre au conservateur des previleges du dit Louvain a lenputre de ung home Johannes Staets et 

pour ce paié Nyme pour le droit du dit maistre Jehan XX s. et pour le vin du dit clerc IIII s. par quittance cy rendy paie les 

dis, 24 s.'.  
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jaren 1480 werd de niet nader genoemde bode van de Keure eveneens meermaals 

ingezet door de Gentse baljuw275. 

De baljuw van het Brugse Vrije, die in Brugge verbleef, maakte gebruik van de Brugse 

boden Coernekin276 en Coppin van den Walle277. Deze boden kwamen echter niet in de 

Brugse rekeningen voor (noch in de bodenlijsten, noch in de 'pencioenen' bij messagiers, 

sergeanten of garsoenen). Waarschijnlijk waren het publieke boden, wonend in Brugge, 

maar inzetbaar voor eenieder die hen een opdracht gaf. De Brugse schout maakte 

slechts in één rekening gebruik van boden om brieven rond te dragen278. De baljuw van 

Ieper tot slot stuurde eveneens amper brieven rond. Eenmaal stuurde hij zijn zoon op 

pad om informatie te vergaren279. Als hij dan toch een brief stuurde, dan zond hij zijn 

klerk op pad280. Hij betaalde ook de voetloper die gestuurd was door de Raad van 

 

                                                      
275 ARA, 14118, baljuwsrekening Gent, 22 september 1483-9 oktober 1483, f. 35r.: 'Item betaelt eenen bode van der 

kuere van VII reysen dat hij ghedachvaert hadde [...] Item betaelt den zelven bode van II reysen dat hij ghesonden was [...] 

Item noch den zelven bode van dat hij ghesonden was int land van Waes [...]'. Verschillende folia worden gewijd aan 

deze bode die overal wordt gestuurd om diverse personen te dagvaarden (tot en met f. 37r.). 
276 ARA, RK 13689, baljuwsrekening Brugse Vrije, januari 1414-mei 1414, f. 41v.: 'A Coernekin, messagier de Bruges, 

liquelx du commandement de mondit seigneur fu hastiement envoié par le dit baillie le XXe jour de janvier darrain passé a 

tout une grande farde de lettres closes de monseigneur adrechans a plusiers chevaliers et escuiers demourant ou dit 

bailliage de Bruges et es marces environ auquel voiage il vaca V jours a XVIII s. pour le jour monte, 4 lb. 10 s.'. Dit is 

waarschijnlijk dezelfde Cornekin die in de rekeningen van de algemeen ontvanger van Vlaanderen voorkwam. 

Zie M. Mollat, R. Favreau en R. Fawtier, Comptes généraux, 250: 'Cornekin, chevaucheur de le ville de Bruges, pour son 

salair d'avoir porté lettres closes de mon dit seigneur de Bourgogne à un grant nombre de fermiers [...]'. Ook in de 

stadsrekening van Ieper van 1418 kwam hij voor ARA, RK 38643, stadsrekening Ieper 1418, f. 55r.: 'Cornekin, 

messagier van Brugghe lettren bringhende den XIIIsten dach in hoymaend an min heeren van de wet, 16 s.' 
277 ARA, RK 13689, baljuwsrekening Brugse Vrije, januari 1414-mei 1414, f. 41v.: 'A Coppin van den Walle, 

messagier de la ditte ville de Bruges, liquelx semblement fu hastuement envoyé par le dit bailli le XIXe jour de mars a tout 

une grande farde des dits lettres adrechans aux chevaliers et escuiers dessus nommez demourant ou dit bailliage ou quel 

voyage il a vachié par trois joirs a XVIII s. pour le jour comme dessus, monte, 54 s.' 
278 ARA, RK 13770, schoutrekening Brugge, f. 18v.: 'A Willeke Rastaet liquelz fu par le dit escoutete envoyé de Bruges a 

Lille portant lettres closes a messir des comptes pour le fait toucant certain arrest que le dit escoutete avoit fait sur l'avoir 

de feu Berthelin Betin par le commandement de nosdis seigneur comme il appert par leurs lettrez closes faites le darain 

jour de septembre mil CCCC et vint pour ce payé, 24 s.'. Idem, f. 19v.: 'Au dit Willeke liquelz fu envoyes pour le meismes 

causes de Bruges a l'Escluse portant lettres closes de mes dis seigneur a Godefroy le Sauvage, receveur general de Flandres 

et d'Artois pour ce payé, 6 s.'. 'A Aernoud Plaetseman liquels fu pour le meismes cause de recief envoyé de Bruges a Lille 

portant lettrez closes de l'escoutete a mes dis seigneur des comptes toucant le meismes fait, pour ce payé, 24 s.' 
279 ARA, RK 14547, baljuwsrekening Ieper, 9 maart 1416-16 juni 1417, f. 58r.: 'Item le dit bailli envoya par Lievin, son 

filz, a messires du conseil a Gand une informacion par lui faite de la mort de feu Willem de le Torenhuse bailli de Bailleul 

avecq la commission et relacion des facteurs et coulpable de la dite mort pour au ce garder le droit de mon dit seigneur au 

quel voyage il vaqua avant qu'il povoit estre expedié en alant bonsoingne et retournant du IIIe jour de novembre que pour 

se partie d'Yppre jusques au VIe jour decellui mois qu'il y retourna tant inclux sont quatre jours, qui font a demi franc par 

jour II fl. valent au pris dessus dit 53 s. 4 d.' 
280 ARA, RK 14548, baljuwsrekening Ieper, 31 augustus 1427-12 januari 1428, f. 87r.: 'A Joossequin vande Walle, 

clerc du dit bailli pour par ordonnance et commandement estre alé le VIIIe jour du dit mois de novembre a Gand pour le 

fait des dis templiers garni de procuracion pour emmener la pronce du dit bailli ou cas que lors n'en eust esté ordonné ou il 
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Vlaanderen om de baljuw in te lichten281. Kortom, de baljuws in Vlaanderen hadden 

allerminst een structuur in hun briefverkeer. Ze stuurden familieleden, of maakten 

gebruik van welbepaalde personen. De enige stedelijke messagier die door de baljuw 

werd ingezet en ook terugkomt in de stadsrekeningen, is Sohier vande Velde. Er kan 

niet gesproken worden van een veelvuldig gebruik van de stedelijke messagiers door de 

baljuws.  

De stedelijke messagiers droegen ook meer dan enkel stedelijke brieven rond. 

Brieven van de hertog of zijn administratie, werden door de stedelijke boden bezorgd 

indien deze in het belang van de stad waren. Een brief van de kanselier Pierre de Goux 

aan de hertog Karel de Stoute, die op vraag van en in het belang van de steden werd 

verstuurd, werd geleverd aan de hertog door een Brugse stadsbode282. 

Tot slot kon een stedelijke messagier die van de ene stad naar de andere trok altijd op 

aanvraag een brief meenemen voor eenieder die het hem vroeg en hem er voor 

betaalde. De precieze inhoud van dergelijke extra opdrachten valt onmogelijk te 

achterhalen, maar er kan aangenomen worden dat particulieren wel op de hoogte 

waren van wie de stedelijke boden waren en bij wie ze terecht konden om een brief op 

een bepaalde plaats te laten afleveren. 

In de stadsrekeningen voorzag men telkens een categorie voor de 'diverse' of 'daghelicxe' 

kosten. Hierin werden ook af en toe de stedelijke messagiers vermeld wanneer ze een 

opdracht vervulden die buiten hun gewone takenpakket lag. Zo gaven ze in hun 

representatieve functie vaak officiële giften af in naam van de stad283. Ze stonden ook in 

voor het vermaak en voor het gezelschap houden van de bezoekende boden. De 

stadsrekening van Gent van 1452-1453 vermeldt enkele keren een dergelijke uitgave. De 

drie messagiers 'vertheerden int festijen ende gheselscip' met zowel de bode van de hertog 

 

                                                                                                                                                                      
vacqua alant besongnant et retournant par V jours'. Die Jossequin kwam in de uitgave van deze rekeningen 

meermaals voor. 
281 ARA, RK 14548, baljuwsrekening Ieper, 31 augustus 1427-12 januari 1428, f. 87r.: 'A ung messagié de pie que mes 

dis seigneurs du conseil envoyerent a Yppre devers le dit bailli faisant mencion que le procureur general avoit pour la 

charge de le dit question et que pour soy de ce informer il venoit un brief a Yppre, pour ce paié, 26 s.' 
282 P. van de Letewe, Vernieuwing, 179. Tijdens de vergadering werd: 'gheinformeert by monde in zulker wys dat hy 

ghescreven heeft an mynen gheduchten heere dat tverzouc van de vorseide IIII leiden zeer redelyc es, hem biddende dat hy 

mids dien daer in voorsien wilde also hem redelyk duncken zal, den welcken brief ghesonden was by eenen bode van 

Brugghe die noch niet ghekeert es metter andwoorde'. Zie ook brief nr. 143. 
283 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1485-1486, f. 40v.: 'Item ghegheven ten bevele van scepenen Symoen 

vanden Bossche, messagier, X ghulden rijders te VII s. II d. gr. tstic, omme die bij hem ghegheven te werdene Roelant le 

Fevre ontfanghere generael van Vlaendren te zijnder brulocht van de voorseide stede weghe binnen der stede van Brugghe 

comt naer tverclaers van de cedulle van den XXVIsten Novembre LXXXV, 3 lb. 11 s. 8 d. gr.' 
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van Kleef, de bode van Utrecht als de bode van Doornik284. Ook de bode van Luik werd in 

die periode uitvoerig vergezeld en onderhouden door de Gentse messagiers285. Lodewijk 

vander Mersch, messagier van Gent, werd vergoed om drie Duitse knechten in zijn huis 

te ontvangen286. Het entertainen van de bezoekende boden had hier een direct politieke 

bedoeling. Het opstandige Gent was op zoek naar bondgenoten en zocht uitdrukkelijk 

contact met haar aloude bondgenoten in Luik287. Met deze zoektocht in het achterhoofd 

spaarde Gent kosten noch moeite om het de bezoekende messagiers zo aangenaam 

mogelijk te maken. Het was de bedoeling dat de bezoekers op hun beurt hun 

stadsbesturen overtuigden de Gentse zijde te kiezen. De casus van de Luikse bode wordt 

verder in dit werk nog uitgebreider besproken.  

Een andere belangrijke taak was het begeleiden van andere personen. Hier kwam de 

expertise en kennis van de messagier goed van pas. Iedere stad zette zijn messagiers wel 

eens in om andere personen te 'guyderne'288, te 'convoyeren'289 of te 'gheledene'290. 

In Ieper hadden de messagiers ook nog een belangrijke rol op intern, juridisch vlak. 

Zo waren ze een belangrijke partij bij dagvaardingen. Partijen die een andere partij voor 

de schepenbank wilden dagen, moesten dit doen via de messagier291. Ook stond de 

 

                                                      
284 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening 1452-1453, f. 322v.: 'Item van den costen ghedaen bij laste van scepenen bij 

den III messagiers van deze stede te diversschen tijden als zij gheselscip ghehouden hebben den bode die quam van den 

hertoghe van Cleve draghende de zelve costen naer tverclaers van der cedulle, 16 s. gr.'. Ibidem, f. 323r.: 'Item ghegheven 

bij laste van scepenen van den costen ghedaen bij den III messagiers van dezer stede int feestijen ende gheselscip te 

houdene den bode van Utrecht naer tverclaers van den cedulle, 4 s. gr.'. Ibidem, f. 325v.: 'Item van den costen ghedaen bij 

den III messagiers van deser stede van dat zij vertheerden int feestijen ende gheselscip te houdene den messagier van 

Doornijcke int verclaers van den cedulle, 5 s. gr.' 
285 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 201 r.-v.: 'Item van den costen ghedaen bij laste van 

scepenen bij den messagiers van deser stede int visiteren te diverssche stonden ende plaetsen den voornoemde messagier 

van Ludeke Jehan Dambourgue, metten costen vertheert bij den zelven messagier int 'Guldin Hooft' daer hij ter herberghe 

lach met VIII stoops wijns te coste ghehadt bij den laetsten bode van Ludeke, te gadere 29 s. 4 d. gr.' 
286 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1485-1486, f. 103v.: 'Item betaelt Loys vander Mersch, messagier, 

ter cause ende voor de costen van drie Duutsce knechts bij hemlieden tsinen huus vertheert die tidinghe brochte in de 

stede van de ghevanghene die onlancx ghevanghen was te Spiere, comt naer tverclaers van de cedulle van de vierde van 

wedemaent LXXXVI, 10 s. gr.' 
287 J. Haemers, De Gentse opstand, 269-272. De wederzijds hulp bleek al uit de voedselhulp van Luik aan Gent eind 

14e eeuw, zie J. Baerten, 'De Luikse voedselhulp aan de opstandige Gentenaren (1381-1382). Een verwaarloosd 

voorbeeld van interstedelijke solidariteit', in: J. Craeybeckx en E. Scholliers (eds.), Arbeid in veelvoud. Een 

huldeboek voor Jan Craeybeckx en Etienne Scholliers (Brussel, 1988), 66-73. 
288 ARA, RK 38713, stadsrekening Ieper 1488, f. 31r. Pieter Braem werd op 12 januari 1488 uitgestuurd 'metten 

voornoemde mer Phillips van Cleven om hem te guydierne...' 
289 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 188r. Heinric de Have, messagier van Gent, werd op 

23 juli 1452 gezonden 'int convoyeren de natien tAndworpen waert.'.  
290 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1488-1489, f. 136v. Jan van Diest werd op 31 juli 1498 samen met een 

heraut uitgestuurd 'an de conijnc van Vranckerike omme hem te gheleeden tYpre'. 
291 L. Gilliodts-Van Severen, Coutumes des pays et compté de Flandre: coutume de la ville d'Ypres (Brussel, 1908: 

Recueil des anciennes coutumes de la Belgique), deel 1, 12: 'V. Wie syn partye voor tvoorniemde sige wilt doen 
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messagier in voor de kerkbannen bij bijvoorbeeld boedelscheidingen292. Op de dagen van 

de processen dienden de messagiers persoonlijk aanwezig te zijn om de dagvaardingen 

en boodschappen die de messagier hadden overgebracht aan de partijen, te bevestigen. 

Konden ze er niet geraken dan diende een andere messagier deze boodschappen door te 

geven293. De messagiers speelden in Ieper een belangrijke informatieve rol op het 

juridische vlak. Ze namen de taken van de deurwaarders over. Dergelijke bevoegdheid 

komt niet voor in de Brugse of Gentse coutumes. 

Tot slot hielpen ze ook bij kleinere administratieve taken, zoals de aankoop van 

kaarsen en toortsen294. Ze stonden ook in voor het onderhoud van hun paarden295. Ze 

werden soms ook meegestuurd naar publieke terechtstellingen als deel van een 

stedelijke delegatie296. 

 

                                                                                                                                                                      
daghen, sal tselve doen by messagier der voorseyde stede, die ghehouden wort, de selve daginghe te volkommen voor den 

twaelf uren, om ten selven daeghe sachternoens te compareren, soo verre de selve partye woonachtig is binnen de stede 

ende schependom'. Ibidem, deel 1, 236: '11. Alvooren om dieswille dat tbeghinsele ende intart van justicien toe gaen moet 

by daghinghen, es gheordonneirt dat zoo wie eeneghe actie zal willen intenteren ende instellen, die zal zyn partie moeten 

doen dachvaerden by den messagiers deser stede, ten ware dat hy die voor justicie vonde [...] 15. Item, werden de 

messagiers ghehouden de daghinghen wel ende behoirlicke de doene ende over te bringhene, relaterende de namen, 

toenamen ende qualitheit van den persoonen zoo zy ghelast werden van partien die te dachvaerdene, handbouck daerof te 

houdene ende daerup te verifierene huere daghinghe ende exploicte, up de paine alsvooren'. 
292 L. Gilliodts-Van Severen, Coutume de la ville d'Ypres, deel 1, 46: 'XLVI. Welcken deelban een van de messagiers der 

voorseyder stede, sal condighen terstont naer de hooghmisse in de kercke daer den overleden prochiaen was, verclaerende 

dat alle de ghone die deel heesschen willen int goet van den overledenen, tselve moeten commen verclaeren ter 

vierschaere'. Ibidem, 48: 'XLVI. Welcke herdaghinghe den versoecker van den deelban, sal ghehouden syn te doen 

condighen, byden messagier der voorseyde stede, seven daghen ten minste voor den voornoemden vrydaghs dynghedagh'. 
293 Ibidem, 218: '13. Item, telcken siegedaghe werden de messagiers ghehouden te comparerene personelick om te 

affirmerene huere daghinghen ende bodscepen, ten ware uut noodsake ende dan zullen zy huere bodscepen overgheven 

den anderen messagiers huere medeghesellen by goeden verclaerse in gheschriften ende onder huere hanteekenen, up de 

correctie van scepenen ende te betalene de costen ende interresten van partien die daerof bevonden werden in ghebreeke'. 
294 SAG, reeks 400, nr. 27, stadsrekening Gent 1484-1485, f. 452v.: 'Item betaelt Symoen vanden Bossche, messagier, 

van dat hij verleyt heeft voor twee tortsen verbuert bij den ghedeputeerde van deser stede te Brugghe int traitieren van 

den payse, 5 s. gr.' 
295 Zie bijvoorbeeld SAG, reeks 400, nr. 18, stadsrekening Gent 1454-1455, f. 30r.: 'Item ghegheven ten beveelne van 

scepenen den III messagiers van dezer vorseide stede te wetene Symoen vanden Bossche, Jacop vanden Bogaerde ende 

Michiel de Wintere over dafrijden van haerlieder peerden ende anderen diversschen costen naer tverclaers van der cedulle 

elken XX s. gr. den XIIIsten dach in ougste comt 3 lb. gr.'. Het 'afrijden' van een paard, betekent in de huidige 

betekenis: 'wat laten lopen, om te voorkomen dat het stijf of onhandelbaar wordt doordat het te lang op stal staat', maar 

ook: '(mbt. een rijdier, een voertuig) door veel rijden en jakkeren bederven, onbruikbaar maken' (Van Dale online). Die 

laatste betekenis krijgt het ook in MNW (lemma: 'afriden'). In de Brugse rekeningen was er zelfs een rubriek 

voor 'waslichte, crude torcken ende afghereden paerden', zie J. Merlevede, Stad, vorst en schatkist, 544.  
296 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1453-1454, f. 415v.: 'Item reden scepenen Oste de Grutere, Philips 

Wieric ende Jacop Danckaert met hemlieden de presentmeestere ende de messagiers ter justicien van Claeys Claeyszone 

comt met II gr. ghegheven den ackerziecken den XVIIsten dach in aprille, 5 s. 10 d. gr.'. SAG, reeks 400, nr. 18, 

stadsrekening Gent 1454-1455, f. 59v.: 'Item Diederic van Roden, Christoffels Triest, Heinderic de Muenc, scepenen van 
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Pensioen na de dienstjarenPensioen na de dienstjarenPensioen na de dienstjarenPensioen na de dienstjaren    

Bovenop hun jaarlijks loon voor hun dienst als messagier, konden enkele messagiers ook 

nog genieten van een pensioen in de huidige zin van het woord. Dit was lang niet 

gebruikelijk in de late middeleeuwen. Het pensioen komt alleen bij de stad Brugge voor 

en dan enkel voor messagiers. De som bedroeg het normale jaarloon van een messagier 

(= 25 lb. parisis of 2 lb. 1 s. 8 d. groten). De eerste betaling in dat verband was aan Janne f. 

Michiels, maar hij kreeg slechts geld voor een half jaar, aangezien hij in de tweede helft 

van het jaar overleed297. Colaerd de Raed, die in dienst was als messagier van 1440 tot 

1483, kreeg vanaf het schepenjaar 1478-1479 bovenop zijn jaarloon een bijkomende 

premie298. Ook Wouter van Campen, messagier van 1471 tot 1493 en vanaf 1498 opnieuw 

in dienst, kreeg bovenop zijn loon een jaarlijkse premie van 25 lb. parisis vanaf het jaar 

1490-1491, zowel in de jaren dat hij in dienst was als in de periode tussenin van 1493 tot 

1498299. Jan van Diest was eveneens in dienst tot 1493 en opnieuw vanaf 1498. Hij kreeg 

een dergelijke jaarlijkse premie vanaf het jaar 1492-1493300. Deze vier messagiers zijn de 

 

                                                                                                                                                                      
der kuere, met hemlieden Jan Muekins, presentmeestere ende een messagier reden ter justicien ter muden van Thuenkin 

Haeuwe den VIIIsten dach in meye met II d. gr. ghegheven den ackerziecken, comt 5 s. 10 d. gr.' 
297 ARA, RK 32467, stadsrekening Brugge 1412-1413, f. 22v.: 'Item ghegheven Janne f. Michiels die der stede messagier 

plach te wesene den welken omme godswille gheconsenteirt was te hebbene zijn leven lang XXV lb. parisis sjaers daerof hi 

hadde tote hi aflivich wart, van eenen halve jare dat viel te mede wintere int jaer M IIIIc ende XII, 12 lb. 10 s. (parisis)' 
298 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1479-80, f. 561v.: 'Item betaelt Colaerd de Raet de welke mids oudhede 

verlaten es van zijnder officie van den messagierscepe twelke bij zekeren langhen tijd wel ende ghetrauwelike bediend 

hadde ende hem bij dien bij der wet ende ghecommitteerden gheconsenteert es thebbene een garsoenscepe ende wedden 

daer toe dienende boven den wedden van den voorseide messagierscepe die hij ghebruken zal zijn leven lanc gheduerende 

dus hier over zine wedden van desen jare, 2 lb 1 s. 8 d.'. Het jaar 1483 kreeg hij dit de laatste keer en kreeg hij 

bovenop zijn loon van 10 maanden een premie van 38 s. 1 d. (SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1482-1483, 

f. 58r.). De daaropvolgende jaren werd deze premie niet meer toegekend (waarschijnlijk door overlijden van 

Colaerd de Raed).  
299 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1490-1491, f. 59v.: 'Item betaelt Wouter van Campen den welken omme 

zinen goeden ende ghetrauwen dienst die hij zekeren langhe jaeren dezer stede ghedaen heift als messagier ende daer in 

zijn leven ghebroken mids welk hij verzochte van de voorseide officie verlaeten te zine biddende omme voorzienichede dien 

welke hij verlate was ende hem gheconsenteirt de wedden zijn leven lanc gheduerende ende toote dien een garsoenscip met 

alzulke rechte als daer toe dient dus hier in dezen jaere II lb. I s. VIII d. groten. Comt hier voer VIII maenden 28 s. 1 d. 

groten'.  
300 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1492-1493, f. 48v.: 'Item betaelt Jan van Diest wijlen messagier van de stede 

van Brugghe de somme van II lb. I s. VIII d. groten over zijn pencioen [bovengeschreven: als garsoen] van eenen jare 

duerands dat hem ooc bij mijnen heeren van de wet van de voornoemden stede uut consideracien van den goeden dienste 

die hij de zelver stede hier voortijds ghedaen hadde toegheleyt zijn de jaerlicxsche wedden als messagier ['messagier' 

doorstreept en 'garsoen' bovengeschreven] zijn leven lanc gheduerende alst blijct bij acte dus hier de voorseide somme van, 

2 lb. 1 s. 8 d. gr.'. In het jaar 1493-1494 verhoogde deze premie tot 3 lb. 10 d. (SAB, reeks 216, stadsrekening 

Brugge 1493-1494, f. 44r.). Erna kende men jaarlijks 3 lb. toe. Het laatste jaar waarin hij een vergoeding kreeg 

was 1509-1510. Hij stierf of verdween in dat jaar want de rekening vermeldt: 'Jan van Diest, oud messagier, die 
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enige die een dergelijk pensioen ontvingen in Brugge. Dit toont aan welk belang de 

messagiers moeten gehad hebben voor de stedelijke politiek. Het is een indicatie dat 

messagiers hun leven lang in stedelijke dienst bleven werken. Pas diegene die echt te 

oud werden konden vervroegd stoppen, maar bleven wel hun jaarlijks pensioen 

behouden. Door dergelijke betalingen werden ze dan toch nog enigszins aan de 

stedelijke administratie gebonden. Misschien was het een poging van het stadsbestuur 

om de kennis en informatie die de messagier in de loop van de jaren had opgedaan, 

binnenskamers te houden. Eenmaal kwam een ander soort betaling voor. Jan Penninc, 

messagier van Ieper, kreeg 12 lb. omdat hij door pest verplicht werd thuis te blijven301. 

In Gent werd Jan Cappelle (in de stadsrekeningen van Gent kwam hij enkel voor 

onder de naam 'Capelle') na zijn dienstjaren en omwille van zijn ouderdom benoemd als 

een 'sergeant voor het leven' bij de schepenkamer van de Keure. Op 28 augustus 1419 

(hij was tot dit jaar in dienst als messagier, zie tabel 3.4) kreeg hij deze functie omdat hij: 

'wel ende lovelic tselve officie al den tijt dat hijt was bedient adde ende zine leven daer inne 

verarbeit ende ghesleten.als dat tvoorseide officie van messagiers hem ontgroot ende zeere te 

lastich worden was'. Omdat het stadsbestuur niet wilde dat deze trouwe dienst 

'onvergolden' bleef, kreeg Jan deze benoeming. Bovendien werd geordonneerd dat 

wanneer hij stierf, hij in deze benoeming niet mocht worden vervangen tenzij door 

toekomstige messagiers die na een gelijkaardige goede en trouwe dienst te oud waren 

geworden voor een functie als bode. Er werd een functie gecreëerd speciaal voor Jan van 

Capelle en andere toekomstige messagiers op pensioen. De functie mocht men dan: 

'behouden ende besitten sijn leven lanc' en 'an teeuweliken daghen' met de enige voorwaarde 

dat 'zij ter exercitie van der voorseide officie abel bevonden worden'302. Dit was waarschijnlijk 

eveneens de reden voor de benoeming van de Brugse messagiers als vinder en deken 

van de stedelijke controlecommissies (cf. supra). De laatmiddeleeuwse stedelijke 

besturen spendeerden de nodige aandacht en middelen aan het onderhoud van trouwe 

en goede messagiers die te oud waren geworden voor een goede uitoefening van hun 

functie. 

 

                                                                                                                                                                      
onderhouden was te III lb. groten tsiaers hier over den tijt van vier maenden verschenen laetst december XVc neghene, 20 s. 

gr.' (SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1509-1510, f. 51v.). 
301 ARA, RK 38679, stadsrekening Ieper 1455, f. 40r.: 'Jan Pennijnc, messagier, in wiens huus ter wille Gods de sterfte 

commende was in de welken hij niet goelijx commen mochte ter halle noch ooc communiquerne met zinen ghezellen ende 

onder tvolc zo hem gheconsenteirt te leevene upt gont dat hij an de stede verdienen zal XII lb. parisis te dien hende voer hij 

van live ter doot al eert verdient ware dat men dat vercommen zoude upt vaerblijkensten goet dat achter hem bluven 

zoude ende daer omme hier de vorseide, 12 lb.'. Zowel in de periode 1456-1459 was er een pest-epidimie over heel 

Vlaanderen, maar in de jaren voordien circuleerde de ziekte reeds in Brugge en omstreken. Zie W. Blockmans, 

'The social and economic effects of plague in the Low Countries: 1349-1500', BTFG, 58 (1980) 4, 853. 
302 KBR, MS 6295 (Cartularium stad Gent), f. 78r.-v. 
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OnkostenOnkostenOnkostenOnkosten    

Bovenstaande gegevens tonen aan dat het zeer moeilijk is om alle bruto-inkomsten van 

een messagier te achterhalen. De schatting van het jaarloon in tabel 3.6. was gebaseerd 

op zijn dagvergoedingen en zijn jaarvergoeding als 'pencioen'. Hij kreeg verder nog 

regelmatig drinkgeld voor andere opdrachten of van de bestemmeling aan wie hij een 

brief bracht. Zijn netto loon lag hoger, maar daartegenover had hij ook grote onkosten. 

Ook die zijn echter moeilijk te achterhalen. De belangrijkste kost die een messagier had, 

was het onderhoud en het voederen van zijn paard. In de stadsrekeningen wordt 

nergens een betaling voor onderhoud of voedsel van de paarden vermeld. Daaruit kan 

afgeleid worden dat de messagier dat zelf bekostigde. Een expliciete vermelding hiervan 

komt voor in de kasselrijrekening van het Brugse Vrije. Het loon, maar ook de onkosten 

worden vermeld in de hoofding van de categorie voor messagiers: 

'Dachvaerden van den messagieren ende duerwaerders buten slands waerof zy hebben 20 
sch par sdaechs ende als zy ryden met eenighen burchmeesters, scepenen, ontfanghere ende 
pensionarissen, zo en hebben zy maer 10 s. par. sdaechs ende huere mondcosten quicte 

maer moeten betalen de costen van hueren paerden maer moeten betalen de costen van hueren paerden maer moeten betalen de costen van hueren paerden maer moeten betalen de costen van hueren paerden ende de duerwaerders zullen hebben 12 

s. par sdaechs als zy ryden met eeneghen wethouders'303 

Ofwel verdiende de messagier 20 s. par., maar als hij meereed met een lid uit het 

stadsbestuur, dan kreeg hij 10 s. par., maar dan werden zijn maaltijden vergoed. De 

onkosten voor de paarden waren wel ten laste van de messagier. In de Gentse 

stadsrekeningen werd onder de categorie van de 'prosenten' regelmatig een vergoeding 

betaald aan boden en sergeanten wegens verlies van hun paard. Zo kreeg Jan Damman 

in 1417 een vergoeding van 2 lb. gr. wegens het verlies van zijn paard304. Nadat Jan 

Cossaert, messagier van hertog Karel de Stoute, op 17 oktober 1467 een brief bracht aan 

het Ieperse stadsbestuur, vroeg men aan Jan of er geen gebrek was aan 

voedingsmiddelen bij de hertog. Hij zei dat er het even goedkoop was als in Ieper, 

uitgezonderd de kosten voor het onderhoud van paarden305. Dat Jan op de hoogte was 

van de prijzen voor het haver kan er op wijzen dat hij dergelijke onkosten zelf moest 

betalen. 

Het stadsbestuur kwam enkel financieel tussen wanneer er gebruik gemaakt werd 

van huurpaarden. Dit deed men wanneer er snelheid vereist was omdat deze paarden 
 

                                                      
303 RAB, Registers Brugse Vrije, nr. 249, kasselrijrekening 1509-1510, f. 60r. (dezelfde formulering is te vinden in 

de daaropvolgende rekeningen: nr. 250: f. 50v, nr. 251: f. 50r., nr. 252: f. 49r, enz.). 
304 M. Boone, Gent en het Bourgondische staatsvormingsproces, band 4, 139. 
305 P. Van de Letewe, Vernieuwing, 155: 'Item, ghevraecht den vorseide messagier of int heere gheen ghebrec was van 

vitaillen, andworde datter de lieftucht alsoo goed coop was als hier, huutghedaen de lieftucht van de peerden; want zyn 

peerd hader II grotswaert hoys sdaechs, maer als van den hevene [haver] was daer also goeden coop als hier'. 
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dan konden afgewisseld worden. Aangezien dit in de rekeningen vermeld en vergoed 

werd, hoefde de messagier die huur niet zelf te betalen306. Toen Colin de Raed in 

september 1452 'haestelick' naar Parijs werd gestuurd, trok hij met een huurpaard zodat 

hij de afstand in minder dan 3 dagen kon afleggen307. 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

'Das wichtigste am Brief war im Mittelalter der Bote'. Zo verwoordde Hartmut Hoffman het 

met enige zin voor overdrijving308. De frase wijst wel op de belangrijke functie die de 

stadsbode speelde in het briefverkeer. Daarom werd in dit deel de functie van de 

messagier onder de loep genomen. Hoewel ook hier een stadsbestuur een beroep deed 

op een veelheid van boden die al dan niet eenmalig een brief konden ronddragen, was er 

toch de uitdrukkelijke voorkeur voor de werking met professionele stedelijke 

messagiers. Deze messagiers werden niet altijd uit de eigen stedelijke gemeenschap 

gerekruteerd. Wel kwamen ze vaak uit andere streken. Bekwaamheid en discrete 

levenshouding bleken doorslaggevend, ook in de aanstelling van een messagier. In 

Brugge werd de functie verpacht en werd de meest biedende aangesteld. Via eden werd 

hij wel verplicht tot eervol gedrag en een goede levenswandel. In Gent, Kortrijk en Ieper 

speelden connecties of familierelaties waarschijnlijk wel een rol in de aanstelling. Eens 

de messagiers benoemd waren, bleven ze geruime tijd in dienst. Dit zorgde voor 

continuïteit wat belangrijke voordelen inhield voor zowel de messagier als voor het 

stadsbestuur. Binnen de stedelijke administratie behoorde de messagier tot de betere 

verdieners onder de lagere bedienden. Ze zaten met andere woorden in een 

tussenpositie309. Het belang van de functie van de messagier lag niet in iemands rijkdom 

of sociale afkomst, maar in de symbolische, diplomatieke en informatieve rol die ze 
 

                                                      
306 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1482-1483, f. 71v.: 'Doe ghesonden Willem de Hollandere t'Andworpen ende 

van daer te Bruesele metten voorseide buerchmeester ende was uut XI daghen daer in begrepen II nachten mids dat hij 

haestelike weder omme ghesonden was ende nemen moeste een huerpaert daer vooren hij betaelde IIII s. gr., comt 26 s. Doe 

ghesonden Jan Coopman te Ghend an de ghedeputeirde van deser stede met brieven ende was uut II daghen met eenen 

hierpaerde, comt, 5 s.' 
307 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1452-1453, f. 30v.: 'van costen van huerpaerden mids dat hij binnen III 

daghen in reet, 54 gr.' 
308 H. Hoffmann, 'Zur mittelalterlichen Brieftechnik', in: K. Repgen en S. Skalweit (eds.), Spiegel der Geschichte. 

Festgabe für Max Braubach zum 10. April 1964 (Münster, 1964), 145. 
309 X. Nadrigny, 'La place des messageries', 273-274. 
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vervulden. Onderhandelingen werden niet door hen gevoerd, maar door het hogere 

administratieve en politieke personeel310. Hun meerwaarde lag echter in het beheren 

van de belangrijke informatiestromen waarop de politieke onderhandelingen gebaseerd 

waren. Ze waren op de hoogte van politieke, economische of sociale informatie. Daarom 

was, meer dan bij iedere andere functie, betrouwbaarheid erg belangrijk. Het 

stadsbestuur moest er zeker van zijn dat het op zijn messagier kon rekenen en dat 

laatstgenoemde zijn taken discreet vervulde. Daarom werden externe opdrachten, of 

afhankelijkheid van een andere werkgever, tot een minimum beperkt. Men deed dit 

door de messagiers voltijds aan het werk te zetten en hen hiervoor voldoende te 

betalen. Toch werd er in de rekeningen van de algemeen-ontvanger van Vlaanderen en 

Artesië en in de baljuwsrekeningen af en toe een stedelijke messagier vergoed. Dit was 

echter eenmalig en voor korte opdrachten. Ze konden dienen om het loon van een 

messagier in rustige perioden op te krikken. Waarschijnlijk gebeurden deze opdrachten 

ook slechts na goedkeuring van het stadsbestuur. Bij ouderdom kregen enkele 

messagiers een bijkomende vergoeding. Op die manier wilde men de messagier blijven 

aan het stadsbestuur binden. Door dergelijke vergoedingen behielden de messagiers een 

bepaalde loyaliteit aan het stadsbestuur. Stadsbesturen wilden dat de stadsboden, ook 

na hun vertrek, discreet bleven en de vele informatie die ze tijdens de dienstjaren 

hadden vergaard binnenkamers hielden. 

 

 

                                                      
310 Ibidem, 276-277. 
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Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4 HetHetHetHet    verloop van een zendingverloop van een zendingverloop van een zendingverloop van een zending        

In de vorige hoofdstukken werd de functie van het stedelijke personeel dat zich 

toelegde op het briefverkeer en de functie van de messagier verduidelijkt. In wat volgt 

wordt geanalyseerd hoe een bode precies uitgezonden werd en wat daar bij kwam 

kijken. Wanneer een brief geschreven was, moest hij nog op gepaste wijze tot bij de 

destinataris geraken. Dit deel bespreekt met andere woorden de periode vanaf de laatste 

pennentrek tot en met de terugkeer van de bode. Hiervoor werd het verloop van een 

zending stap voor stap uitgetekend. Ik wil hierbij twee hypothesen onderzoeken. Een 

eerste hypothese is dat een stedelijk bestuur structureel investeerde in ieder aspect dat 

gepaard ging met een zending van een bode. Dit deed het met het oog op het beperken 

van de risico's die iedere stap met zich meebracht. Bij iedere tussenstap kon er namelijk 

iets mislopen dat de communicatie deed vertragen of vertroebelen. Voor een 

stadsbestuur kwam het er op neer om alle stappen zo snel mogelijk na elkaar te laten 

opvolgen om op deze manier zijn briefverkeer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Op deze manier bracht een stadsbestuur structuur, snelheid en betrouwbaarheid in zijn 

briefverkeer. Een tweede hypothese die ik naar voren wil schuiven is dat deze 

investeringen samenhingen met de voortdurende nood in het aanmeten van een eigen 

identiteit met het oog op een positionering binnen de stedelijke hiërarchische 

structuur. 

Om de investeringen bij iedere tussenstap te onderzoeken, heb ik de structuur van een 

doorsnee zending opgemaakt. Deze structuur is gebaseerd op een narratief schema dat 

Jacques Merceron uittekende in zijn boek 'La message et sa fiction'1. Hij merkte op dat er 

 

                                                      
1 J. Merceron, Le message et sa fiction: la communication par messager dans la littérature française des XIIe et XIIIe 

siècles (Londres/Berkeley/Los Angeles, 1998) 188-222. 
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voor elk van deze stappen een rijkheid aan termen en woorden bestond in de narratieve 

bronnen. Daaruit besloot hij dat er een enorme vitaliteit bestond in de maatschappij 

voor wat betreft dergelijke communicatieve praktijken2.  

Tabel 4.1: De structuur van een zending 
Hoofdonderdeel Bijkomende stappen 

1. Opdracht en overweging van het 

stadsbestuur 

1.1. Invloed door externe motieven 

1.2. Invloed door interne motieven 

2. Samenstelling van de brief 

 

2.1. Keuze van bewoordingen 

2.2. Keuze van vormelijke aspecten 

3. Convocatie en selecteren van de 

boodschapper 

3.1. Stad wil betrouwbare boodschapper 

3.2. Boodschapper wil zekerheid op vergoeding 

4. Verplaatsing naar de destinataris 

 

4.1. Voorbereiding (uitrusting, vergoeding onkosten) 

4.2. Vertrek 

4.3. Reis 

4.3.1. Snelheid 

4.3.2. Infrastructuur 

5. Overdracht van de boodschap en/of 

bijhorende brief 

 

5.1. Identificatie van de destinataris 

5.2. Identificatie van de boodschapper en 

opdrachtgever 

5.3. Begroeting 

6. Reactie van de destinataris op de 

boodschap 

 

6.1. Goede reactie 

6.1.1. Verloning voor boodschapper 

6.2. Slechte reactie 

6.2.1. Gevangenneming boodschapper 

6.2.2. Wegsturen boodschapper 

6.2.3. Vermoorden boodschapper 

7. Terugkeer naar de opdrachtgever 

 

7.1. Voorbereiding 

7.2. Vertrek  

7.3. Reis 

8. Aankomst - verslag aan de opdrachtgever 

 

8.1. Antwoord van de destinataris en eventueel 

overdracht van bijhorende antwoordbrief 

8.2. Verslag van andere informatie 

9. Reactie van de opdrachtgever  (met eventueel terugkeer naar stap 1) 

 

Het schema geeft een mooi overzicht van de stappen die gepaard gaan bij het uitzenden 

van een bode. Het eerste en het tweede punt werden reeds in respectievelijk hoofdstuk 

1 en 2 besproken. 

 

                                                      
2 J. Merceron, Le message et sa fiction, 291. 
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4.14.14.14.1 Convocatie Convocatie Convocatie Convocatie en selecteren van de boodschapperen selecteren van de boodschapperen selecteren van de boodschapperen selecteren van de boodschapper    

Het is moeilijk te achterhalen waarom voor een bepaalde opdracht voor een bepaalde 

messagier gekozen werd. Omdat er zoveel brieven gestuurd werden, was er altijd een 

messagier buiten de stad. De keuze viel daarom logischerwijs op een 'vrije' messagier. 

Dit zorgde er voor dat er geen specialisatie was waarbij de ene bode enkel naar die 

streek werd gestuurd en de andere naar een andere streek. Noch was er een specialisatie 

volgens inhoud of destinataris. Een dergelijke specialisatie was niet opportuun en zou 

niets bijdragen aan de efficiëntie van het postsysteem. Het was enkel van belang dat de 

brief vlot naar de bestemmeling werd gebracht door een betrouwbare stedelijke bode. In 

een brief aan de Engelse handelaars te Calais vragen de Vier Leden of ze naar de 

ambassadeurs van de koning van Engeland een brief wilden sturen: 'par le premier seur 

messagé'3, met de eerste betrouwbare bode. 

Deze werkmethode impliceert ook dat de vrije messagier gemakkelijk te vinden en 

bereikbaar moest zijn. Hij diende altijd stand-by te zijn en in de buurt van het 

stadsbestuur of zijn secretarie te verblijven. Uit de eden van de boden uit Keulen van 

1460 bleek dat er zoiets was als 'boidenhuyseren', strategisch gelegen vlak bij de 

stadspoort. Daar vond men de boden terug en kon een bezoekende bode de 

binnenkomende brieven afgeven4. Het wijst op een vorm van sedentarisatie en op een 

stijgend permanent karakter van een dergelijke functie. Dergelijke bodenhuizen werden 

opgericht in Görlitz in 1380, Hildesheim in 1425, Frankfürt in 1435 en Keulen, 

Nördlingen en Konstanz rond 1450-1460. Werd een dergelijke specialisatie van de 

stedelijke instelling (messagerie) verspreid van de ene stad naar de andere5? Over het 

bestaan van dergelijke plaatsen in de Vlaamse steden werd alleszins niets terug 

gevonden. Uit een merkwaardige uitgavepost van de stad Ieper kan onrechtstreeks 

afgeleid worden dat de hallen de plaats van samenkomst waren. Er werd namelijk een 

som betaald aan Jan Penninc omdat hij door vele overlijdens in zijn omgeving niet 

langer in staat was zich onder het volk en 'tot de hallen' te begeven6. 

 

                                                      
3 Scott, Le Cotton Manuscrit, 96-97; Hingeston, Royal and historical letters, 253-255. 
4 P. Monnet, 'De la rue', 72. 
5 P. Monnet, 'Pourvoir communal', 129. 
6 ARA, RK 38679, stadsrekening Ieper 1455, f. 40r.: 'Jan Pennijnc, messagier, in wiens huus ter wille Gods de sterfte 

commende was in de welken hij niet goelijx commen mochte ter halle noch ooc communiquerne met zinen ghezellen ende 

onder tvolc zo hem gheconsenteirt te leevene upt gont dat hij an de stede verdienen zal XII lb. parisis te dien hende voer hij 

van live ter doot al eert verdient ware dat men dat vercommen zoude upt vaerblijkensten goet dat achter hem bluven 

zoude ende daer omme hier de vorseide, 12 lb.' 
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4.24.24.24.2 VerplaatsingVerplaatsingVerplaatsingVerplaatsing    naar de destinatarisnaar de destinatarisnaar de destinatarisnaar de destinataris    

4.2.14.2.14.2.14.2.1 ReisReisReisReis    

SnelheidSnelheidSnelheidSnelheid    

De snelheid waarmee een bode zich kon verplaatsen, was afhankelijk van verschillende 

factoren. Ten eerste kon een bode te voet of te paard onderweg zijn. Een paard kon 

echter uitgerust of vermoeid zijn. Het seizoen en de weersomstandigheden bepaalden 

de snelheid. Neerslag kon bijvoorbeeld de toestand van de wegen beïnvloeden en zo de 

snelheid bepalen. De tijdsduur van de hele trip kon bovendien nog verlengd worden 

doordat de bode diende te wachten op een antwoord of omdat hij door externe factoren 

werd opgehouden (cf infra). 

Cauchies vermeldt dat de Henegouwse bode meestal te voet reisde en een paard enkel in 

hoogdringendheid werd ingezet7. De Vlaamse stadsrekeningen geven beperkte 

informatie over de reismethode. De methode werd enkel vermeld wanneer zij de 

omvang van de onkosten bepaalde. Dit was het geval bij sergeanten. Bijvoorbeeld in de 

Gentse rekeningen werd op 5 oktober 1487 Lieven de Neckere, sergeant te paard naar 

Brussel gestuurd te 2 s. gr. per dag8. Op 1 november dat jaar werd Bussaert Colnes te 

voet naar Aalst en Brussel gestuurd te 1 s. gr. per dag9. Een verplaatsing te paard werd 

dubbel betaald. Bij verplaatsingen dichterbij komt de betaling van 12 d. gr. (te voet) en 

20 d. gr. (te paard) voor10. In diezelfde periode werden stedelijke messagiers consequent 

betaald aan 20 d. of 2 s. gr. per dag. De messagiers reisden hoogstwaarschijnlijk steeds te 

paard, maar bij hen werd dit niet telkens vermeld. Het werd enkel bij de losse 

sergeanten vermeld omdat de reismethode bij hen kon variëren. In tegenstelling tot 

Henegouwen reisden Vlaamse messagiers voornamelijk te paard, hoewel ook 

'voetlopers' werden ingezet. 

Politieke personeelsleden waren vaak met twee of meerdere paarden onderweg. Ook 

hierbij werd consequent een hiërarchie gehanteerd. Zo reisden op 20 december 1488 

Joos van der Woestine, schildknaap en kapitein van Ieper, Andries de Wale, voogd van 

 

                                                      
7 J.-M. Cauchies, 'Messageries', 311-312. 
8 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1487-1488, f. 273r. 
9 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1487-1488, f. 274v. 
10 Zie ter vergelijking de verplaatsing van Jacob Van Bastelaer op 7 februari 1488 te voet aan 12 d. gr. per dag 

en die van Gheert de Groote van 28 februari 1499 te paard aan 20 d. gr. per dag. Zie SAG, reeks 400, nr. 28, 

stadsrekening Gent 1487-1488, f. 338v. en f. 339v. 
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de wezen en meester Jan Coene pensionaris te Gent naar de ledenvergadering. Hierbij 

reisden de eerste twee met drie paarden en meester Jan met twee paarden11. Dergelijke 

voorbeelden zijn legio. Burgemeesters, schepenen en ander hoog geplaatst politiek 

personeel reden met 3 of meerdere paarden, geschoold personeel reed met twee 

paarden.  

 

Er werd reeds berekend dat de gemiddelde afstand van een dagreis in de veertiende 

eeuw te paard 50 km was en dat dit in de vijftiende eeuw bij een professionele koerier 

kon oplopen tot een daggemiddelde van 70 km12. In 1417 kon Tideman Braekeveld die in 

Lübeck verbleef reeds op 21 mei 1417 een antwoord schrijven op een brief die 

Hildebrand Veckinchusen geschreven had op 11 mei 1417 in Brugge13. De afstand 

Brugge-Lübeck werd in minder dan tien dagen afgelegd wat neerkomt op een 

gemiddelde van ongeveer 70-75 km per dag. In de zestiende-eeuw, wanneer paarden om 

het aantal kilometer konden gewisseld worden, kon een koerier 's winters tot 91 km en 

's zomers tot 106 km per dag afleggen14. In het graafschap Vlaanderen waren dergelijke 

lange afstanden minder aan de orde. De steden lagen dicht bij elkaar. Dit impliceert dat 

koeriers nooit lang onderweg waren. Hierdoor konden brieven snel worden bezorgd. 

Door middel van het briefverkeer tussen het Ieperse stadsbestuur en zijn gezanten in 

Brugge, kan de veelheid en de snelheid van het briefverkeer achterhaald worden. Door 

onderzoek van die brieven, integraal uitgegeven door Diegerick15, kan gereconstrueerd 

worden wanneer de brieven verzonden en ontvangen werden16. In onderstaande tabel 

werden de data van verzending en ontvangst genoteerd van de Ieperse afgevaardigden 

in Brugge in het voorjaar van 1488. Twee zaken vallen op. Ten eerste toont de tabel dat 

men quasi dagelijks een brief zond en ontving. Ten tweede kan hieruit afgeleid worden 

dat een verzonden brief quasi altijd de volgende dag zijn bestemming bereikte (de 

afstand tussen Brugge en Ieper bedraagt ongeveer 50 km). Soms werd een brief, die 's 

ochtends verzonden werd, nog dezelfde dag afgeleverd (brieven 3, 13 en 27). Nooit was 

 

                                                      
11 ARA, RK 38712, stadsrekening Ieper 1488, f. 42v. 
12 J.-M. Cauchies, 'Messageries et messagers en Hainaut au XVe siècle', Le Moyen Age, 82 (1976) 2, 310-311; Y. 

Renouard, 'Routes, étapes et vitesses de marche de France à Rome au XIIIe et au XIVe siècles d'après les 

itinéraires d'Eudes Rigaud (1254) et de Barthélemy Bonis (1350)', in: Studi in onore di Amintore Fanfani (Milaan, 

1962), deel 3, 428. 
13 W. Stieda, Briefwechsel, 175. 
14 D. Denecke, 'Strasse und Weg im Mittelalter als Lebensraum und Vermittler zwischen entfernten Orten', in: 

B. Hermann (ed.), Mensch und Umwelt im Mittelalter (Stuttgart, 1987), 217. 
15 I. Diegerick, Correspondance. Op. Cit. 
16 Bij ontvangst van de brief schreef men op de brief zelf recepta met de bijhorende datum. De briefschrijvers 

zelf schreven op het eind van de brief telkens op wanneer de brief geschreven werd. Op deze manier kunnen 

de twee data achterhaald worden. 
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een brief langer dan twee dagen onderweg. De afgevaardigden wisten dat hun 

informatie reeds de volgende dag hun stadsbestuur bereikte. Boden reisden, als de 

noodzaak er was, ook vaak 's nachts naar de verschillende steden17. Op 7 februari 1488 

kreeg het stadsbestuur drie brieven, twee geschreven op 6 februari en één geschreven 

op 7 februari zelf. Hoogstwaarschijnlijk werden verschillende brieven met één koerier 

meegenomen. Het stadsbestuur kreeg zo op één dag verschillende brieven en heel veel 

informatie over de gebeurtenissen te Brugge. 

 

                                                      
17 ARA, RK 38712, stadsrekening Ieper 1488, f. 84r.: 'Den drien messagiers van deser stede met heuren salaris ende 

aerbeyt van dat zij ende elc hierer te diverschen stonden bij nachte alst nood was ghereden ende brieven ghedreghen 

thebbene alzo wel bij laste van der wet van der voorseide stede als van den ghedeputeerde van diere butten ligghende, 

elken IIII lb. parisis, 12 lb.'. Deze uitgave stond niet geregistreerd in de traditionele categorie van voyagen, maar 

die van Andere ghiften ende costen van messagiers, voetloopers ende anderen. 
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Tabel 4.2: De correspondentie van de Ieperse afgevaardigden naar Ieper 
Nummer

18
 Plaats en datum van 

verzending 

Datum van 

ontvangst 

Briefschrijver 

1 Gent, 21-01-1488 23-01-1488 Jan Coene 

2 Brugge, 23-01-1488 24-01-1488 Jan Coene 

3 Brugge, 24-01-1488 24-01-1488 Jan Coene 

5 Brugge, 26-01-1488 27-01-1488 Jan Coene 

6 Brugge, 02-02-1488 03-02-1488 Jan Coene 

8 Brugge, 04-02-1488 05-02-1488 Jacob van Steelant 

9 Brugge, 04-02-1488 05-02-1488 Jacob van Steelant
19

 

10 Brugge, 05-02-1488 06-02-1488 Jacob van Steelant 

11 Brugge, 06-02-1488 07-02-1488 Jacob van Steelant 

12 Brugge, 06-02-1488 07-02-1488 Jacob van Steelant 

13 Brugge, 07-02-1488 07-02-1488 Jacob van Steelant 

14 Brugge, 08-02-1488 09-02-1488 Jacob van Steelant 

15 Brugge, 09-02-1488 10-02-1488 Jacob van Steelant 

16 Brugge, 11-02-1488 12-02-1488 Jacob van Steelant 

17 Brugge, 17-02-1488 18-02-1488 Jacob van Steelant 

19 Brugge, 26-02-1488 27-02-1488 Jan Coene 

20 Brugge, 09-03-1488 10-03-1488 Andries Paelding en Jacob van Steelant 

21 Brugge, 10-03-1488 11-03-1488 Andries Paelding en Jacob van Steelant 

22 Brugge, 11-03-1488 12-03-1488 Jacob van Steelant
20

 

23 Brugge, 12-03-1488 13-03-1488 Jacob van Steelant
21

 

24 Brugge, 13-03-1488 14-03-1488 Jacob van Steelant
22

 

25 Brugge, 14-03-1488 15-03-1488 Jacob van Steelant en Jan de Corte 

26 Brugge, 15-03-1488 16-03-1488 Jacob van Steelant 

27 Brugge, 16-03-1488 16-03-1488 Jacob van Steelant 

28 Brugge, 20-03-1488 20-03-1488 Jacob van Steelant 

29 Brugge, 23-03-1488 24-03-1488 Jacob van Steelant 

30 Brugge, 26-03-1488 27-03-1488 Jacob van Steelant en Lauwers Bouderave 

31 Brugge, 29-03-1488 30-03-1488 Jacob van Steelant
23

 

Door de korte afstand werd de snelheid maar weinig beïnvloed. Er kan besloten worden 

dat brieven zeer snel tussen de Vlaamse steden circuleerden. Dit zorgde ervoor dat de 
 

                                                      
18 Hierbij wordt de nummering van Diegerick gevolgd. Af en toe is er een nummer weggelaten, dat zijn andere 

brieven die buiten het bestek van deze analyse vallen. 
19 Hoewel deze brief volgens de uitgever niet was gesigneerd op naam, maar enkel met de zinsnede by den al 

uwen ghedeputeerden, kon de hand wel toegewezen worden aan Jacob van Steelant. I. Diegerick, Correspondance, 

deel 1, 37. 
20 Zelfde opmerking. I. Diegerick, Correspondance, deel 1, 76. 
21 Zelfde opmerking. I. Diegerick, Correspondance, deel 1, 77. 
22 Zelfde opmerking. I. Diegerick, Correspondance, deel 1, 82. 
23 Zelfde opmerking. I. Diegerick, Correspondance, deel 1, 102. 
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stadsbesturen kort op de bal konden spelen en op politiek vlak snel beslissingen konden 

nemen. Echt grote vertragingen werden meestal veroorzaakt door onverwachte 

factoren (bijvoorbeeld een bode die werd gevangen genomen), niet zozeer door de 

conditie van het paard of door de slechte toestand van de wegeninfrastructuur. 

Dat het stadsbestuur van Ieper op 7 februari drie brieven kreeg werd veroorzaakt 

doordat de Bruggelingen de dag ervoor de stadspoorten gesloten hielden zodat niemand 

de stad kon verlaten. Hierdoor konden de brieven geschreven op 6 februari pas met 

vertraging naar Ieper gebracht worden. De brief begint met het relaas: 'Naer tscriven van 

onsen laetsten brieve die wy by Pieter Braem, messagier, ghezonden hadden in meeninghe dat ghy 

dien hedent desen nuchtentstont ontfaen zoudt hebben, nochtans de vorseide Pieter Braem, 

commende an de porte van deser stede van Brugghe, ende twee huuren ende meer te peerde daer 

verbeydende, niet jeghenstaende dat ons de capitaein ende de wet beloeft hadden dat men hem 

uitlaten zoude, het en heeft niet moghen ghebueren'24. Men was een snelle correspondentie 

gewend en de kleinste vertraging werd beschouwd als inefficiënte belemmering. Ook uit 

de volgende brief duikt enige vorm van ergernis op. De gezanten konden de brief nog 

niet verzenden omdat ze nog moesten wachten op een 'brief van continuacien', die ze 

hadden gevraagd bij Gheeraert Numan, secretaris van Maximiliaan van Oostenrijk. Deze 

brief moest samen met de brief van de gezanten naar Ieper opgestuurd worden zodat 

het stadsbestuur Ieper kon verlaten en naar Brugge kon komen25. Pas tegen de avond 

kregen de Ieperse vertegenwoordigers in Brugge de 'brief van conintuacien' in handen 

zodat ze noodgedwongen nog een nacht moesten wachten vooraleer ze hun brieven aan 

het Ieperse stadsbestuur konden opsturen. 

 

TransportiTransportiTransportiTransportinfrastructuurnfrastructuurnfrastructuurnfrastructuur    

Een functionerend en goed onderhouden stratennet gaf een landsheer het voordeel dat 

een geografisch gebied politiek en economisch beter gecontroleerd en toegankelijk 

gemaakt kon worden26. Een goede infrastructuur was uiteraard ook bevorderlijk voor de 

economische ontwikkeling27. Ook op andere gebieden zoals het strafrecht werd reeds 

 

                                                      
24 I. Diegerick, Correspondance, deel 1, 47 
25 I. Diegerick, Correspondance, deel 1, 49: 'lastte ons te gane bij Mer Gheraert Numan ende te halene eenen brief van 

continuacien omme ulieden voor X daghen ten fine dat de stede zonder wet niet en zy, den welken wy ulieden zenden by 

den bringhere van dese; wy zoudent by Pieter Braem ghezonden hebben, maer het was avont eer wy den vorseide brief 

ghisteren consten ghecrighen'. 
26 O. Landolt, 'Mobilität und Verkehr', 502. 
27 Ik verwijs hier naar het themanummer van Bijdragen tot de geschiedenis 82 (1999) waarin de 

transportinfrastructuur, de transportkosten en haar belang voor de economische ontwikkeling vanuit 

verschillende aspecten onderzocht wordt. 
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bewezen dat een goede werking bepaald werd door de nabijheid van wegen. Criminele 

feiten gepleegd in dorpen nabij een belangrijke weg, kwamen sneller aan het licht dan 

in het geval van dorpen verder gelegen. Het nieuws in de streken bij een hoofdweg werd 

namelijk sneller verspreid. Die dorpen waren ook meer bereikbaar voor de 

gerechtsofficieren28. Tot slot was een goede wegeninfrastructuur ook bevorderlijk voor 

de interne communicatie en voor het verkeer tussen de steden. Kortom, wilden 

landsheren of steden een geografisch gebied controleren, dan hadden ze er alle baat bij 

om te investeren in een goede wegeninfrastructuur. Hoewel eerdere studies beweerden 

dat de landwegen slechts in drie perioden het voorwerp van een echte politiek waren, 

namelijk de Romeinse periode, de 18e eeuw en de 20e eeuw29, stond het onderhoud van 

de wegen naar alle waarschijnlijkheid bij ieder bestuur hoog op de agenda. 

Heel wat indicatoren wijzen op een grote mobiliteit van personen, goederen en 

diensten in het graafschap Vlaanderen, waarvoor kwalitatieve wegen noodzakelijk 

waren30. Reizigers in de Nederlanden uitten zich over het algemeen lovend over de 

toestand van de wegen. Hieronymys Müntzer, een arts uit Nüremberg die eind 15e eeuw 

Zuid-West Europa doorreisde, omschreef de Brugse straten, die hij in 1495 betrad, als 

'geplaveid, breed en prachtig'31. Zelfs in het kleinere Eeklo was Albrecht Dürer, die in de 

jaren 1520-1521 door Vlaanderen reisde, onder de ondruk van de 'indrukwekkende straten, 

aangelegd met stenen'32.  

Vanuit archeologisch standpunt werd tot nog toe weinig aandacht gespendeerd aan 

het (land)wegennetwerk door enkele belangrijke methodologische problemen die met 

dit onderzoek gepaard gaan33. In 1983 verscheen evenwel een algemeen werk over 'La 

 

                                                      
28 S.J. Stevenson, 'The Rise of suicide verdicts in south-east England, 1530-1590: the legal process', Continuity 

and Change, 2 (1987) 1, 50 - 57. 
29 L. Franck, Historische schets van de weg Gent-Oudenaarde (Onuitgegeven licentiaatsthesis (Ugent), 1967), 82. 
30 P. Stabel, 'Schippers, wagenvoerders en kruiers. De organisatie van de stedelijke vervoersector in het 

laatmiddeleeuwse Vlaanderen', Bijdragen tot de geschiedenis, 82 (1999), 161. 
31 H. Monetarius, P. Ciselet en M. Delcourt, Voyage aux Pays-Bas (1495) (Brussel, 1942: Collection nationale (Office 

de publicité Bruxelles). Série 2, 22) 42. Geciteerd in: J. De Keyser, De visie van vreemdelingen op de Zuidelijke 

Nederlanden in de late middeleeuwen en de renaissance (Onuitgegeven licentiaatsthesis (Universiteit Gent), 2007) 

232-233.  
32 A. Dürer, D. Kuhrmann, M. Gijsen en G. Marlier, Le journal de voyage d'Albert Dürer dans les anciens Pays-Bas 1520-

1521, accompagné du livre d'esquisses à la pointe d'argent, et illustré par les peintures et dessins exécutés pendant son 

voyage (Brussel, 1970) 83. Eveneens geciteerd in bovenvermelde thesis en in de publicatie die op basis van deze 

thesis werd geschreven: J. De Keyser, Vreemde ogen: een kijk op de Zuidelijke Nederlanden 1400-1600 (Antwerpen, 

2010) 45-46. 
33 E. Grinmuth-Dallmer, 'Wege, Mittel und Ebenen der Kommunikation aus der Sicht der Archäologie', in: W. 

Rösener (ed.), Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft vom Mittelalter bis zur Moderne (Göttingen, 2000), 21. 
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rue au Moyen Age'34. Dit kreeg vooral navolging in de Duitstalige historiografie met het in 

2007 verschenen verzamelwerk: 'Strassen- und Verkehrswesen im hohen und späten 

Mittelalter'. Hierin worden studies over het wegennetwerk over alle delen van Europa en 

Azië verzameld. De situatie in de Nederlanden blijft hier echter onderbelicht35. De enige 

werken over de Nederlanden richten zich tot Brabant36 of tot Ieper37 of het zijn 

verouderde publicaties over lokale wegen38. Aangezien de meeste steden opgericht 

werden langs de kruising van land- en/of waterwegen, hadden de steden gemakkelijk 

toegang tot de grote transportwegen. Te vaak werd er van uit gegaan dat deze wegen 

teruggaan tot de Romeinse heirwegen. Een belangrijk deel van het wegennet kwam 

echter pas tot stand als exponent van de bloei van handel en nijverheid na de 

Karolingische periode39. De ontwikkeling van het wegennet en de stijging van het aantal 

reizigers en handelaars gaan hand in hand. Die reizigers waren zelfs de basis van de 

stedelijke welvaart en de wegen waarop ze reisden werden door Philippe de Beaumanoir 

in zijn 'Coutumes de Beauvaisis' beschreven als 'aisemens communs'. De gebruikers ervan 

dienden speciale bescherming te genieten: 'que chascuns doit avoir es chemins pour aler et 

pour venir pesiblement, tuit li seigneur doivent mout prendre garde que li pelerin ne soient pris ne 

destourbé pour petite achoison'40. 

Zoals hierboven vermeld, hing de snelheid van het briefverkeer af van de staat van de 

infrastructuur. Die staat bleek sterk afhankelijk te zijn van de meteorologische 

omstandigheden. Bij aanhoudende regen werden de wegen herschapen in 

modderbanen. De mate van verval was ook nog afhankelijk van de ondergrond. Zo 

werkte een zandige ondergrond in slechte weersomstandigheden minder stremmend 

 

                                                      
34 J.-P. Leguay, La rue au Moyen Age (Rennes, 1983: De mémoire d'homme: l'histoire); R. C. Schwinges en M.-C. 

Schöpfer Pfaffen (eds.), Strassen- und Verkehrswesen im hohen und späten Mittelalter (Ostfildern, 2007: Vorträge 

und Forschungen, 66). 
35 R. C. Schwinges en M.-C. Schöpfer Pfaffen, Strassen- und Verkehrswesen im hohen und späten Mittelalter 

(Ostfildern, 2007: Vorträge und Forschungen, 66) 
36 B. Blondé en R. Van Uytven, 'Langs land- en waterwegen in de Zuidelijke Nederlanden: lopend onderzoek 

naar het preïndustriële transport', Bijdragen tot de geschiedenis, 82 (1999) 3-4, 135-158., F. E. M. Vercauteren, 

'Verkeersassen en verkeersknooppunten: veranderingen in Noord-Brabant ca. 1500- ca. 1850', Bijdragen tot de 

geschiedenis, 78 (1995), 33-50. 
37 J.-M. Duvosquel, 'Le chemin d'Ypres à Comines au début du XIVe siècle ou l'accès des Yprois à la Lys', RN, 76 

(1994), 255-273. 
38 Zie bijvoorbeeld D. Verstraete, 'Oude wegen in het Meetjesland', Appeltjes van het Meetjesland, 1 (1949), 49-57; 

D. Verstraete, 'De steenweg van Gent naar Brugge van de XVIIIe eeuw', Appeltjes van het Meetjesland, 2 (1950), 8-

20. 
39 B. Vannieuwenhuyze, 'Wegen in beweging. De in- en uitvalswegen van middeleeuws Brussel voor de 13e 

eeuw', Cahiers Bruxellois, 41 (2009-2010), 11-15. 
40 P. De Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis (Parijs, 1970: Collection de textes pour servir à l'étude et à 

l'enseignement de l'histoire), deel 1, 382. 
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dan klei- of leemgrond41. Hier had Vlaanderen een voordeel want met uitzondering van 

de polders bestond Vlaanderen voornamelijk uit droog zand en droog zandleem42. Een 

slechte infrastructuur was echter in de eerste plaats nadelig voor het transportverkeer. 

Grote wagens en karren kwamen vast te zitten in de modder, een koerier te paard of te 

voet kon door dergelijke factoren wel vertraging oplopen, maar hij moest er zijn reis 

niet voor uitstellen.  

Een belangrijke bron om informatie te verkrijgen over het wegennet in het graafschap 

Vlaanderen zijn oude landkaarten. Een belangrijke kaart is bijvoorbeeld de Pourbus-

kaart van het Brugse Vrije (1571, met kopie van Pieter Claeissens in 1597). Hierop zijn 

talrijke kleinere wegen te zien. Onderstaand detailfragment geeft een blik op de stad 

Brugge en haar toegangswegen. Rechtsbovenaan zijn twee grote waterwegen te zien die 

naar Damme en het Zwin lopen. Daarrond waren er maar liefst veertien wegen die tot de 

vesten reikten. De belangrijkste onder hen leidden naar een stadspoort en hadden 

toegang tot de stad. Bij de Kruispoort begon de weg die via Male-Sijsele-Maldegem-Eeklo 

tot Antwerpen voerde. Dit is de huidige N9 en waarop het cluster van wegen tussen 

Brugge via Antwerpen tot Lübeck voortbouwt. Aan de Gentpoort begon de weg die via 

Assebroek-Oedelem-Knesselare-Ursel tot Gent voerde. Deze weg zou zijn oorsprong 

vinden in de handelsroute van Brugge-Gent-Brussel-Keulen43. Via dit traject reisde Filips 

de Goede toen hij van Gent naar Brugge kwam om daar zijn blijde intrede te doen in 

1419. Hij passeerde namelijk over Ursel op 22 september 141944. Aan de westzijde was 

het vooral vanuit de Smedenpoort dat verschillende wegen vertrokken richting het 

westelijk deel van het Brugse ommeland (tot Roeselare, Kortrijk, Ieper, enz.) (zie 

afbeelding 3).  

Ieper had vier belangrijke uitvalswegen. Ten eerste een waterweg via de Yperleet 

naar de IJzer (met Diksmuide en Nieuwpoort), Ten tweede een landweg via Torhout naar 

Brugge. Ten derde een landweg tot Komen en ten vierde een landweg die via Waasten 

tot Rijsel voerde (zie afbeelding 4). Zo zocht Ieper enerzijds verbinding met de zee (via 

de IJzer) en anderzijds met de Leie (via Komen en Waasten)45. 

Gent had dan weer het voordeel langs belangrijke waterwegen te liggen. Dat verbond 

haar rechtstreeks met enkele belangrijke steden uit het graafschap Vlaanderen en 

 

                                                      
41 B. Ballaux, 'Molenstenen voor de Kempen: landvervoer en transportkosten in de vijftiende en zestiende 

eeuw', Bijdragen tot de geschiedenis, 82 (1999), 271. 
42 [http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart] 
43 D. Verstraete, 'Oude wegen in het Meetjesland', 49. 
44 Ibidem, 51; H. Vander Linden, Itinéraires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419-1467) et de Charles, comte de 

Charolais (1433-1467) (Brussel, 1940: Académie royale de Belgique. Commission royale d'histoire. Publications in 

4, 51), 1. 
45 J.-M. Duvosquel, 'Le chemin d'Ypres', 256-258. 
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daarbuiten (via de Leie had ze verbinding met Kortrijk; via de Schelde met Cambrai, 

Valenciennes, Doornik, Oudenaarde, Dendermonde, Rupelmonde en Antwerpen). Via 

enkele kleinere rivieren die uitmondden in de Schelde had ze daarenboven nog toegang 

tot andere belangrijke steden (via de Scarpe met Arras en Douai, via de Dender met 

Geraardsbergen, Ninove en Aalst; via de Rupel en de Dijle met Mechelen). Waterwegen 

waren echter voornamelijk voordelig voor het transportverkeer. Koeriers reisden niet 

langs het water, maar via landwegen. Gent lag hier eveneens op de handelsweg Brugge-

Gent-Brussel-Keulen, waardoor ze ook met deze steden in verbinding stond. 

De uitvalswegen vanuit een stad via een stadspoort leidden tot belangrijke steden in 

het graafschap Vlaanderen, of verder in het hertogdom Brabant of in de Duitse 

handelssteden. Een ligging langs waterwegen zorgde ervoor dat men ook talrijke andere 

steden vlot kon bereiken. De steden in het graafschap Vlaanderen stonden door zowel 

de waterwegen als de landwegen (met z'n oude handelsroutes) relatief goed in 

verbinding met elkaar. De uitvalswegen hadden ook belangrijke gevolgen voor de 

communicatie. Een rechtstreekse verbindingsweg tussen Gent en Brugge maakte 

correspondentie tussen deze steden gemakkelijker dan bijvoorbeeld de correspondentie 

tussen Gent en Ieper die niet rechtstreeks met elkaar verbonden waren. 
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Afbeelding 3: Fragment Pourbuskaart46 

 

 

 

 

                                                      
46 B. Van der Herten, F. Depuydt, P. Pourbus en P. Claeissens, Het Brugse Vrije in beeld: facsimile-uitgave van de 

Grote Kaart geschilderd door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601) (Leuven, 1998) 
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Afbeelding 4: Ieper en haar toegangswegen47 

 
    

Moeilijkheden en Moeilijkheden en Moeilijkheden en Moeilijkheden en problemen onderwegproblemen onderwegproblemen onderwegproblemen onderweg    

Reizen langs de landwegen was niet zonder gevaar of moeilijkheden. Een eerste 

belangrijke storing bij de communicatie langs de wegen was de tolheffing. De tol werd 

geheven op handelswaar, maar ook ruiters konden aan tol worden blootgesteld. Behalve 

 

                                                      
47 J.-M. Duvosquel, 'Le chemin d'Ypres', 269. 
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een recente studie over de rentmeesters en beheerders van het grafelijke domein48, is er 

weinig secundaire literatuur te vinden49. In Brugge had de hertog enkele minder 

belangrijke domeinrechten zoals het passagerecht in de Molenstraat of een 'tort-le comte' 

tijdens de jaarmarkten. De tolheffing in Brugge was via overerving in handen van de 

heren van Gistel. Deze familie was niet actief in de stadsmagistraat. Ook in Gent was er 

geen osmose tussen de leidende politieke kringen en de personen die instonden voor 

het beheer van het vorstelijke domein50. Door deze scheiding hadden de tolheffers geen 

banden met de werking van de stedelijke administratie en het wel en wee van de 

stadsboden. De zwaarste tol betrof echter deze op verbruiksgoederen. Het is onduidelijk 

hoe en in welke mate de stedelijke boden onderhevig waren aan de tolheffing onderweg. 

De tol was een dermate zware last dat een stadsbestuur zich bij belangrijke zendingen 

garant stelde voor de bijkomende onkosten. Zo beloofde stad Brugge op 8 augustus 1490 

aan Adaem van Rybeke, Joos van den Bussche, Joos de Rooders, Jan de Galdere en 

anderen die opgedragen werden om tot Gent te trekken dat, indien ze gevangen of 

aangeklaagd zouden worden, de stad zou tussenkomen om alle kosten te betalen51. Op 

deze manier trachtte een stadsbestuur de omstandigheden te verbeteren voor de 

gezanten en hen te vrijwaren van bijkomende lasten. Net om die reden waren 

vrijgeleiden zo belangrijk. Er waren economische vrijgeleiden die moesten helpen zodat 

de handelaars zich vlot en tolvrij tot de jaarmarkt konden begeven52. Er waren ook 

politieke vrijgeleiden. Die gaven de gezant politieke bescherming. Daarom werd soms 

eerst een bode uitgestuurd om een vrijgeleide te verkrijgen voor een later diplomatiek 

 

                                                      
48 T. Soens, De rentmeesters van de graaf van Vlaanderen: beheer en beheerders van het grafelijk domein in de late 

Middeleeuwen (Brussel, 2002: Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse academie van België voor 

wetenschappen en kunsten. Nieuwe reeks, 9). 
49 G. Renson, 'Het tolrecht te Brugge tot de jaren 1500', in: J. Gessler (ed.), Miscellanea J. Gessler ('s-Gravenhage, 

1948), 1044-1060. 
50 T. Soens, De rentmeesters, 167-168. 
51 L. Gilliodts-Van Severen, Essais d’archéologie brugeoise. 3: Mémoriaux de Bruges: recueil de textes et analyses de 

documents inédits ou peu connus, concernant l’état social de cette ville, du quinzième au dix-neuvième siècle (Brugge, 

1913: Recueil de chroniques, chartes et autres documents concernant l'histoire et les antiquités de la Flandre) 

38: 'Den VIIIen dach van ougst anno XC so was by die van der wet van de stede van Brugghe volghende den consente van 

hooftmannen ende dekenen int jaer verleden ghedaen, belooft Adaem van Ryebeke, Joos van den Bussche, Joos de Rooders, 

Jan de Galdere, ende andere die gheordonneirt zyn te treckene binnen der stede van Ghend van weghen de voorseide stede 

van Brugghe, dat indien zy ofte eenich van hemlieden in tderwers trecken ofte int wederkeeren in persoone ghevanghen 

ofte eenichsins anghesproken worden, daer by dat zy in eeneghen dooghene commen mochten van rensoene ofte andersins, 

hemlieden ende elken by zondere daerof tontlastene ende uut te helpene ten coste ende laste van der voorseide stede van 

Brugghe'. Aanspreken heeft hier de betekenis van: aanklagen, eisen, lastig vallen. Zie MNW, lemma: 

'aenspreken'. 
52 De stadsrekeningen van zowel Gent, Brugge als Ieper vermelden jaarlijks betalingen voor de verschillende 

boden die vrijgeleiden van hun jaarmarkt brachten. (uit, Antwerpen, Torhout, Rijsel, Doornik Oudenaarde, 

Sint-Omaars, Dendermonde, enz.). 
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gezantschap. Op 25 mei 1488 werd Jan van Coppenholle van Gent naar Frankrijk 

gestuurd: 'omme te vercrighene tsaufconduit voor de ghedeputeerde die gheordonneert zijn te 

treckene in Vranckerijcke omme tvulcommen van den paeyse'53. In een brief van 1 februari 

1452 klaagde het opstandig bestuur bij de graaf van St. Pol omdat ze geen vrijgeleide 

kon verkrijgen van de hertog om onderhandelingen te beginnen: 'Ooc es 't volck zeere 

ontpaeyt, omme dat men van mynen gheduchten Heere gheen saufconduut cryghen en can, 

zegghende alwaer 't openbare oorloghe, dat men 't saufconduut sculdich ware te verleenene omme 

de lieden te hoorne sprekene'54 Kortom, de vrijgeleide gaf een zodanige juridische 

bescherming dat vele gezanten zonder vrijgeleide niet wilden vertrekken. Deze 

voorbeelden dateren beide uit sterk opstandige perioden waarbij de stedelijke gezanten 

vreesden gevangen genomen te worden. Daarom wilden ze een schriftelijk document 

dat hen juridische bescherming gaf.  

In de dagelijkse praktijk betekende de typische kledij –met bijbehorende stedelijke 

symboliek- een vorm van politieke bescherming voor de messsagier. De kledij van de 

messagier benadrukte dat hij door een bepaalde stad gezonden werd, waardoor hij niet 

als een alleenstaande reiziger beschouwd werd. Wie de messagier lastig viel of overviel, 

daagde het politieke en juridische apparaat van die stad uit. Dit sloot echter niet uit dat 

boden konden worden gevangen genomen, bestolen of zelfs vermoord55. In 1417 werd de 

Gentse messagier Jan Damman gevangen genomen. Hij verloor hierbij ook zijn paard. 

Het stadsbestuur betaalde hem hiervoor een compensatie van in totaal 7 lb. gr.56 Zeker 

in opstandige periodes, hield de functie van messagier grote risico's in. Om diezelfde 

reden stond Karel VI op 31 mei 1401 toe dat een deurwaarder van het Parlement van 

Parijs, die een dagvaarding in Gent moest betekenen, de opstandige stad zelf niet moest 

binnentreden. Het was voldoende om de dagvaarding enkel in een volgzaam dorp of 

stad in de buurt kenbaar te maken57.  

Tijdens de Gentse opstand van 1449-1453 waren boden meermaals het slachtoffer van 

geweld. Op 3 januari 1452 gaf Gent 12 s. groten aan een messagier van de hertog van 

Gullik omdat hij beroofd werd te Zomergem: 'Item ghegheven den derden dach van laumaent 

 

                                                      
53 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1487-1488, f. 412v. 
54 V. Fris, Dagboek, deel 1, 273-274. 
55 In Zwitserland lag het vermoorden van twee Zwiterse boden door Franse troepen aan de basis van de 

zogenoemde 'Kaltwindterfeldzug' (1511). Zie M. Jucker, 'Vertrauen, Symbolik, Reziprozität. Das 

Korrespondenzwesen eidgenössischer Städte im Spätmittelalter als kommunikative Praxis', Zeitschrift fur 

Historische Forschung, 34 (2007), 199. 
56 M. Boone, Gent en het Bourgondische staatsvormingsproces, band 4, 139. Dergelijke compensaties kwamen 

regelmatig voor.  
57 M. Boone, 'Particularisme gantois, centralisme bourguignon et diplomatie française. Documents inédits 

autour d'un conflit entre Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et Gand en 1401', Bulletin de la commission royale 

d'histoire, 152 (1986), brief nr. 8, 95-97. 
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bij beveelne van scepenen eenen messagier van den hertoghe van Guulik ende van den Berghe die 

men seide berooft wesende te Zomerghem bi den gherechte in hoofscheden III croenen, maect 12 s. 

gr.'58. Gent voelde zich genoodzaakt om de geleden schade te vergoeden. Twee maand 

later nam het opstandige Gent zelf een bode gevangen. Het 'Dagboek van Gent' vermeldt 

dat op donderdag 16 maart 1452 een persoon gevangen genomen werd. Het was een 

bode die in opdracht van Pieter Linet, een pensionaris van Sluis in Brussel, werd 

gevraagd om brieven tot Sluis te brengen. Aan de Gentse stadspoorten vroeg hij de weg. 

De man werd de stad binnen gelaten en daar gevangen genomen. Zijn brief werd 

geopend en openbaar voorgelezen59. Alles wijst erop dat hier geen professionele bode 

aan het werk was. Hij kende de weg niet en daarom vond hij er niets beter op dan langs 

het opstandige Gent met brieven van en over de situatie in Gent te passeren om daar 

hulp te vragen60. In de brief zelf staat vermeld: 'Ende omme hemlieden daer af oock 

gheadverteert te zyne, zo eys 't dat ic desen bode nu by hu zende, den welcken ic ghehuert hebbe 

omme XXXII grooten'. De bode vertrok in opdracht van een pensionaris uit Sluis en werd 

ter plaatse gehuurd. Misschien viel de betrouwbaarheid en herkenning en de daarmee 

samengaande (stedelijke) bescherming bij dergelijke eenmalige boden weg. Of 

misschien had de bode gewoon het ongeluk om tijdens het toppunt van Gentse 

opstandigheid langs haar poorten te passeren en zou in een dergelijke periode geen 

enkele politieke bescherming baat hebben.  

Eind april werden in Gent vijf nieuwe hoofdmannen verkozen61. Het was het begin 

van een militarisering van het Gentse bestuur62. Het Gentse opstandige bestuur 

investeerde veel in het proberen overtuigen van andere steden van zijn standpunt. De 

messagiers en trompetters werden regelmatig uitgestuurd op zoek naar bondgenoten63. 

Zo stuurden de hoofdmannen een 'homme d'arme à cheval avec une trompette'64 naar 

Brugge met de vraag om levensmiddelen naar Tielt te sturen waar Gentse troepen 

gelegerd waren. De trompetter moest het daar echter zonder antwoord stellen want alle 

toegangspoorten werden gesloten zodat hij niet met de Brugse bevolking kon 

communiceren. Met deze beslissing verbrak het Brugse bestuur letterlijk de 

communicatielijn met de Gentse opstandelingen. Even later, op 26 mei 1452, kwamen 

 

                                                      
58 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 160r.  
59 V. Fris, Dagboek, deel 1, 300-301, onder de titel 'Vremde dynghen'. 
60 Op 18 maart werd Lambrecht de Knupe vanuit Gent naar Sluis gestuurd, misschien om de brief alsnog af te 

geven of meer uitleg over de correspondentie te vragen. Zie SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-

1452, f. 163r. 
61 J. Haemers, De Gentse opstand, 265-293. 
62 Ibidem, 290-293. 
63 J. Haemers, De Gentse opstand, 269-272. 
64 G. Chastellain, 'Chronique', in: J. Kervyn de Lettenhove (ed.), Oeuvres de Georges Chastellain (Brussel, 1863: 

Académie royale de Belgique. Commission pour la publication des oeuvres des grands écrivains), deel 2, 284. 
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enkele Gentenaren terug, maar dit keer met brieven gericht tot de Brugse ambachten65. 

Waarschijnlijk hoopten ze zo de Brugse middengroepen aan te spreken en de opstandige 

basis binnen het graafschap te vergroten. Dit mislukte echter. De brieven kwamen in 

handen van de hertog. Eén brief, gericht aan het ambacht van de smeden, is bewaard in 

het archief van de Rekenkamer66 en een andere soortgelijke brief, gericht aan het 

ambacht van de kuipers, werd opgenomen in de kroniek van Georges Chastellain67. De 

brieven werden waarschijnlijk los van elkaar vertaald naar het Frans want de beide 

versies verschillen enigszins van elkaar. Lodewijk van Gruuthuse en Pieter Bladelin 

stuurden deze brieven door naar de hertog. Ze schreven hem hoe ze aan die brieven 

kwamen en hoe de Gentenaars probeerden binnen Brugge te komen om de brieven aan 

de Brugse ambachten te overhandigen68. Bladelin en Gruuthuse en het Brugse bestuur 

schreven naar de hertog dat zij niet van plan waren de Gentenaren te helpen. Ze lieten 

bovendien aan de Gentse trompetter weten dat ze niet hoefden te antwoorden op de 

brieven omdat deze enkel gericht waren aan de Brugse bevolking, niet aan het Brugse 

bestuur: 'adrechoient seulement au peuple, non à nous, commis, officiers et loy, qu'elles n'estoient 

pas recepvables'69. Het Brugse bestuur wilde bovenal vermijden dat de Brugse bevolking 

zou overtuigd worden om een alliantie met de Gentse opstandelingen aan te gaan. Het 

Brugse bestuur zat ook een klein jaar later opnieuw verveeld met een brief die het had 

gekregen van het opstandige Gent. De bestuursleden vroegen op 13 april 1453 aan de 

hertog 'of de wet zoude mogen ontfanghen zekere brieven an hemlieden ghescreven ende ooc an 

tghemeente bi dien van Ghent'70. 

De wil van de Gentse hoofdmannen om bondgenoten te vinden, werd de Gentse 

messagier Symon Utenhove zelfs fataal. De hoofdmannen stuurden in april 1452 brieven 

naar verschillende Hollandse steden71. Sommige van hen stuurden deze brieven door 

naar de Raad van Holland72 die als tegenmaatregel de arrestatie van alle boodschappers 

van Gent ordonneerde73. Het is precies datgene wat de Gentse messagier Symon 

Utenhove in mei 1452 fataal werd. Hij werd naar Biervliet gestuurd. In een kort 

 

                                                      
65 Zie brief 126. 
66 ADN, B 17673, farde 'Gand et Bruges – alliance'. 
67 G. Chastellain, 'Chronique', deel 2, 281-283. 
68 Ibidem, 285. 
69 G. Chastellain, 'Chronique', deel 2, 286. 
70 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1452-1453, f. 36v. Zie ook HLSV3, deel 2, 1232-1233, nr. 1196. 
71 Zie bijvoorbeeld de brief naar Dordrecht, V. Fris, Dagboek, deel 2, 101-104. 
72 Over de Raad van Holland, zie M. Damen, De staat van dienst: de gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in 

de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum, 2000: Hollandse studiën, 36) 33-105. 
73 A. G. Jongkees, 'Holland en de Gentse oorlog van 1452-1453', in: E. O. Van der Werff (ed.), Burgundica et Varia. 

Keuze uit de verspreide opstellen van prof. dr. A.G. Jongkees (Hilversum, 1990: Oorspronkelijk in 'Handelingen van 

het zeventiende Vlaamse filologencongres', 1947, 63-67), 49/ 
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fragment vertelt de 'Kronyk van Vlaenderen' over zijn wedervaren aldaar: 's Dicendaghs xvj 

in Mey (1452), soe quam de niemare dat Symon Uutenhove, messagier van der steede van Gendt, 

te Biervliet onthoeft was, ende gestelt up een wiel ende sijn hooft up eenen glavieschact'74. Het 

Dagboek van Gent vertelt: 'Item, Symon Uuten Hove, messagier van Ghendt, ghesonden 

t'Hollandt ende t'Seelandtwaert met zekere brieven, waende trecken al duer Biervliet, was binnen 

onthooft'75. Symoen Utenhove kwam het laatst in de Gentse stadsrekeningen voor op 15 

april 1452. Hij werd toen uitgestuurd 'omme te treckene in Hollandt ende in andere plaetsen 

met brieven up zijne dienste'76. Een passage door Biervliet was zeker niet zonder risico. 

Enkele maanden eerder, op 4 december 1451, trokken reeds enkele Gentenaars naar dit 

kleine havenstadje77. Men wilde de weg naar zee vrijhouden en de bezetting van het 

stadje door de hertog beletten. De expeditie keerde echter al snel terug zonder resultaat. 

Op 8 december kwamen ze terug uit Bierviet 'mids dat men se daer in nyet en hadde willen 

ontfanghen'78. De expeditie werd een militair fiasco79. Toen de Gentse messagier enkele 

maanden later naar Biervliet gestuurd werd, kon hij dus al verwachten dat ze hem in 

Biervliet niet warm zouden verwelkomen.  

De bode Michiel van Oosterzele onderging binnen de opstandige stad Gent ook een 

erg betreurenswaardige lot. Hij bracht een brief van de Bourgondiër Geeraard van 

Schoorisse in Gent aan Jan de Vos met daarin de vraag of Jan Blanstreyn, een oude 

rivaal, zou willen vermoorden. Omdat dit door het opstandige Gentse bestuur gezien 

werd als een poging van de hertogsgezinden om wanorde binnen de stad te brengen, 

werd de briefbrenger Michel op 7 mei 1453 in de stad onthoofd80.  

De Vlaamse opstand was ook een periode waarin de stadsboden meermaals het 

slachtoffer waren van geweld of diefstal. In Brugge werd een bode neergestoken in het 

jaar 1486. Het was een bode van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. De dader 

kwam uit het ambacht van de smeden en werd hierdoor voor zes jaar verbannen81. De 

 

                                                      
74 C. P. Serrure, P. M. Blommaert, Kronyk van Vlaenderen van 580 tot 1467, 139. 
75 V. Fris, Dagboek, deel 2, 18-19. Zie ook de Gentse klachtenlijst aan de hertog Filips de Goede waarin de moord 

op hun messagier vermeld wordt: Ibidem, deel 2, 119. 
76 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 185v. 
77 V. Fris, Dagboek, deel 1, 186-187 
78 V. Fris, Dagboek, deel 1, 192. SAG, Nog op 13 december 1451 werd Diederik van Hoonacker te Biervliet 

gestuurd om de saudeniers terug te doen keren. reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 178v. 
79 Zie over deze passage en de gevolgen: J. Haemers, De Gentse opstand, 265-269. 
80 C. P. Serrure, P. M. Blommaert, Kronyk van Vlaenderen van 580 tot 1467, 180. Zie over deze passage J. Haemers, 

De Gentse opstand, 373-374. 
81 C. Carton, Het boeck van al 't gene datter gheschiedt is binnen Brugghe sichtent jaer 1477, 14 februarii, tot 1491 (Gent, 

1859: Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen. 3e serie, 2) 109: 'Item up den 19sten dach in meye, anno 86, doe was 

dood ghesteken eenen man, up de merct by Sinte Kartoffels kerke, in de Pottemerct, ende het was den bode van den fierter 

van Sinte Romboudt van Mechelen, ende het dede een smids cnape, die men hiet Cornelis Bortoen, eenen maerschalc, ende 

hadde daer te vooren, 6 jaer te Brugghe, ghebannen gheweest van tassemente'. 
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Gentse messagier Zegher Cockuut, die in februari 1488 samen met Willem de Hollandre, 

messagier van Brugge, reisde, keer een flinke vergoeding van 18 lb. gr. uitbetaald van de 

Drie Leden. In die reis werd dit duo namelijk buiten Rijsel gevangen genomen door 

Boudewijn de Lannoy82. In de correspondentie van de Ieperse gezanten staat vermeld 

dat ze hierbij hun hele uitrusting (zilveren bus, geld, paarden) verloren83. Ook Geert de 

Grote, bode, werd onderweg naar de heer van Esquerdes gevangen genomen in het 

voorjaar van 148884. 

Door dat verhoogde risico in dergelijke opstandige perioden werd soms een beroep 

gedaan op andere soorten boden, zoals bijvoorbeeld vrouwelijke boden85. Vrouwen 

werden zelden uitgestuurd. Hierdoor werden ze er minder van verdacht belangrijke 

documenten bij zich te hebben. Net daarom geraakten ze gemakkelijker en ongemerkt 

tot bij de bestemming. Toch liepen ook zij gevaar. In de zomer van 1422 werd de vrouw 

van de 'armurier' van de Franse Koning in Parijs gevangen genomen. De vrouw werd 

door een priester gezien wanneer ze met gewapende mannen aan het praten was. 

Hendrik V trok persoonlijk naar Parijs om de vrouw te laten verdrinken86. In 1488 werd 

vele keren een vrouw ingezet om brieven te brengen aan de heer van Esquerdes87. Eén 

van hen werd onderschept te Houplines88.  

 

                                                      
82 HLSV5, deel 1, 446, nr. 297. De uitgave verwijst enkel naar de zogenoemde rekening van de oorlog, maar de 

betaling is ook terug te vinden in: SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1487-1488, f. 429v. 
83 I. Diegerick, Correspondance, deel 2, 150 (brief van 19 april 1488): 'dat hy [Boudewijn de Lannoy] principal cause 

was van den vanghene van den messagiers van Ghend ende Brugghe in de voorbourgte te Ryssele als zy trocken naer 

Vranckrycke, huerlieder perde, bossen, gelt al ghenommen ende huer brieven te Mechelen ghesonden ende zy voort 

ghestelt ten rentsoene'. 
84 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1487-1488, f. 428r. 
85 In het jaar 1452-1453 brachten Martine Meulemans, Margriet vander Meulen (4 keer), Liesbeth Sabs, Marien 

Stasins, Germain de Jaghere en Margriet van Helleputte brieven van en naar de stad. Zie SAG, reeks 400, nr. 17, 

stadsrekening Gent 1452-1453, f. 310r.-312r. In de zomer 1488 werden Katheline sBaets, Jehanne de Gascoegne, 

Kathelijne Goorijs en Liesbeth Bruggemans ingezet, zie SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1487-1488, f. 

424v, 425r, 426v. en 430r. Over het gebruik van vrouwens in de spionage-activiteiten, zie J. Haemers en B. 

Verbist, 'Het Gentse gemeenteleger', 319-320. 
86 E. de Monstrelet, Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, deel 4, 385-386. 
87 De heer van Esquerdes was de maarschalk Philippe de Crèvecour. Zie de databank bij: J. Haemers, Ende hevet 

tvolc goede cause: 'Crèvecoeur, Philippe de' en zie R. De Smedt (ed.), Les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or au 

XVe siècle: notices bio-bibliographiques (Frankfurt am Main, 2000: Kieler Werkstücke. Reihe D: Beiträge zur 

europäischen Geschichte des späten Mittelalters, 3), 161-163. 
88 J. Surquet, 'Mémoires en forme de chronicque ou histoire des guerres et troubles de Flandres, mutinations et 

rébellions des Flamens contre Maximilien, roy des Romains, d'apres un manuscrit de la bibliothèque d'Arras', 

in: J. J. De Smet (ed.), Recueil des chroniques de Flandre (Brussel, 1865), deel 4, 533: 'En ces jours advint que ceulx de 

Houppelinne sur le Lis, prindrent une femme messagière venant de Gand laquele portoit lettres au seigneur des Cordes et a 

Coppenole'. 
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4.2.24.2.24.2.24.2.2 Aankomst en verblijfAankomst en verblijfAankomst en verblijfAankomst en verblijf    

Omdat de bode vaak moest wachten op een antwoord (cf. infra), diende hij een paar 

dagen bij de bestemmeling te verblijven. In een stad kon hij een beroep doen op een van 

de vele herbergen. Slechts sporadisch wordt er in de stadsrekening een bedrag vermeld 

voor het verblijf in een herberg. Zo kreeg Bernaerd van Scoonbeke 5 s. gr. omdat hij 

naar de burgemeester van Sluis werd gestuurd 'dien hij verbeyden moeste in den Goudin 

Leeu toot zijnder comste'89. In de meeste gevallen kreeg de bode die enkele dagen elders 

moest verblijven enkel de gebruikelijke dagvergoeding. Hij kreeg geen extra vergoeding 

om zijn verblijfkosten te betalen. De herberg was de plaats waar boden, maar ook 

handelaars en reizigers verbleven. Het werd het centrum waar verschillende 

communicatiestromen samenkwamen en waar allerhande informatie met elkaar kon 

worden uitgewisseld. Hoewel vele historici deze belangrijke rol van de herbergen 

erkennen, moet gedegen onderzoek hierover nog gebeuren90. 

Het kan evenwel ook zijn dat een deel van die verblijfkosten door de geadresseerde 

werd betaald. Zo waren er enkele betalingen voor Jehan Dambourgue, messagier van 

Luik, die in Gent verbleef in december 1451. Er werden verschillende herbergen vermeld 

(De Drie Mannnekins, het Gulden Hoofd). Bovendien werd hij vergezeld door 

verschillende Gentenaars. Zo werden de Gentse messagiers betaald om de Luikse bode te 

vergezellen in de herberg en er samen acht stopen wijn (ongeveer 20 liter) te nuttigen. 

Ook meester Pieter Bierman, Gillis Boudins, meester Philips Sersanders en Simon 

Utenhove, kregen hun onkosten, die ze voor de Luikse messagier maakten, vergoed: 

'Item van den costen ghedaen int visiteirne den messagier van Ludeke in 'De Drie 
Mannekins' den derden dach in decembre bij diverssche dekenen van desen stede ende 

anderen notabelen persoene van neeringhen ende anderssins droughen 32 s. gr. 

Item van costen ghedaen den vierden dach in de vorseide maend bij diverssche persoenen 

van de smeden IIII neeringhen ende andren van desen vorseide stede metgaders den 
voornoemde messagier ooc in 'De III mannekins', beliepen 21 s. 10 d. gr. 

Item van den costen ghedaen bij laste van scepenen bij den messagiers van deser stede int 

visiteren te diverssche stonden ende plaetsen den voornoemde messagier van Ludeke Jehan 

Dambourgue metten costen vertheert bij den zelven messagier int 'Guldin Hooft' daer hij ter 

 

                                                      
89 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1486-1487, f. 134v. 
90 Een uitzondering hierop is: S. Selzer, 'Trinkstuben als Orte der Kommunikation. Das Beispiel der Artushöfe 

im Preussenland (ca. 1350-1550)', in: G. Fouquet, M. Steinbrink en G. Zeilinger (eds.), Geschlechtergesellschaften, 

Zunft-Trinkstuben und Bruderschaften in spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten (Ostfildern, 2003), 73-99. 

De herbergiers (vaak ook makelaars), waren reeds het voorwerp van studie in het doctoraat van: A. Greve, 

Hansen, Hosteliers und Herbergen: Studien zum Aufenthalt hansischer Kaufleute in Brügge im 14. und 15. Jahrhundert 

(Gent, 1999). 
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herberghe lach met VIII stoops wijns te coste ghehadt bij den laetsten bode van Ludeke, te 

gadere 29 s. 4 d. gr. 

Item van costen ghedaen den Vsten dach in decembre snavonts up den nieucamere int 
scepenen huus van den kuere bij den voornoemde messagier van Ludeke vele anderen 

messagiers ende boden van diverssche steden droughen 13 s. gr. 

Item den VIIsten dach in de vorsiede maend vertheert bij meesteren Pieteren Bierman, Gillis 

Boudins, meester Philips Sersanders91 ende de vorseide messagiers van Ludeke ter 
voornoemde plaetsen, bedrouch 9 s. 8 d. gr. 

Item ghegheven ten beveelne van scepenen Symoene Uuten Hove92 van zekeren costen 

ghedaen te zijne huus bij den goeden lieden van den ambochte van den smeden, den 

messagier van Ludeke vorseide, bedroughe int gheheele, 4 s. 2 d. gr.'93 

Totaal: 5 lb. 10 s. gr. 

In het dagboek van Gent wordt hier ook naar verwezen. Op woensdag 8 december 1451 

(daags na de bovenvermelde kosten), trok de messagier terug naar Luik. Het dagboek 

vermeldt: 'Item, up den zelven dach tsnuchtens track die bode van Ludicke wech met vele 

schoner ghiften, ghecleedt ghelyck den messagiers van deser stede, ghevoedert met ottres 

voerynghe, ende hadde ooc eenen capproen ghelyck den deikin van den smeden'94. De kosten van 

deze giften, waaronder een zilveren waterkan, staan ook in de stadsrekeningen 

vermeld95. Drie dagen later, op 11 december was hij terug in Gent96. Begin januari 1452 

werd de Gentse messagier Pieter Polet betaald om de messagier van Luik te begeleiden 

op zijn terugweg. Hierbij kreeg hij nog eens 5 s. gr. voor de 'teerkosten' ( = kosten voor 

levensonderhoud, spijs en drank)97. Dit maakt dat de stad in totaal 5 lb. 15 s. gr. betaalde 

voor het vertier van de Luikse messagier. Het is een uniek geval, maar het toont wel aan 

dat de kosten voor het levensonderhoud van een messagier niet enkel door de thuisstad 

 

                                                      
91 Meester Pieter Bierman en Gillis Boudins waren pensionaris van de Keure en Philips Sersanders was 

secretaris van zowel de Keure als van Gedele. Zie de lijst van pensioenen in SAG, reeks 400, nr. 17, 

stadsrekening Gent 1451-1452, f. 195r. 
92 Symon Utenhove was tot medio 1452 messagier van stad Gent. 
93 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 201 r.-v. 
94 V. Fris, Dagboek, deel 1, 193.  
95 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 160v.: 'Item ghecocht jeghen Janne vander Ellen XIX 

strijpen, de strijpe te V d. gr., jeghen Jannen Snahinc II ellen roets lakins, coste de elle II s. IIII d. gr., van II ellen witer 

voederlakins, coste de elle XIII groten, van den zelven lakene te scheerne, IIII groten daer Jehan Dambourge, messagier van 

Ludeke een habijt ende capproen af hadde. Item van eender otter voederinghe int zelve habijt, coste XXIIII s. groten, van 

eenen rolle omme den capproen V. gr. van den gaerde ten zelven habijte metten voerne VI s. gr. ende den steppere van den 

zelven te steppene ende makene II s. VI d. gr., comt te gadere hem in hoofscheden ghegheven, 2 lb. 10 s. gr. 

Item ghecocht jeghen Michiel Baert eenen zelverin fonteinpot, woich XIII onssen V inghelsche, coste de onsse III s. I d. gr. 

die in hoofscheden bij laste van den III eersten hoooftmannen scepenen, dekenen ende den ghemeene commune ghegheven 

was Janne Dambourgue, messagier van der vorseide stede van Ludeke, comt metten fantsoene, 2 lb. 8 s. gr.' 
96 J. Haemers, De Gentse opstand, 269-270. 
97 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 179r. 
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betaald werden, maar dat ook de bezochte stad in de buidel tastte als het in de lijn lag 

van haar politieke ambities. De goede zorgen voor de Luikse messagier zijn een uitloper 

van de politieke steun die Gent (tevergeefs) bij Luik zocht tijdens de Gentse opstand 

(1449-1453)98. Daarbij was het voornamelijk het ambacht van de smeden was dat zich het 

lot van de Luikse messagier aantrok. Door het de messagier zo aangenaam mogelijk te 

maken, trachtten de Gentse smeden economische banden op te bouwen met de Luikse 

wapen- en ijzerindustrie99.  

4.34.34.34.3 OverdrachtOverdrachtOverdrachtOverdracht    van de boodschapvan de boodschapvan de boodschapvan de boodschap    

4.3.14.3.14.3.14.3.1 IdentificatieIdentificatieIdentificatieIdentificatie    

De identificatie van een stedelijke messagier gebeurde op basis van twee zaken. Ten 

eerste was er de specifieke klederdracht met alle bijhorende accessoires. De messagier 

was gekleed in de kleuren van de stad. Deze kleren kregen ze van het stadsbestuur bij 

hun aanstelling100. Ook andere messagiers droegen de kleuren van hun werkgever. Zo 

viel bij de begroeting van Filips de Goede in Brugge op 11 december 1440101 de messagier 

van de natie van Lucca op die gekleed was met: 'eenen oudbollighen caproen over thooft, 

boven van witten ende beneden van rooden lakenen, volghende die couleuren van der wapene van 

Luca'102.  

Het belangrijkste accessoire van een stadsboden was de bus die ze meedroegen om de 

brieven in te bewaren. Dit was niet zomaar een gebruiksvoorwerp, want het was 

gemaakt uit zilver en voorzien van het stadslogo103. Reeds in 1338-1339 kreeg de Gentse 

messagier bij zijn huwelijk een 'busse ende enen rieme van selvere ghemaect van der stede 

 

                                                      
98 J. Haemers, De Gentse opstand, 269. 
99 Zie hierover: C. Gaier, L'industrie et le commerce des armes dans les anciennes principautés belges du XIIIme à la fin 

du XVme siècle (Parijs, 1973: Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège, 202. 
100 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1485-1486, f. 85r.: ' Item ghegheven Symoen vanden Bossche, Loys 

vander Mersch ende Pieter Goethals messagiers van deser stede over tien ellen l plems lakens te II s. VIII d. groten d'elle 

ende voor LXXII stropen te V d. s. groten de stripe omme haerlieder habijten comt 3 lb. 12 d. gr.' 
101 H. Vander Linden, Itinéraires, 201. 
102 N. Despars, Cronijcke van den lande, deel 3, 431-432. 
103 De stadsrekening van Tielt spreekt over een: 'zelverinne bosse verwapent metter stede wapene'. Zie C. Moors en 

F. Hollevoet, Stadsrekeningen Tielt, deel 2, 43. 
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wapine'104. In het vijftiende-eeuwse Gent kreeg de nieuwe messagier telkens een 

dergelijke bus bij zijn aanstelling105.  Vaak werden dergelijke bussen in cilindervorm 

vervaardigd, maar dat was lang niet altijd zo (dat was ook niet nodig met geplooide 

papieren brieven)106. Deze bussen waren voorzien van een stadslogo en stedelijke 

symboliek. Deze betekenisdragende voorwerpen vormden een belangrijk aspect van de 

laatmiddeleeuwse beeldcultuur107. Een kenteken die aan de bus of aan de kledij van de 

stadsboden bevestigd werd, was een belangrijke methode om uiting te geven aan de 

identiteit van het collectief. Het kenteken van de Gentse schalmeiers is nog bewaard (in 

de collectie van het Gentse stadsmuseum STAM). Het was gesmeed door Cornelis de 

Bont in verguld zilver in 1482-1483. Zowel het stadssymbool, de Maagd van Gent als het 

stadswapen zijn er op te zien (zie afbeelding 5). Het moest de geloofwaardigheid en de 

status van de drager van de boodschap ondersteunen108. Het wordt omschreven als het 

kenteken van de Gentse stadsboden, maar dit klopt niet helemaal. Schalmeiers waren 

muziekspelers die wel werden ingezet bij het muzikaal ondersteunen van stedelijke 

boodschappen, maar dit is toch iets anders dan de stadsboden-briefdragers die in het 

vorige hoofdstuk werden onderzocht. Het kenteken geeft alleszins een beeld van hoe 

een kenteken van de Gentse stadsboden en de versiering op de bus van de Gentse 

stadsboden er kan uitgezien hebben. In een klachtenlijst aan de hertog in augustus 1452 

wilde het Gentse bestuur herstel voor de moord op zijn messagier op 16 mei 1452 te 

Biervliet (zie deel 4.4). Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat hij: 'portant certains lettres 

et l'insingne (sic) et robe de la ville'109. De bus van de stadsboden en het kenteken 

functioneerde eveneens ter ondersteuning van de status van de boodschapper.  

 

                                                      
104 N. De Pauw en J. Vuylsteke, De rekeningen der stad Gent, deel 1, 273: 'Item ghaven sij Everarde van Sloete van ere 

busse ende enen rieme van selvere ghemaect van der stede wapene, 42 lb. 10 s., die men sende Pieteren, der stede messagier 

doe hi huwede'. Geciteerd in R. E. J. Weber, La boîte de messager en tant que signe distinctif du messager à pied 

(Haarlem, 1972), 15. 
105 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1452-1453, f. 297r.: 'Item ghegheven bij laste van scepenen Symoen 

vanden Bossche, als nieu messagier ancommendde thulpen zijnder bussen, 10 s. gr.'. Ibidem, f. 299r.: 'Item ghegheven bij 

bevele van scepenen Michiel de Wintere als nieu messagier ancommende thulpen zijnder bussen naer tverclaers van der 

cedulle in hoofscheden, 10 s. gr. Item ghegheven Jacop vanden Boyaerde thulpen zijnder bussen als nieu messagier 

ancommende naer tverclaers van der cedulle, 10 s. gr.'. Dergelijke voorbeelden zijn legio en komen in de Gentse 

stadsrekeningen regelmatig voor. 
106 R. E. J. Weber, La boîte de messager, 17. 
107 J. Koldeweij, Geloof en geluk: sieraad en devotie in middeleeuws Vlaanderen (Arnhem, 2006), 9. 
108 Zie hierover ook M. Boone en G. Deneckere, Gent: stad van alle tijden (Antwerpen, 2010), 78-79. 
109 V. Fris, Dagboek van Gent, deel 2, 119. 
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Afbeelding 5: Kenteken van de Gentse schalmeiers110 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
110 Gent, STAM, 438, 467 (http://www.stamgent.be/nl/collectie/fotogalerij/p/foto/topstukken/kentekens-

van-de-gentse-stadsboden). Ook terug te vinden in J. Koldeweij, Geloof en geluk, 32. 
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Het tweede en waarschijnlijk het meest belangrijke aspect van identificatie was de 

continuïteit. Zoals hierboven besproken werd, waren stedelijke messagiers soms meer 

dan 30 jaar in dienst van dezelfde stad. Hierdoor speelde er een ontegensprekelijk 

aspect van herkenning. Een messagier van Brugge die al vele jaren voor Brugge brieven 

rondbracht, moest zich ongetwijfeld niet meer identificeren als 'messagier van Brugge' 

wanneer hij zich voor de zoveelste keer aanmeldde bij bijvoorbeeld het stadsbestuur 

van Gent. Dit verklaart waarschijnlijk waarom het voor een stad voordelig was als een 

bode lange tijd voor hen werkte. Doordat een messagier lang in dienst was, werd het 

vertrouwen van de verschillende afzenders groter. Hierdoor werd een uitvoerige 

identificatie overbodig, waardoor de officiële procedures werden verkort wat de 

correspondentie aanzienlijk kon versnellen.  

4.3.24.3.24.3.24.3.2 BegroetingBegroetingBegroetingBegroeting    

Naast een duidelijke identificatie was een plechtige begroeting net zo belangrijk. 

Gebeurde dit onder een bepaald ritueel, werd de afzender op een bepaalde manier 

begroet? Ook hierover zijn de schriftelijke documenten zeer karig met informatie. Over 

de rituelen bij een ontvangst kan de iconografie ons echter meer vertellen. Bij aankomst 

zette de bode zijn muts af en zwaaide ermee als een soort groet. Veel stedelijke boden 

worden namelijk afgebeeld met hun hoofddeksel in de hand. Zo beeldt het standbeeld 

van de messagier van Basel op de gevel van het raadshuis, de man af met zijn 

hoofddeksel in de hand111. Ook andere afbeeldingen beelden de bode op een zelfde 

manier af (zie afbeeldingen 6, 7 en 8). 

 

                                                      
111 K. Hübner, ''Nüwe mer us Lamparten'. Entstehung, Organisation und Funktionsweise spätmittelalterlicher 

Botenwesen am Beispiel Berns', in: R. C. Schwinges en K. wriedt (eds.), Gesandtschafts- und Botenwesen im 

spätmittelalterlichen Europa (Ostfildern, 2003), afbeelding naast pagina 272. 
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Afbeelding 6: Lycopolis en een bode112 Afbeelding 7: Cornelia wordt ingelicht over de  

komst van Pompeius door een wenende 

bode113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: De stadsbode op de gevel van het stadhuis van Basel114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
112 KB Den Haag, MMW, 10 A 11, f. 279r. 
113 KB Den Haag, 134 C 19, f. 223r. 
114 http://www.flickr.com/photos/barking-madcrow/4271450434/ 
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4.44.44.44.4 ReactieReactieReactieReactie    van de destinatarisvan de destinatarisvan de destinatarisvan de destinataris        

Wanneer de bode zich had voorgesteld, zijn brief had afgegeven en eventueel de nodige 

bijkomende uitleg had gegeven, restte hem nog de reactie van de destinataris af te 

wachten. Slechts sporadisch werd in de narratieve bronnen vermeld hoe een messagier 

ontvangen werd. De 'Merkwaerdige gebeurtenissen' van Olivier van Dixmude vermeldt de 

(goede) ontvangst van de Gentse messagier bij de Franse koning in 1414. Heel summier 

wordt beschreven dat de ontvangst aanzienlijk verbeterde nadat de bode zich had 

kenbaar gemaakt als zijnde gestuurd door de stad Gent:  

'ende als men wiste dat hy quam van die van Ghent, so was hy wel ontfanghen ende groote 
eere ghedaen van den coninc [...] twelke zeere wel ghenomen was van den coninc ende den 
heere ende ontfinghen den boden uuterlike wel ende gaven hem lettren an de Vier Leden 

van Vlaendre ende saufconduit by hem te commene'115 

Een dergelijke ontvangst viel lang niet iedereen te beurt. Dezelfde bron vermeldt 

namelijk hoe de koning van de herauten van Artesië met brieven van de hertog naar de 

Franse koning en de heer van Guînes gestuurd werd. De graaf van Armagnac stuurde 

hem echter kordaat wandelen: 

'Nu deise coninc van den yrauden die ic te voren seide, was zo veile ghereiden dat hy quam 
tallen poorten ende specialic teenre daer hy in ghelaten was, daer so was hy gheleet in 

thuus van den grave van Ermenjac, daer so quamen Berry ende de coninc Lodewyc ende 

ander, ende daer so zeide de yraut dat hy was ghesent van myn heere van Bourgoingen an 

den conync ende myn heere van Gyane116, hem presenterende dat hy daer commen was ten 
onbiedene van myn heere van Gyane, ende begherde dat hy in de steide commen mochte, 

ende seide dat hy lettren brochte an den coninc ende myn heere van Gyane. Daer zo 

spraken zy een lettel en stappants quam de grave van Ermenjac ende seide: 'gaet wech 

met uwen brieven!'117 

Vaak diende de bode ook op een antwoord te wachten. In de stadsrekeningen wordt 

verschillende keren vermeld dat de bode langer onderweg was omdat hij 'verbeydende 

andworde', op antwoord moest wachten. Zo werd Hendrik Crap van Brugge naar Gent 

gestuurd 'an de ghedeputerde van dese stede met brieven daer hij naer andwoorde verbeyden 

 

                                                      
115 O. Van Dixmude, Merkwaerdige gebeurtenissen, vooral in Vlaenderen en Brabant, en ook in de aengrenzende 

landstreken: van 1377 tot 1443 (Ieper, 1835), 84. 
116 Het graafschap Guînes in Nord-Pas-de Calais. 
117 O. Van Dixmude, Merkwaerdige gebeurtenissen, 78. In voetnoot staat vermeld dat de brieven dateren van 16 

november 1413. 
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moeste'118. Dit is slechts een lukraak voorbeeld van een vermelding die veelvuldig 

voorkomt. Vaak werd ook in de brieven meegedeeld dat het antwoord met de 'bringhere 

van dezen' moest worden meegegeven. Zo vroegen de Vier Leden van Vlaanderen in een 

brief aan de hertog: 'Et sur ce, tres redoubté seigneur et prinche, vous plaise nous rescripre 

votre bonne volenté et response par les porteurs de cestes.'119. In een andere brief vroegen ze 

aan de hertogin: 'Harde, gheduchte vrauwe ende naturlike princhesse hier inne doende also wij 

vulmaectelic in huwe vorsieneghe discretie betrauwen ons overscrivende hier up metgaders 

andren huwen goeden ghelieften huwen wille, bij den bringhere van desen'120. Deze zinsnede 

kwam veelvuldig voor en was een licht drukmiddel om niet veel tijd en geld te verliezen. 

Indien het antwoord meteen kon worden meegegeven, spaarde men ook een heen- en 

terugreis voor de bode uit. Men wachtte liever een dag bij de destinataris dan meteen 

naar huis terug te gaan om dan een paar dagen later te moeten terugkeren.  

4.54.54.54.5 TTTTerugkeererugkeererugkeererugkeer    naar naar naar naar de de de de opdrachtgeveropdrachtgeveropdrachtgeveropdrachtgever    

Elke vertraging werd beschouwd als een inefficiënte belemmering. Wilde men de 

communicatielijnen verstoren, dan kon men dat door andermans bode te beletten naar 

zijn thuisstad te rijden. Dit deed Brugge bijvoorbeeld op 7 februari 1488121. Meestal lagen 

de geschatte reistijd en de aankomsttijd vast. Zo wist men wanneer een uitgestuurde 

messagier terug zou komen en men meer nieuws zou ontvangen. Op 13 oktober 1467 

informeerde een wethouder van Roeselare bij het stadsbestuur van Ieper naar de 

beslissing omtrent de betaling van de pikeniers (zie hoofdstuk 1). Het bestuur 

antwoordde dat de afgevaardigden in Gent waren om de zaak te behandelen, maar dat 

het nog geen nieuws ontvangen had. Het verwachtte echter antwoord na de middag. 

Daarom werd de wethouder gevraagd om tot dan te wachten, opdat de Ieperlingen hem 

dan meer informatie konden meedelen. De man stemde toe, maar vroeg wel of Ieper een 

bode naar Roeselare wilde sturen, als de onderhandelingen toch meer tijd in beslag nam, 

zodat hij het stadsbestuur van Roeselare de beslissing kon meedelen. De wethouder 

 

                                                      
118 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1484-1485, f. 126v. 
119 Brief 2. Brief van 6 juni 1399. W. Prevenier, 'Briefwisseling', 518. 
120 Brief 26. Brief van 11 januari 1405. ADN, B 18823, nr. 23578. 
121 I. Diegerick, Correspondance, brief van 7 februari 1488, 47: 'nochtans de vorseide Pieter Braem, commende an de 

porte van deser stede van Brugghe, ende twee huuren ende meer te peerde daer verbeydende niet jeghenstaende dat ons de 

capitain ende de wet beloeft hadden dat men hem uitlaten zoude, het en heeft niet moghen ghebueren'. 



Met brieven an de wet 

204 

verzekerde het stadsbestuur van Gent dat de bode door Roeselare betaald zou worden122. 

De politieke actualiteit en de vraag van Karel de Stoute waren de aanzet voor heel wat 

heen- en weergereis, niet enkel van en naar de Ledenvergadering, maar ook van en naar 

de Leden afzonderlijk. Wanneer een bode werd uitgestuurd, stond het moment van zijn 

terugkeer ook reeds vast. Dit wijst erop dat het circuleren van de boden strikt 

georganiseerd gebeurde. Het moment van terugkeer was strikt gepland. 

4.64.64.64.6 VVVVerslagerslagerslagerslag    aan aan aan aan de de de de opdrachtgeveropdrachtgeveropdrachtgeveropdrachtgever    

Wanneer de messagier terug in de eigen stad was, restte hem nog verslag uit te brengen 

en zijn kosten terug te vorderen. Er kon hem bovendien ook gevraagd worden of hij 

onderweg andere belangrijke zaken had opgevangen of gezien. Vaak diende hij ook een 

antwoordbrief terug te bezorgen. Daarom werd in de eed van een Brusselse bode 

opgenomen dat hij: 'van allen saken daer af ic eenighe boedscap doen sal trouwelijc ende 

gewarichlijc dantwordde over bringhen sal, soe verre onse boedscap antwoerde begrijpt'123. Hier 

speelde de stedelijke bode de rol van nieuwsbrenger voor het stadsbestuur, zoals in het 

vorig hoofdstuk besproken werd. Naast het brengen van de brief waren het verzamelen 

van informatie en het uitbrengen van verslag, de belangrijkste taken.  

Een belangrijke bron om te achterhalen hoe de registratie gebeurde en hoe de kosten 

teruggevorderd werden, is de reeds vermelde restrictie van Gent van 1467. Hierin werd 

de werking van de stedelijke administratie vastgelegd. Enkele paragrafen behandelen de 

werking en kosten voor de verplaatsingen. De laatste paragrafen hierbij bespreken de 

procedure bij de terugkeer: 

'77) Item ceulx qui ainsi feront lesdicts voiages seront tenuz de, incontinent après leur 
retour, rapporter et certiffier ceulx de la Loy, des jours et places de leurs vacacions et d'en 

prendre cédulé signée de l'un des clercs, et lesquel les cédules seront incontinent exhibées 

aux trésoriers de ladicte ville. 78) Item, seront tenuz lesdits trésoriers de mectre et déclarer 

en leurs comptes les causes principale desdits voiages, lesquelz ne se passeront autrement 
en iceulx comptes, à la reddicion desquelz comptes ceulx qui auront fais les dits voiages 

 

                                                      
122 P. Van de Letewe, Vernieuwing, 128-129. 
123 SABR, Oude Archieven, nr. 3402, f. 85v.-86v 
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seront tenuz de affermer en la présence de noz commis à ce qu'ils auront fais iceulx voiages 

et vacacions pour les affaires de la dicte ville'124 

Diegene die op pad werd gestuurd moest meteen na zijn terugkomst de schepenbank op 

de hoogte brengen van het aantal dagen en de plaatsen waar hij was geweest. Dit 

document diende door één van de klerken te worden ondertekend en moest dan aan de 

tresoriers van de stad voorgelegd worden. Aan de hand van deze bewijsstukken werd de 

jaarlijkse stadsrekening opgemaakt. De procedure doorliep enkele stappen. De 

schepenbank, de klerk, de tresorier en tot slot de jaarlijkse controle door de hertogelijke 

afgevaardigden. Aangezien deze stappen uitgebreid opgesomd werden in een 

hertogelijke regeling, kan het zijn dat deze stappen vroeger niet altijd doorlopen 

werden. Het groot aantal verplaatsingen maakt het ook niet waarschijnlijk dat een 

dergelijke procedure na iedere zending werd doorlopen. Misschien vond Karel de Stoute 

een dergelijke opsomming noodzakelijk juist om fraude op dat vlak tegen te gaan, ook 

omdat voorheen lang niet alle stappen doorlopen werden. Kon één enkele schepen 

volstaan om de zending te bekrachtigen of uit te sturen? Over deze interne werking is 

zeer weinig geweten. De procedure was zo gebruikelijk dat ze nergens werd beschreven. 

De vele certificaties die aan de basis lagen van de stadsrekeningen en aan de 

commissarissen werden voorgelegd, kunnen misschien meer informatie geven. Deze 

bewijsstukken zijn echter amper bewaard. Eenmaal deze werden genoteerd in de 

stadsrekening en ter goedkeuring voorgelegd aan de hertogelijke commissarissen 

verloren ze namelijk hun waarde en was er geen reden meer om ze te bewaren. Wel 

staat vast dat de stedelijke messagiers hun zending dienden voor te leggen aan één of 

meer schepenen, aan een stedelijke klerk, aan een tresorier, of aan verschillende onder 

hen. De titel van de categorie van de boden in de stadsrekening van Gent vermeldt zelfs 

uitdrukkelijk: 'Uutgheven van boden die ghesonden ende van bute incommen zijn bij laste van 

scepenen naer tverclaers van haerlieden cedullen'125. Hieruit kunnen twee zaken besloten 

worden. Ten eerste dat de boden uitdrukkelijk door de schepenen gestuurd werden (en 

niet door andere stedelijke ambtenaren) en ten tweede dat er weldegelijk bewijsbriefjes 

dienden te worden voorgelegd. Uit de eed van de Arnhemse bode werd al duidelijk dat 

de bode alle brieven diende rond te dragen die gezonden waren door 'mijnen heren oft 

den secretarissen als oick enighe anderen uut oeren naeme'126. Omdat de stedelijke 

administratie dit alles beheerde, was zij de draaischijf en het organisatieplatform van 

het bodennetwerk (zie ook hoofdstuk 1). 

 

                                                      
124 V. Fris, 'La restriction de Gand', 83. 
125 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1453-1454, f. 396r. 
126 J. Wessels Boer, 'Stadrecht van Arnhem', deel 2, 505. 
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ConclusieConclusieConclusieConclusie    

De analyse van het verloop van een stedelijke zending laat toe een aantal conclusies te 

trekken waarbij de hypothesen die aan het begin van dit hoofdstuk geponeerd werden, 

getoetst kunnen worden. De eerste hypothese stelde dat de stedelijke besturen in ieder 

aspect van de zending van een bode investeerde met het oog de risico's te beperken om 

zo de efficiëntie van het briefverkeer te verhogen. De tweede hypothese stelde dat deze 

investeringen tot doel hadden een duidelijke positie binnen de stedelijke hiërarchische 

structuur te verkrijgen. Ik bespreek op het eind van deze conclusie kort hoe het 

stedelijke postsysteem zich verhield tot andere postsystemen en hoe de onderlinge 

verschillen te verklaren zijn. 

Bij het bespreken van ieder aspect van een zending blijkt duidelijk dat de stadsbesturen 

investeerden met een tweeledig doel: risicobeperking en standaardisatie. Beide factoren 

zorgden ervoor dat er zo weinig mogelijk storing op het communicatiesysteem was. De 

risicobeperking is in feite de inspanning die wordt gedaan om de talrijke risico's tot een 

minimum te herleiden. Standaardisatie is een belangrijk deel van de risicobeperking. 

Door de vele contacten te standaardiseren en er een grote mate van routine in te 

brengen, wilde het stadsbestuur de correspondentie en contacten zo vlot mogelijk laten 

verlopen en eventuele onverwachte zaken die de communicatie kunnen verstoren tot 

een minimum te beperken. Zo is het aanwerven van professionele brievendragers, de 

messagiers een eerste vorm van risicobeperking. De messagier kende na verloop van tijd 

alle wegen. Hij wist welke routes men het best nam en wat de gevaren waren. Het risico 

om verkeerd te lopen of in gevaarlijk gebied terecht te komen, werd zo 

geminimaliseerd. De messagiers werden professionals die men lang in dienst wilde 

houden en die uitsluitend voor het stadsbestuur werkten zodat ze steeds ter 

beschikking bleven. Het bestuur creëerde op deze manier een belangrijke factor van 

continuïteit. Hierdoor raakten de bezoekende partners vertrouwd met die bepaalde 

messagier. Dit vergrootte het vertrouwen tussen de messagier en de bestemmeling, 

waardoor het onderling contact kon versnellen. Dit alles zijn actieve inspanningen die 

het stadsbestuur deed om te zorgen dat de koeriers zo vlot mogelijk van de ene naar de 

andere plaats konden reizen, maar ook door passieve factoren werd de communicatie 

sterk vereenvoudigd. Zo hadden de steden vaak contact met dezelfde partner (Brugge 

had bijvoorbeeld logischerwijs meermaals contacten met Gent en vice versa). Hierdoor 

gebeurde de trip tussen de beide partners volgens een vast stramien, waardoor men al 

vlug de beste en vlotste weg tot die partner kende. Hierdoor raakte het briefverkeer 

sterk gestandaardiseerd. Een brief ronddragen was zeer gebruikelijk, men kende de weg, 

men kende de bestemmeling en de kortste weg daarnaar toe. Dit alles was een positieve 

stimulans op de efficiëntie van het laatmiddeleeuwse briefverkeer. Dat men in de 17e 
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eeuw de dagvergoedingen per locatie en per seizoen zo strikt kon bepalen (zie de 

besproken regeling voor het Brugse Vrije127), is een teken dat dit proces van 

standaardisatie en het uitschakelen van risico's zich steeds voortzette. 

 Een nog niet besproken factor in dat proces van vereenvoudigen, is het bundelen van 

verschillende brieven of het meegeven van brieven met andere boden. Hierdoor diende 

de messagier slechts eenmaal, of zelfs helemaal niet, te reizen. Opvallend hierbij is een 

fragment uit de stadsrekening van Aalst. De bode van Antwerpen werd betaald omdat 

hij met brieven van het Antwerpse stadsbestuur naar Frankrijk trok en daarbij ook 

brieven van Aalst meenam128. Binnengekomen brieven werden ook lustig gekopieerd en 

doorgestuurd naar personen van wie men het noodzakelijk achtte dat ze de brieven 

kregen. Het Brugse bestuur stuurde de brief die het in juli 1403 kreeg van Diederik van 

Huechin in origineel door naar Gent. Daarenboven liet het de brief enkele keren 

kopiëren en stuurde deze kopieën naar Ieper en naar Diederik Gherbode omdat het 

onderwerp, de onderhandelingen met de Engelsen te Calais, al deze partijen 

aanbelangde129. De Vier Leden van Vlaanderen die in februari 1405 samen gekomen 

waren te Gent stuurden een toegestuurde brief van de Engelse onderhandelaars te 

Calais, door naar de hertog130. De Leden zorgden voor de interne uitwisseling van 

informatie en brieven. Dit vergemakkelijkte de correspondentie voor externen. Zij 

hoefden slechts één van de Leden aan te schrijven en niet elk apart. Ook het reeds 

besproken gebruik te wachten op een antwoordbrief, past in het kader het aantal heen- 

en weerreizen te beperken om zo de efficiëntie te verhogen. 

Wat hadden deze investeringen nu te maken met de positionering binnen het 

stedelijke hiërarchische netwerk? De investering in een betrouwbaar en gestructureerd 

postsysteem had in de eerste plaats tot doel de zichtbaarheid van de stad te verhogen en 

de aanwezigheid van de stad op het politieke toneel te benadrukken. Op deze manier 

 

                                                      
127 L. Gilliodts-Van Severen, Coutume du Franc, 503-510. 
128 ARA, RK 31459, stadsrekening Aalst, f. 80r.-v.: 'Ghegheven den bode van Andworpen die te Vranckericke waerts 

trac met brieven van zijner meesters omme dat hij van der stede weghen van Aelst ooc met hem brieve draghen zoude 

(...onleesbaar) aen andere heeren omme [...] met hem waere ende van allen meesters waer up hij in zijn afkeeren zekere 

brieven van Andworden brachte van minen voorseide heere daer in dat hij alle nieumaren ende zijne victoire verclaersde II 

postulaten gulden, valent, 54 s.' 
129ADN, B 18823, nr. 23579: brief van stadsbestuur Brugge, 22 juli 1403: 'Harde, lieve ende zeere speciale vriend, wij 

hebben t'avond spade ontfanghen eenen brief van Diederik van Huechin ende de copie van eenen brieve van den 

ambassateurs van Ingheland der in besloten de welke wij ghesonden hebben den goeden lieden van der stede van Ghend 

ende copie daeraf den goeden lieden van der stede van Ypre, ende zenden u aldierghelike copie deraf hier in besloten'. 
130 ADN, B 18823, nr. 23544: brief van de Vier Leden, 3 februari 1405: 'so hebben wij ontfanghen andworde van den 

ambassiateurs van Inghelant ende van Lieutenanten ende ghemeenen gheselscip van den coeplieden van den staple van 

Calais, up tgoend dat van den vorseide Vier Leden ghenomen by den Inghelschen also hu harde gheduchte vrauwe 

beteekent was van den vorseide Vier Leden weghe de welke andworde wij hu oversendden hier inne besloten omme alle 

saken den selven uwen lande aengaende thuwen edele kennessen te bringhene'. 
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kon de stad concreet zaken verwezenlijken (zie hoofdstuk 1). Een belangrijk aspect van 

deze hiërarchiering gebeurde via de brief (zie hoofdstuk 2), maar het vorige hoofdstuk 

en dit hoofdstuk hebben overduidelijk aangetoond dat de identiteitsvorming ook via de 

stedelijke messagier gebeurde. De investeringen in zijn kledij en de bus met stedelijke 

symboliek, waren duidelijk gericht op het exporteren van de stedelijke identiteit. De 

profilering binnen de stedelijke hiërarchie was een fundamentele houding waar ieder 

aspect van de stedelijke correspondentie mee was doordrongen. 

Nu de kennis van het stedelijke postsysteem sterk is uitgebreid, kan een vergelijking 

gemaakt worden met de andere postsystemen binnen het graafschap Vlaanderen in de 

late middeleeuwen. De ontwikkeling van een bodensysteem stond los van de mate van 

organisatie of 'bureaucratisatie' van de administratie. De belangrijkste factor die 

bepaalde of een publieke instantie investeerde in een uitgewerkt bodensysteem was de 

mate waarin een overheid een vaste residentie had. Zo had de pauselijke overheid, met 

vaste residentie in Rome, reeds vroeg een uitgewerkt bodensysteem ontwikkeld131. De 

wereldlijke overheden waren daarentegen pas vrij laat in de oprichting van een vast 

koeriersysteem. Het initiatief voor de oprichting van een postdienst kwam er eerst 

onder impuls van de Franse koning Lodewijk XI met het zogenoemde 'édit de Luxies' (19 

juni 1464). Hierin werd verklaard dat: 'il est moult necessaire et important a ses affaires et a 

son estat de scavoir diligemment nouvelles de tous costez et y faire, quand bon luy semblera, 

scavoit des siennes, d'instituer et d'establir en toutes les villes, bourgs, bourgaders et lieux que 

besoin sera jugé plus commodes un nombre de chevaux courants de traitte en traitte par le moyen 

desquels des commandements puissent estre promtement executez et qu'il puisse avoir nouvelles 

de ses voisins quand il voudra et veut et ordonne ce qui en suit....'132. De dienst kwam pas tot 

uitvoering in het jaar 1477 en omvatte zo'n 1400 km133. Deze postdienst bleef enkel 

voorbehouden voor de koninklijke noden, het was zeker geen publieke postdienst. Er 

was ook al sprake van een soortgelijke dienst bij Filips de Stoute en Margareta van 

Vlaanderen waarbij met behulp van een aflossingsdienst brieven en nieuwsberichten 

van en naar Margareta werden gebracht134. Het is echter niet geweten hoe uitgebreid 

deze structuur was en in welke mate hiervan gebruik werd gemaakt. Eerdere studies 

concludeerden dat het hertogelijk briefverkeer in de vijftiende eeuw eerder een 'at 

 

                                                      
131 Zie hierover E. Rodocanachi, 'Les courriers pontificaux', 392-428; Y. Renouard, 'Comment les papes', 1-29; 

Idem, Les relations des papes, 284-292. 
132 C. Lequien de la Neufville, Origine des postes, 68-80; C. P. Duclos, Histoire de Louis XI (Den Haag, 1745) deel 3, 

260-272. 
133 A. Sablon du Corail, Louis XI ou le joueur inquiet (Paris, 2011), 403. 
134 É. Picard, L'écurie de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne d'après des documents inédits (Parijs, 1906) 63-65. 
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random' systeem was van gaande en kerende boden135. De hertogelijke administratie 

onderhield een veelvuldige en uitgebreide correspondentie, maar die werden niet 

rondgedragen door vaste koeriers. Men werkte met lokale publieke boden, of via lokale 

ambtenaars, zoals de baljuws. De belangrijkste investering in de Nederlanden kwam er 

met Maximiliaan van Oostenrijk die in 1489 aan Frans de Tassis de opdracht gaf een 

postbedrijf op te richten136. Niet toevallig koos hij hiervoor een telg uit de Tassis familie, 

een geslacht die reeds zijn diensten had bewezen bij de pauselijke postdienst137. De 

oprichting van dergelijke postdiensten kon snel enkele jaren in beslag nemen. Het was 

pas op het einde van de vijftiende eeuw en de zestiende eeuw dat de vorsten op een 

goed werkend systeem konden steunen.  

Als een vaste residentie inderdaad de conditio sine qua non was voor de oprichting van 

een uitgewerkt bodensysteem, dan loonde het zeker voor de steden om hierin te 

investeren. De steden hadden geen systeem zoals de Tassis-postdienst, met koeriers die 

volgens een vast tijdsschema reisden, maar dit deel heeft aangetoond dat de 

verspreiding van de brieven wel op een sterk georganiseerde en gestandaardiseerde 

manier gebeurde. Reeds van bij de ontwikkeling van de steden, was het van groot belang 

om vanuit de thuisbasis vlot te kunnen communiceren met de aangrenzende politieke 

spelers (cf hoofdstuk 1). Daarom kreeg ook de functie van stedelijk messagier al vroeg 

vorm. De werking van de messagerie, het aantal messagiers in dienst en de manier 

waarop de registratie van hun zendingen gebeurde, veranderde doorheen de vijftiende 

eeuw nauwelijks. Blijkbaar stond de ontwikkeling en inhoud van de functie reeds op 

punt. De werking en organisatie van het bodensysteem verschilde ook amper bij de drie 

onderzochte steden. Dit kan een aanwijzing zijn dat de steden de beste aspecten van 

elkaar overnamen. Op deze manier ontwikkelden de drie steden een sterk gelijkvormig 

systeem. Waarschijnlijk maakten ze daarenboven onderling afspraken voor de 

betalingen van de bezoekende boden. Samenwerking of 'centralisatie' van de 

 

                                                      
135 J-M. Cauchies, 'Messageries et messagers', 333: 'aucune organisation générale de transport du courrier'; T. Kanao 

'L'organisation et l'enregistrement', 290: 'peu organisé, sans programme précis'. 
136 Zie M. Meurrens en L. Janssens, De post van Thurn en Taxis 1489-1794, Brussel, 1992 (Algemeen Rijksarchief en 

Rijksarchief in de Provinciën. Educatieve dienst. Derde reeks, 1). Eerder deed de Franse koning Louis XI reeds 

een poging een postsysteem op te richten met het zogenoemde 'édit de Luxies' (19 juni 1464): 'il est moult 

necessaire et important a ses affaires et a son estat de scavoir diligemment nouvelles de tous costez et y faire, quand bon 

luy semblera, scavoit des siennes, d'instituer et d'establir en toutes les villes, bourgs, bourgaders et lieux que besoin sera 

jugé plus commodes un nombre de chevaux courants de traitte en traitte par le moyen desquels des commandements 

puissent estre promtement executez et qu'il puisse avoir nouvelles de ses voisins quand il voudra et veut et ordonne ce qui 

en suit....'. Zie C. Lequien de la Neufville, Origine des postes chez les anciens et chez les modernes (Parijs, 1708) 68-80. 

Deze postdienst bleef dus enkel voorbehouden voor koninklijke noden. Het kan ook nog vele jaren geduurd 

hebben eer dit systeem effectief in werking trad.  
137 Een veel ingeschakelde bode was Christoforo de Bergamo, zoon van Alessandro Tasso. Zie E. Rodocanachi, 

'Les courriers pontificaux', 403-404. 
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messageries van de verschillende steden was er evenwel niet. De Leden van Vlaanderen 

hadden ook geen vaste gemeenschappelijke secretarie of messagerie138. Steden gingen 

voor hun bodensysteem niet systematisch samenwerken, maar soms reisden de 

stedelijke boden van de Leden van Vlaanderen wel samen139. Twee brieven in een Brugs 

cartularium wijzen hierop. Ze dateren uit eind jaren '40 van de vijftiende eeuw en zijn 

gericht aan de kapitein van Calais. De ene brief begon met: 'Chiers et bons amis, sachies que 

ainsi que nos gens de notre conseil les quels nous envoyasines nagaires avec les messagier de nos 

trois villes, Gand Bruges et Yppre et de ceux du Franc devers le roy d'Angleterre'140. Een andere 

brief vermeldt dat: 'j'envoyans par devers vous en Engleterre avec les messagés de mes villes 

Gand, Bruges et Yppre et ceux du Franc, certaine adventure'141. Waarschijnlijk vroeg de hertog 

aan elk van de Leden om een messagier mee te sturen naar Engeland om zo hun 

thuisstad later goed te kunnen informeren. De ontwikkeling van een centraal 

postsysteem had geen invloed op het stedelijke postsysteem. Voor de steden was hun 

messagerie een machtsinstrument dat ze niet wilden opgeven. De betrekking van 

stedelijke messagier bleef nog lange tijd in min of meer ongewijzigde vorm bestaan142. 

Kortom, bij de ontwikkeling van een postsysteem speelde in de eerste plaats een 

kosten-batenanalyse. De oprichting gebeurde pas indien ze directe voordelen opleverde 

op politiek of financieel gebied. Een belangrijke factor hierbij was de mate waarin een 

bestuur een vaste residentie had. Wanneer een overheid lange tijd op dezelfde plaats 

bleef, was het veel voordeliger om te investeren in een vast bodensysteem. Dit verklaart 

waarom de steden reeds van bij hun ontstaan investeerden in een duidelijk 

gestructureerd postsysteem. Ik onderzoek in volgend deel de krachtlijnen van de 

externe stedelijke politiek en de belangrijkste communicatiepartners van een stad om 

zo de inhoudelijke motieven van de toepassing van dit bodensysteem te achterhalen.  

 

 

                                                      
138 W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 54. 
139 Arnoud Mudsaerd, messagier van Brugge, reisde in maart 1419 'metgaders Gravekine den messagier van Ghend 

met beslotene brieven van slands weghe an den coninc van Inghelandt ende an den bisscop van Wincestre doe wesende in 

Normandien'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1418-1419, f. 86r. 
140 SAB, reeks 96, cartularium 14, f. 10r. 
141 SAB, reeks 96, cartularium 14, f. 10v. 
142 Zie M. Coppens en P. de Gryse, 'De Antwerpse stadsboden. Een bijdrage tot de kennis van de lagere 

ambtenarij in de 17e eeuw', Bijdragen tot de geschiedenis, 63 (1980), 151-217. 
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Deel 2 Deel 2 Deel 2 Deel 2 ––––    Analyse van het stedelijkAnalyse van het stedelijkAnalyse van het stedelijkAnalyse van het stedelijkeeee    

correspondentiecorrespondentiecorrespondentiecorrespondentie----netwerknetwerknetwerknetwerk    
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Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5 Het waarom: de motieven van de Het waarom: de motieven van de Het waarom: de motieven van de Het waarom: de motieven van de 

correspondentiecorrespondentiecorrespondentiecorrespondentie    

'Dus, lieve ende speciale vrienden, wilt in alle zaken 
tbeste doen ende also wy ooc zullen haerwaerts overe, al 
eist dat ghy up dheerde slapet, vele ende lasteghe 
aerbeyden ende lasten hebdt, ende wy zoet ende zochte 
snachs up onse bedden ligghende ende sdaechs int 
ghemeen prouffit van den lande zyn'1 

Dit fragment uit een brief van het Gentse stadsbestuur aan de heren Jan van Dadizele en 

Adriaen Vilain bevat uitzonderlijk een literaire uitwijding. De grote meerderheid van de 

brieven waren strikt, 'to the point' en zeer zakelijk. In hoofdstuk 2 ging ik reeds in op de 

behandelde thematieken van enkele brieven. Ik wil hier een stap verder gaan en 

onderzoeken wat de belangrijkste redenen waren van de stedelijke correspondentie. Ik 

wil tevens achterhalen waar de krachtlijnen van de externe stedelijke politiek lagen en 

welke de belangrijkste communicatiepartners waren. Ik kijk daarvoor niet zozeer naar 

de verstuurde brieven (dit werd behandeld in hoofdstuk 2), maar wel naar de 

stadsrekeningen waarin de reiskosten van het stedelijke personeel vermeld staan. In 

hoofdstuk 3 wees ik reeds op de verschillende soorten gezanten en boden die een stad in 

dienst had. Ze hadden verschillende functies met elk een verschillende bevoegdheid. 

Sommigen waren enkel briefdragers, anderen hadden een echte 

onderhandelingsopdracht. De onkosten van al deze zendingen en verplaatsingen 

noteerden de steden in hun rekeningen. Die bevatten jaarlijks een lijst met de 

belangrijkste verplaatsingen. De stadsrekeningen bundelden de uitgaven waarvoor het 

 

                                                      
1 J. Kervyn de Lettenhove, Mémoires de Jean de Dadizeele, 87-88. Zie Brief 166. 
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stadsbestuur en de tresorier aan de gemeenschap verantwoording aflegde. 

Verplaatsingen die gebeurden op privé-initiatief en die niet door de stadskas betaald 

werden, werden in de jaarrekeningen niet vermeld. De bodenlijsten gaven een 

opsomming van alle boden die door de stedelijke gemeenschap betaald en aan de 

gemeenschap verantwoord werden. In deel 1 werd de impact van deze lijsten op het 

totale stedelijk budget voor de vijftiende eeuw reeds geanalyseerd. Ik ontleed nu deze 

lijsten en analyseer via een structurele typologische analyse de belangrijkste motieven 

en destinatarissen. Dit alles verduidelijkt de externe politiek van een stad. 

Zoals reeds in de inleiding vermeld, volstaan deze lijsten niet om de details en 

gevoeligheden van de stedelijke externe politiek te analyseren, maar ze laten wel toe 

een geografie van preferentiële of verplichte relaties weer te geven2.  

Vooraleer hier de analyse aan te vatten, eerst iets over de methodiek en de invulling van 

de typologische analyse. De bodenlijsten in de rekeningen werden integraal in een 

Excel-document gebracht en dit voor drie vijfjarige perioden (1417-1421, 1451-1455 en 

1485-1489). De keuze voor deze perioden werd verantwoord in de inleiding van deze 

studie. Deze lijsten waren chronologisch geordend en bij iedere uitgave werd de datum 

vermeld, Ik moest me dus niet beperken tot de begin- en einddatum van de rekeningen 

(die voor iedere stad verschilden), maar ik kon steeds werken met 1 januari als 

begindatum. Zo kon ik voor iedere stad met een gelijke tijdsspanne werken. Ook in de 

andere categorieën (bijvoorbeeld deze van de 'diversche' of 'daghelicxe' kosten) stonden 

verplaatsingen voor stedelijk personeel vermeld. Ook deze werden opgenomen in de 

databank. Uit deze lijsten blijkt heel duidelijk dat er quasi dagelijks een bode werd 

uitgestuurd. Daarbij kwamen ook nog de vermeldingen van de binnengekomen boden. 

De lijsten zijn telkens erg uitvoerig. De stedelijke correspondentie was duidelijk een 

dagelijkse activiteit. Veel 'zoet ende zochte' slapen was er dus niet bij. 

 

                                                      
2 P. Monnet, 'Courriers et messages', 297. 
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Afbeelding 9: Fragment uit de bodenlijst van de Gentse stadsrekening (1415-1416)3 

 

Om dit groot aantal gegevens op een structurele manier te kunnen onderzoeken, heb ik 

een typologische analyse uitgevoerd. Dit houdt in dat iedere afzonderlijke uitgave aan 

een bepaalde categorie werd toegeschreven. Deze categorieën zijn gerelateerd met de 

geadresseerde of het doel van de zending. Het doel kon worden bepaald door middel van 

de verdere uitleg die vaak bij de uitgavenposten staat vermeld. 

Tabel 5.1: Typologieën van de stedelijke verplaatsingen 
Nummer Algemeen thema Concreet thema 

1 Politiek Verplaatsing naar een representatieve vergadering
4
. 

2 Politiek Contact met de afgevaardigden van de stad (tijdens vergadering). 

3 Politiek Contact met een schepenbank van een andere stad (buiten ledenvergadering). 

4 Politiek Contact met de hertog, koning van Frankrijk, koning van Engeland (of hun 

afgevaardigden). 

5 Politiek Contact met belangrijke politieke personen. Vooral de baljuw, maar ook de 

kanselier, de Hofraad of andere hoge edelen. 

6 Politiek Verplaatsingen met betrekking tot de wetgeving en de publicatie van stedelijke 

voorgeboden. 

7 Economie Verplaatsingen ten behoeve van de algemene economische politiek (buiten de 

Ledenvergaderingen). 

8 Economie Vraag om vrijgeleiden. 

 

                                                      
3 SAG, reeks 400, nr. 12, stadsrekening Gent 1415-1416, f. 126r. 
4 De verplaatsingen met dit nummer zijn reeds integraal uitgegeven in de Handelingen van de Leden en Staten 

van Vlaanderen (zie HLSV1, HLSV2, HLSV3 en HLSV4). 
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Nummer Algemeen thema Concreet thema 

9 Economie Verplaatsingen naar of ten behoeve van de vreemde naties of 

Hanzekooplieden. 

10 Juridisch Verplaatsingen naar de Raad van Vlaanderen. 

11 Juridisch Verplaatsingen naar het Parlement van Parijs. 

12 Juridisch Verplaatsingen naar de Grote Raad
5
. 

13 Juridisch Verplaatsingen naar de officialiteit (van Doornik of Terwaan). 

14 Juridisch Juridisch optreden van de schepenbank: onderzoek naar poorters die tegen 

een voorgebod of het stapelrecht handelden. Onder andere: opsporing van 

brandstichters en andere criminelen, verbanningen en dagvaardingen en 

confiscatie van goederen. 

15 Fiscaal Verplaatsingen met betrekking tot het issue-recht en andere taksen. 

16 Landsverdediging Verplaatsingen met betrekking tot de landsverdediging, contacten met de 

kapiteinen. 

17 Administratief Diverse administratieve verplaatsingen: contact met technisch personeel, 

controle van de rekeningen van andere steden, om bepaalde personen te 

zoeken of anderen te begeleiden, omroepen van een steekspel of tornooi. 

18 Administratief Verplaatsingen ter controle van bouwwerken  

(onderhouden van de omliggende transportinfrastructuur). 

19 Administratief Contact met eigen personeel buiten de stad (buiten de Ledenvergadering, zie 

categorie 2). 

20 Administratief Verplaatsingen met het doel allerhande informatie of nieuwsfeiten te 

verzamelen. 

21 Administratief Contact met een watering. 

22 Administratief Contact met de Rekenkamer van Rijsel. 

23 Administratief Contact met particuliere personen. 

24 Administratief Contact met kloosters, abdijen of godshuizen. 

Een dergelijke indeling is altijd enigszins arbitrair en de opdeling in moderne concepten 

is zeker wat artificieel. Zo kan een uitgave naar een 'juridische' instelling als de Raad 

van Vlaanderen ook belangrijke politieke of economische implicaties hebben. Soms zijn 

er ook meerdere redenen voor één verplaatsing en werd enkel de belangrijkste reden in 

de stadsrekeningen vermeld, zodat de andere redenen ongekend blijven. Wanneer het 

duidelijk werd dat er meerdere geadresseerden waren, werden er meerdere categorieën 

aan één verplaatsing toegekend. Zo past de verplaatsing van Jan Mayaert, messagier van 

Gent 'an den hertoghe Jan in Beyere ende an de steden van Hollant ende van Zeelant'6 zowel 

 

                                                      
5 De opsplitsing tussen de Hofraad en de Grote Raad kwam er gedurende de jaren 1435-1445. De Grote Raad 

werd tussen 1473 en 1477 tijdelijk omgevormd tot het zogenoemde Parlement van Mechelen. Zie ook: A. 

Wijffels, 'Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen', in: H. Coppens, E. Aerts en M. Baelde, De centrale 

overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden 1482-1795 (Brussel, 1994: Algemeen Rijksarchief en 

Rijksarchief in de provincïen. Studia, 55), 448-449 en J. Van Rompaey, De Grote Raad, XI. 
6 SAG, reeks 400, nr. 13, stadsrekening Gent 1421-1422, f. 23r. 
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binnen de derde als binnen de vierde categorie en werden aldus beide categorieën aan 

deze verplaatsing toegekend. Een verplaatsing naar een stedelijke procureur in de Raad 

van Vlaanderen werd zowel binnen de tiende als negentiende categorie geklasseerd. Op 

deze manier geeft dergelijke opdeling toch een beeld over de specifieke motivaties van 

de stedelijke externe politiek. De verplaatsingen van de eerste categorie, naar een 

Leden- of Statenvergadering, werden reeds uitgebreid onderzocht7. Deze vergaderingen 

hadden inhoudelijk erg diverse thema's (algemeen politiek beleid, financiën, 

landsverdediging, economische politiek en justitie)8. Een deel van de communicatie 

komt daarom slechts indirect in beeld doordat het in de stadsrekeningen onder de 

overkoepeling van de delegaties voor de Leden en Staten valt. Hoewel deze 

werkmethode zeker haar beperkingen heeft, is ze wel werkbaar. Het bleek de beste 

methode te zijn om een dergelijke gegevensreeks te structureren. Door het klasseren 

van de zendingen in categorieën kan een vergelijking gemaakt worden tussen de 

perioden en tussen de steden bij verplaatsingen van een zelfde categorie. De keuze voor 

de categorieën werd gemaakt na een uitgebreide lezing van de bodenlijsten. Ik had 

daardoor al een goed beeld welk soort verplaatsingen de steden maakten. Op basis 

hiervan werden de meest duidelijk omvattende categorieën onderscheiden. Het is een 

reconstructie (niet dé reconstructie) van het stedelijke communicatiebeleid, maar wel 

een reconstructie die gebaseerd is op de meest werkbare opdelingen. Ik kwam op deze 

manier tot een totaal van 11.545 gegevens. 

Ik onderzoek in dit hoofdstuk de cijferreeksen van de drie steden en vergelijke ze 

onderling met elkaar. Hierbij wordt onderzocht welke de belangrijkste motieven waren 

voor het uitsturen van boden en of doorheen de vijftiende eeuw hierin een verschuiving 

te merken is. Ik analyseer daarna nauwkeurig de eigenheden per thema. 

5.15.15.15.1 Een kwantitatieve aEen kwantitatieve aEen kwantitatieve aEen kwantitatieve analysenalysenalysenalyse    

De onderstaande grafieken geven grafisch weer hoeveel keer elk van de motieven 

(volgens de classificatie van tabel 5.1) voorkwamen in de bodenlijsten van de 

stadsrekeningen. Omdat sommige tendensen voor de drie steden gelijklopend zijn, is het 

 

                                                      
7 Zie in hoofdzaak het werk van W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging. 
8 Ibidem, 11-12. 
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niet opportuun om iedere stad volledig apart te bespreken. De drie onderzochte steden 

worden samen besproken en met elkaar vergeleken. 

In grafiek 5.7 staat de procentuele verhouding van de verschillende categorieën 

uitgetekend. Algemeen gezien waren de politieke zendingen (categorie 1 tot 6) het 

meest voorkomend. Dit is voor de drie perioden en bij de drie steden zo. Van het totaal 

van 11.545 aanwijsbare motieven waren er 7174 om een politieke reden, wat neerkomt 

op 62,14%. Van de drie steden had Brugge de meeste politieke uitgaven. In Ieper kenden 

deze uitgaven een dal in de jaren 1450. Hoewel Gent politiek gezien de leider van het 

graafschap was9, waren de politieke verplaatsingen van deze stad erg beperkt. Dit is te 

verklaren doordat er zich veel meer politieke activiteiten (bijvoorbeeld 

Ledenvergaderingen) in Gent zelf afspeelden waardoor het bestuur van deze stad 

minder gezanten hiervoor diende uit te sturen, al kwam daar, zoals besproken in 

hoofdstuk 1, na 1468 verandering in10. Deze tendens wordt duidelijk in grafiek 5.2, waar 

Gent steeds meer verplaatsingen binnen die categorie (nummer 1) verrichtte.  

De steekproef uit de jaren '50 wordt vooral beïnvloed door de Gentse opstand (1449-

1453). Bij de bespreking van grafiek 1.3, die de vijfjaarlijkse zwevende gemiddelden van 

de reiskosten van Gent en Brugge vergeleek, wees ik er reeds op dat een stad in opstand 

geïsoleerd raakte. Een opstand verstoorde de traditionele communicatiewegen. Dit 

zorgde voor een daling van de reiskosten in het midden van de vijftiende eeuw. De 

Gentse schepenbank was daarentegen veel meer actief in het controleren van de stad en 

het achterland. Dit uit zich in de stijging van de categorieën 14 en 15. Het Gentse 

bestuur trachtte zowel op juridisch als fiscaal vlak greep te krijgen op de omgeving. Er 

waren in elk geval veel meer zendingen nodig om die controle te handhaven. De 

Arteveldestad was gedurende die periode ook opvallend actiever in juridische zaken. De 

Raad van Vlaanderen, het Parlement, de Grote Raad en de officialiteit, allen werden ze 

meer en zelfs quasi uitsluitend in deze periode bezocht en/of aangeschreven. De 

verplaatsingen naar de Raad van Vlaanderen geven echter een vertekend beeld. Deze 

instelling verbleef het grootste deel van de vijftiende eeuw in Gent zelf en waren 

verplaatsingen hiernaar niet nodig. Toch waren er ook perioden dat de instelling niet in 

Gent verbleef en ook verplaatsingen naar de Raad diende te maken. Zo verbleef de Raad 

in Dendermonde (1447-1451), in Ieper (1451-1463), in Brugge (1487) en Dendermonde 

(1489)11. Tijdens het begin van de jaren '50 was de instelling, gezien de opstand, uit Gent 

vertrokken. Het Gentse bestuur moest in die periode dus wel naar Dendermonde en 

Ieper verplaatsingen maken. Ook in de jaren '80 was de instelling niet steeds te Gent 

gevestigd, maar in die jaren spendeerde de stad maar weinig uitgaven naar de Raad van 

 

                                                      
9 P. Stabel, Dwarfs among giants, 264. 
10 M. Boone, Geld en macht, 90 en W. Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 78. 
11 J. Buntinx, Inventaris, 21. 
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Vlaanderen. De verplaatsingen ten behoeve van de vreemde 

koopliedengemeenschappen werden eveneens door deze gebeurtenis beïnvloed. Omdat 

de Hanze in 1451 Vlaanderen had verlaten en boycotte, was een veelvuldig diplomatiek 

briefverkeer naar het bestuur van deze koopliedengemeenschap nodig om te pleiten 

voor hun terugkeer. Zowel Gent en Brugge stuurden daarvoor boden op pad. Omdat er 

ook vreemde naties optraden als tussenpersonen tussen het opstandige Gent en de 

hertog, kreeg en ontving Gent ook meer brieven van die vreemde naties. In andere 

perioden was het contact met vreemde naties in de eerste plaats een zaak voor de 

handelsstad Brugge (categorie nr. 9). De Gentse opstand had ook zijn invloed op de 

verplaatsingen bij de andere steden. Zo was het in dergelijke perioden voor de stedelijke 

besturen erg belangrijk om op de hoogte te blijven van de recente politieke 

ontwikkelingen. Ieper was hierbij het meest actief. In totaal stuurde deze stad daarom 

327 maal een bode uit, waarvan ongeveer een derde (107 verplaatsingen) in de jaren 

1452 en 145312. Deze uitzonderlijk geladen politieke jaren vervormden in sterke mate 

het normale communicatiesysteem. 

Tijdens de periode 1485-1489 had de politieke context een erg grote invloed op het 

communicatieve handelen van de steden (zie grafiek 5.6). Na de plotse dood van Maria 

van Bourgondië betwistten de steden het regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk 

over de jonge Filips de Schone. Dit impliceerde een sterke onderlinge samenwerking om 

krachtdadig oppositie te kunnen voeren13. Hierdoor stegen de politieke uitgaven bij alle 

steden, waarbij de stijging van de derde categorie, de bezoeken aan andere 

stadsbesturen, erg opvallend is. Brugge kende een fikse stijging van de zendingen naar 

haar stedelijk personeel buitenshuis. Dit komt doordat de steden een administratief 

centrum hadden opgericht in Gent en veel van het Brugs personeel zich naar daar 

verplaatste. Deze verplaatsingen reflecteren zich in de bodenlijsten. Deze politieke 

context verklaart ook de stijging bij de drie steden van de verplaatsingen ten behoeve 

van de landsverdediging. Net zo met de opvallende stijging bij de zesde categorie. Er 

werden veel meer boden uitgestuurd om voorgeboden te publiceren. Veel van deze 

mandementen betroffen de vraag om extra manschappen te leveren of om de betaling 

hiervoor te voorzien. Dit blijkt uit de vele brieven van het Gentse stadsbestuur die 

daarvoor geschreven werden14. Waar Ieper voornamelijk in de periode 1451-1455 boden 

uitstuurde met het doel nieuwsberichten te verzamelen (categorie 20), was het tijdens 

deze laatste periode voornamelijk Gent die zich wilde informeren (zie grafiek 5.2). 

 

 

                                                      
12 ARA, RK 38676 en 38677, stadsrekening Ieper 1452 en 1453. 
13 Over deze periode, zie J. Haemers, Ende hevet tvolc goede cause. De periode 1477-1482 wordt behandeld in J. 

Haemers, For the common good. 
14 Zie de brieven uit het RAG, FG, nr. 131. 
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Grafiek 5.2: De motieven van de Gentse externe politiek (1417-1421, 1451-1455 en 1485-

1489) 
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Grafiek 5.3: De motieven van de Brugse externe politiek (1417-1421, 1451-1455 en 1485-

1489)  
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Grafiek 5.4: De motieven van de Ieperse externe politiek (1417-1421, 1451-1455 en 1485-

1489) 
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Grafiek 5.5: Analyse van de motieven voor de externe politiek - vergelijking van de drie 

steden 
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Grafiek 5.6: Analyse van de motieven voor de externe politiek - vergelijking van de drie 

perioden (1417-1421, 1451-1455, 1485-1489) 
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Grafiek 5.7: Procentuele verhouding van de verschillende categorieën 

 

Nu het totaalbeeld en de chronologische evolutie geschetst is, bekijk ik specifieker de 

verplaatsingen per categorie. Alleen op deze manier kan een beeld gevormd worden van 

de precieze eigenheden van de stedelijke externe politiek. 

5.25.25.25.2 VVVVerplaatsingen met een politiek motieferplaatsingen met een politiek motieferplaatsingen met een politiek motieferplaatsingen met een politiek motief    

De studies naar de samenkomsten in het kader van een Leden- of Statenvergadering 

werden reeds vermeld15. Deze werken geven reeds een heel goed beeld van de 

eigenheden van verplaatsingen van deze eerste categorie. Er waren 1077 verplaatsingen 

naar een dergelijke representatieve vergadering. Dit vormde 15% van de politieke 

verplaatsingen en 9% van het geheel van de verplaatsingen. Deze categorie was niet 

allesoverheersend, maar maakte wel een wezenlijk deel van de reiskosten uit. De meest 

voorkomende onderwerpen in de hier onderzochte perioden waren handel (1417-1421) 

 

                                                      
15 Zie in hoofdzaak het werk van W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging. 
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– handel/financiën (1451-1455) – financiën/landsverdediging (1485-1489)16. Deze 

thematieke verschuiving kwam ook naar voren in de thematieken van de brieven (zie 

grafiek 2.3). Ook in de bovenstaande grafieken komt het stijgend belang van financiën 

en landsverdediging naar voren.  

Tijdens een dergelijke vergadering diende iedere stad afgevaardigden te sturen naar 

de stad waar de Leden- of Statenvergadering plaatsvond. Naast die eenmalige uitgave 

voor het zenden van de afgevaardigden, meestal de burgemeester, één of meer 

schepenen en een secretaris, spendeerde de stad nog talrijke uitgaven aan boden die 

heen en weer reisden tijdens de vergadering zelf. Zo hielden de afgevaardigden het 

thuisfront op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en vroegen ze advies of 

toestemming. De gezanten konden of wilden niet steeds op de zitting zelf beslissen, 

maar gaven vaak de voorkeur om eerst met de opdrachtgevers, vaak de volledige 

schepenbank, overleg te plegen17. Richtlijnen, advies en beslissingen van de 

schepenbank aan de afgevaardigden moesten steunen op een goed geïnformeerde basis. 

Hoe sneller het contact kon gebeuren, hoe slagkrachtiger de steden waren18. Hiervoor 

was het noodzakelijk dat het contact vlot en gestructureerd verliep. De belangrijkste 

bron om iets te leren over het briefverkeer tussen een bestuur en zijn afgevaardigden is 

de reeds vermelde brievenverzameling van de Ieperse gezanten in 1488. In deze brieven 

werd er meermaals gewezen op het belang van een vlotte en regelmatige 

correspondentie. Zo schreven de Ieperse afgevaardigden aan hun stadsbestuur: 'Zoo 

bidden wy ulieden, dat ghy ons expresselic lasten wilt daer over niet te stane, ende voort ons 

zenden met alder haeste andworde up onse laetste brief, want dat haeste begheert, dat kenne God 

die ulieden edele, wyse lieve ende zeer gheminde heeren ende meesters, bescerme van allen 

inconventien'19. Ze vroegen regelmatig om boden te sturen zodat zij het bestuur op de 

hoogte konden houden en vice versa. De onderhandelaars trachtten ook in sommige 

gevallen de bevoegdheid tot onderhandelen te ontlopen en vroegen hun bestuur vaak of 

ze konden worden afgewisseld en naar huis terugkeren. In een brief van 12 februari 

1454 wees de Mechelse secretaris Wouter Storm hierbij op zijn 'simpel verstandt' en zijn 
 

                                                      
16 W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 544-545. 
17 W. Prevernier, 'De beden', 340. De beperkte bevoegdheid van de afgevaardigden blijkt uit volgend fragment: 

voorsienighe heere, wy bidden u hertelic dat ghy hier andere ghedeputheerde wilt ofte emmere noch eenen of twee van 

verstande tonslieden hulpe ende assistencie want zo ghy weet, wy zyn hier ghezonden oomme t'anhoorene alleenlic, maer 

niet min men procedeert hier ip hondertich pointen daer gheen vertrec up ghenomen en mach zyn, die nochans zwaer zyn, 

in zulker wys alware ulieder gheheele camere hier, ghy zoudt zwaricheyt daer in maken.[…] want als numids dat wy maer 

twee en zyn, wy hebben ons moeten deelen d'een hier d'andere daer, dat bescaemt ende lastich es (9 maart 1488). I. 

Diegerick, Correspondance, 70. 
18 De korte afstand tussen de steden en de voortdurende mogelijkheid om het thuisbestuur te raadplegen, was 

een van de voorwaarden die de vele samenkomsten mogelijk maakten. Zie W. Blockmans, 'A typology of 

representative institutions in late medieval Europe', Journal of Medieval History, 4 (1978), 198. 
19 I. Diegerick, Op. Cit, 89. 
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'simpelheyt'. Dit was uiteraard een retorische truc om zijn gevaarlijke functie te ontlopen 

en zo zijn verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Hij vroeg zijn bestuur om zo 

snel mogelijk 'thuys comen moghe mijn wijf zien, dair my nair verlange alst recht is'20. 

De derde categorie waren de verplaatsingen 'an de wet'21 van een omliggende stad. Dit 

was de categorie die het meeste voorkwam, namelijk 2566 keer (36% van de politieke 

verplaatsingen en 22% van het geheel). Deze categorie toont goed aan met welke 

stedelijke besturen de steden contact onderhielden. De redenen voor deze contacten 

zijn divers, maar staan quasi nooit expliciet in de rekeningen vermeld. Een analyse van 

deze categorie geeft wel een beter beeld van het netwerk die de steden uitbouwden. 

Daarom staat in onderstaande tabel uitgetekend welke stadsbesturen het meest werden 

bezocht. Let wel, deze grafiek is enkel gebaseerd op de verplaatsingen van derde 

categorie (contact met een ander stadsbestuur). 

 

Tabel 5.8: De top 15 van meest bezochte stadsbesturen per stad en per periode 
Gent 1417-1421  Gent 1451-1455  Gent 1485-1489  

Brugge 38 Brugge 27 Brugge 54 

Dendermonde 20 Dendermonde 16 Kortrijk 18 

Aalst 18 Aalst 11 Oudenaarde 15 

Kortrijk 18 Oudenaarde 11 Ieper 14 

Doornik 17 Rijsel 10 Brussel 13 

Steden in het Land van 

Waas 

15 Steden in het Land van 

Waas 

10 Dendermonde 11 

Oudenaarde 14 Ieper 9 Aalst 8 

Ieper 9 Kortrijk 9 Doornik 8 

Biervliet 9 Brussel 6 Antwerpen 8 

Hulst 8 Deinze 6 Geeraardsbergen 7 

Geeraardsbergen 7 Doornik 6 Biervliet 6 

Brussel 5 Antwerpen 5 Aksel 4 

Poperinge 5 Sint Lievens Houtem 5 Rijsel 3 

Deinze 4 Geeraardsbergen 4 Deinze 3 

Ninove 3 Rupelmonde 4 Sluis 3 

      

Brugge 1417-1421  Brugge 1451-1455  Brugge 1485-1489  

Sluis  54 Gent  48 Gent  162 

Gent  53 Ieper  43 Sluis  92 

Ieper  33 Sluis  26 Ieper  85 

Westwaert  17 Damme  17 Damme  65 

Oostwaert  12 Rijsel  10 Oostende  59 

 

                                                      
20 ARA, Papiers Gérard, nr. 59, 107. 
21 Wet is het middelnederlands woord voor het stadsbestuur. Zie MNW, lemma: 'wet', nr. 12. 
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Nieuwpoort  11 Blankenberge 8 Westwaert  32 

Calais 11 Oostende  7 Nieuwpoort  20 

Duinkerke 8 Westwaert  7 Kortrijk  15 

Diksmuide 8 Brussel  6 Duinkerke 14 

Rijsel  8 Monnikerede 6 Oostwaert  13 

Antwerpen  8 Aardenburg 6 Diksmuide 12 

Oostende  7 Nieuwpoort 5 Oudenburg  11 

Blankenberge 6 Oostwaert  4 Rijsel  10 

Aardenburg 6 Veurne 4 Blankenberge 10 

Monnikerede 6 Hoeke 4 Mechelen  9 

      

Ieper 1417-1421  Ieper 1451-1455  Ieper 1485-1489  

Brugge 27 Brugge 33 Brugge 47 

Gent 21 Rijsel 18 Gent 32 

Waasten 19 Kortrijk 11 Belle 32 

Rijsel 18 Waasten 9 Rijsel 25 

Belle 15 Roeselare 8 Waasten 25 

Kassel 13 Dendermonde 7 Kortrijk 24 

Langemark 11 Gent 4 Kassel 21 

Boesinge 8 Belle 4 Poperinge 17 

Elverdinge 8 Kassel 4 Nieuwpoort 7 

Roeselare 8 Diksmuide 4 Diksmuide 6 

Sint-Omaars 7 Nieuwendamme 4 Wervik 6 

Doornik 7 Boesinge 3 Mechelen 6 

Kortrijk 7 Wervik 3 Sint Winnoksbergen 4 

Diksmuide 6 Sint-Omaars 2 Sint-Omaars 3 

Wervik 6 Reningelst 2 Komen 3 

Uit deze tabel vallen twee zaken op. Vooreerst stuurden de onderzochte steden 

regelmatig brieven naar elkaar (als belangrijkste steden van het graafschap en mede-

Leden). In de laatste periode werd Brugge opvallend meer bezocht dan tijdens de andere 

perioden. Dit staat in relatie met de Vlaamse opstand eind jaren '80. De top drie van de 

steden die door Brugge werden bezocht, waren steeds dezelfde: Gent, Sluis en Ieper. Bij 

Ieper maakten Brugge en Gent zelfs deel uit van de top twee, behalve in de periode van 

de Gentse opstand. In die periode kreeg Gent beduidend minder bezoeken van Ieper. 

Opnieuw een teken van het groeiende isolement van de opstandige stad. Dit toont 

meteen hoe politiek geladen dit communicatienetwerk was. Veel brieven sturen naar 

een stad in opstand en contact hebben met het opstandige bestuur kon geïnterpreteerd 

worden als samenwerken met die stad. Een kleinere stad als Ieper durfde zich dit niet te 

permitteren. Brugge onderhield duidelijk wel nog contact met Gent. Ten tweede 
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stuurden de steden elk naar de stadsbesturen in hun kwartier22. Deze lokale netwerken 

waren relatief van elkaar gescheiden. Kleinere steden die door de ene stad veel bezocht 

werden, kregen dan weer veel minder bezoek van de andere steden. Er waren zelfs 

enkele steden die enkel door de ene stad bezocht werden. Zo was Gent de 

hoofdbezoeker van steden als Dendermonde, Aalst, Deinze en Ninove. Het was 

voornamelijk Brugge die de steden Aardenburg, Oostende, Hoeke, Monnikerede, Damme 

of Blankenberge aanschreef. Ieper tot slot was bij uitstek op bezoek bij Kassel, Belle, 

Wervik en Langemark. De uitzonderingen waren enkele 'grenssteden' zoals Diksmuide 

en Nieuwpoort die door zowel Brugge als Ieper werden aangeschreven. Vaak werden 

niet alle steden opgesomd, maar bleef het bij vermeldingen als 'in het Land van Waas', 

'westwaert' of 'oostwaert'. Het fenomeen dat de kleinere steden en dorpen voornamelijk 

bezocht werden door de centrumstad in de buurt creëerde voor de besturen een soort 

loyaliteitsband met die stad. Meer nog, dit toont meteen de sterke hiërarchische 

structuur van het stedelijke netwerk en de politieke dominantie van de Leden aan. De 

enige steden die door alle drie de steden op een regelmatige basis werden bezocht, en 

hierdoor een tussenpositie innamen in de stedelijke hiërarchie, waren Rijsel en Kortrijk. 

Daarbij moeten er opgemerkt worden dat de verplaatsingen naar Rijsel niet verklaard 

kunnen worden doordat de Rekenkamer daar gelegen was. Deze tabel geeft namelijk 

enkel de verplaatsingen aan de stadsbesturen weer (categorie 3) terwijl de 

verplaatsingen naar de Rekenkamer zijn opgenomen in categorie 22. Deze tweedeling is 

een uiting van de voornaamste politieke actieterreinen van de steden: een regionale 

ingesteldheid met een politiek betreffende het hele graafschap enerzijds en de lokale 

inbedding en controle van het eigen achterland anderzijds. Het stedelijke netwerk werd 

gevormd door en rond de centrale steden (Gent, Brugge, Ieper, Rijsel, Kortrijk). 

De evoluties in de stedelijke hiërarchie die beschreven werden door Peter Stabel, 

komen ook tot uiting in het communicatieve handelen van de steden23. Zo reflecteerde 

de terugval van Dendermonde zich in het aantal brieven dat Gent naar die stad stuurde. 

In de eerste twee perioden werd de stad respectievelijk twintig en zestien keer 

aangeschreven. Daarmee was het de tweede meest aangeschreven stad. In de laatste 

periode werd Dendermonde slechts elf keer aangeschreven en het viel hiermee terug tot 

op de zesde positie. De belangrijke economische positie van Sluis voor de Brugse politiek 

uitte zich op een gelijkaardige manier. Sluis kwam steeds in de top drie van meest 

aangeschreven steden. De stad Oostende werd door Stabel omschreven als een 'rising 

star', wat wederom tot uiting komt in het communicatieve handelen. In de eerste twee 

perioden kreeg het Oostendse bestuur telkens zeven keer een Brugse bode op bezoek, 

 

                                                      
22 Over het de oorsprong en de ontwikkeling van het kwartier als administratieve eenheid, zie D. Nicholas, 

Town and countryside, 152-172. 
23 P. Stabel, Dwarfs among giants, 264-266. 
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maar dat steeg in de laatste termijn tot 57 bezoeken. Van de kleinere steden 

Monnikerede, Hoeke en Sint-Anna Ter Muiden die in de loop van de vijftiende eeuw 

sterk aan betekenis inboetten, werd alleen Monnikerede aangeschreven (telkens 

zesmaal in de eerste twee steekproeven). Ook Diksmuide kende een terugval in de 

stedelijke hiërarchie. In de periode 1417-1421 kreeg de stad nog acht keer een Brugse 

bode op bezoek, maar niet meer in de latere perioden. 

In 1430 werd Filips de Goede, die reeds onder andere hertog van Bourgondië en graaf 

van Vlaanderen was, tevens hertog van Brabant. Zo werd Brabant een onderdeel van het 

Bourgondische statencomplex. Deze evolutie reflecteert zich ook in de stadsrekeningen. 

De stadsbesturen van de Brabantse steden werden steeds vaker bezocht. Dit blijkt 

duidelijk uit tabel 5.9. In Ieper kwamen er daarentegen amper Brabantse steden voor bij 

de verplaatsingen van de derde categorie. Er was een duidelijke integratie van de 

Brabantse steden, al had dit tijdens de laatste periode zeker ook te maken met de 

politieke context en de oorlogssituatie. Er was echter geen gelijkaardige evolutie met 

bijvoorbeeld de steden van Holland of Zeeland. Algemeen werd nog erg de nadruk 

gelegd op de grenzen van het graafschap. Het schrijven naar steden buiten het 

graafschap werd in perioden van opstand erg kwalijk genomen. De hertog nam het de 

Gentenaars in 1452 kwalijk dat ze 'séduire et a eux attraire ceulx des pays voysins, comme 

ceulx d'Ollande et ont rescript plusseurs lettres injurieuses en disant que mon dit Seigneur en 

entreprenant sur les prevyleges et pour avoir la substance, a volu mettre la gabelle sur le cel, et ce 

ilz disoint pour cuidier attraire les pays voisins avec eulx'24. 

Tabel 5.9: Aantal bezoeken aan de Brabantse steden door de steden Gent en Brugge 

 
Antwerpen Brussel Mechelen Leuven 

Totaal 
Gent Brugge Gent Brugge Gent Brugge Gent Brugge 

1417-1421 2 8 5 1 2 2 1 1 22 

1451-1455 5 3 6 6 3 2 2 0 27 

1485-1489 8 7 13 5 2 9 2 0 46 

Het is duidelijk merkbaar dat het netwerk tussen de stadsbesturen een vrij intens 

netwerk was. Tussen sommige steden vond er een intens briefverkeer plaats. Daarbij 

was er een tweedeling: een netwerk tussen de Leden onderling en een regionaal 

netwerk waarbij iedere stad het achterland contacteerde. Daarbij was er doorheen de 

vijftiende eeuw een evolutie merkbaar waarbij ook de Brabantse steden een plaats 

verwierven binnen dit netwerk en het netwerk uitbreidde. Eerder heeft Frederik 

Buylaert reeds aangetoond dat de interregionale netwerkvorming bij de Vlaamse adel 

 

                                                      
24 V. Fris, Dagboek, 2 143. Zie hierbij de databank, brief 125: een brief van Gent aan Dordrecht waarin Gent hun 

acties verantwoordde. 
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zich eveneens voornamelijk tot Brabant richtte terwijl er duidelijk een grens was met 

Holland-Zeeland. Deze evolutie stond echter wel los van de vorming van de personele 

unie onder de Bourgondische hertogen25. 

De verplaatsingen van de vierde categorie, naar de hertog of een andere vorst, bleef 

doorheen de vijftiende eeuw ongeveer gelijk in aantal. Brugge was koploper in het 

sturen van een bode of gezant naar de hertog, al nam dat wel gradueel af. Gent stuurde 

voornamelijk boden naar de hertog in de laatste periode. Het politiek debat met 

Maximiliaan was toen volop aan de gang. Toch was er geen isolatie zoals dat gebeurde 

tijdens de Gentse opstand van 1449-1453, maar bleven de contacten tussen stad en 

aartshertog vrij intensief. Dit kan teruggekoppeld worden aan de evolutie van een lokale 

naar een gewestelijk en bovenlokale identiteitsbeleving gedurende de vijftiende en 

zestiende eeuw. Dit was zo bij de adel, maar dus ook bij het stedelijke netwerk26. De 

minderjarige Filips de Schone werd niet zoveel bezocht. Slechts eenmaal, op 5 april 

1487, trok Jan Basin, de presentmeester van Brugge, naar Filips de Schone om hem in 

naam van de stad geschenken te overhandigen27. Ieper, traditioneel eerder een 

hertogsgezinde stad, kende veel minder verplaatsingen naar de vorst.  

De redenen van de bezoeken aan de hertog staan amper vermeld waardoor een 

inhoudelijke analyse erg moeilijk is. Op 24% van de Ledenvergaderingen was een 

regeringsinstantie aanwezig (de hertog, zijn plaatsvervanger of vertegenwoordigers). 

De hertog zelf was aanwezig bij gemiddeld 10% van de Ledenvergaderingen28. Tijdens 

deze vergaderingen konden de steden dus contacten met de hertog onderhouden. De 

steden hadden naast de ontmoetingen tijdens de Ledenvergadering ook talrijke 

bilaterale contacten. De steden zagen de hertog ook bij andere gelegenheden, zoals bij 

bezoeken van de hertog aan de stad. Er was een voortdurende communicatielijn tussen 

de vorst en de steden. 

Op 10 september 1419 werd de Bourgondische hertog Jan zonder Vrees in Montereau-

Fault-Yonne vermoord29. In augustus kreeg hij nog talrijke stedelijke boden over de 

 

                                                      
25 F. Buylaert, 'Les anciens Pays-Bas: nouvelles approches. La noblesse et l'unification des Pays-Bas. Naissance 

d'une noblesse bourguignonne à la fin du Moyen Âge?', RH, 653 (2010), 15-17. Zie ook J. Dumolyn, 'Nobles, 

patricians and officers: the making of a regional political elite in late medieval Flanders', Journal of Social 

History, 40 (2006) 2, 431-452. 
26 Zie onder andere; R. Stein, 'Nationale identiteiten in de Late middeleeuwen. Een verkenning', Tijdschrift voor 

sociale geschiedenis, 28 (2002), 244 en J. Dumolyn, 'Nobles, patricians and officers', 445-446. 
27 'bij onzen natuerlijken heere ende prince den hertoghe Philips omme hem uter name van der stede te presenterne zeker 

hoofscheden'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1486-1487, f. 129v. 
28 W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 208. 
29 Zie over deze passage: P. Bonenfant, Du meurtre de Montereau au traité de Troyes (Brussel, 1958: Académie 

royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et politiques. Mémoires. Collection in-8. 2e série, 

52,4); P. Cockshaw, 'L'assassinat du duc Jean de Bourgogne à Montereau. Etudes des sources', in: J.-M. 
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vloer. Op 8 augustus 1419 reisde Jacop Beyssendorp voor 46 dagen naar Troyes om daar 

goed nieuws te kunnen verkrijgen van de hertog30. Hij kwam pas terug in Brugge op 23 

september. Op 17 augustus stuurde Gent de stadsbode De Grave naar de hertog in 

Troyes. Hij bleef 39 dagen onderweg en was op 24 september 1419 terug in Gent31. Op 3 

augustus reisde de Ieperse stadsbode Saellin Dume naar Parijs op zoek naar de hertog, 

maar omdat hij hem daar niet vond, trok hij door naar Troyes. Hij was 22 dagen 

onderweg en was terug op 25 augustus32. Op 8 september stuurde Ieper opnieuw een 

bode, Jacob Dume, naar de hertog. Hij werd echter op 14 september, vier dagen na de 

moord op de hertog, voor enkele dagen gevangen gezet33. Hij heeft Jan Zonder Vrees 

waarschijnlijk niet meer bereikt. De trip van Saellin leert dat de verplaatsing Ieper–

Troyes, zelfs via Parijs, in elf dagen kon gebeuren. Vanuit Brugge of Gent kon de bode 

zich in diezelfde tijdsspanne (maximum een of twee dagen meer) verplaatsen. De 

afstand Gent-Troyes bedroeg in vogelvlucht 400 km. Met een snelheid te paard van 70 

km per dag (zie hoofdstuk 4), zouden de boden de afstand in 6-7 dagen hebben kunnen 

afleggen. Dit impliceert dat de stadsboden van Gent en Brugge in de buurt van 

Montereau konden zijn op het moment dat Jan zonder Vrees vermoord werd. De 

verhalende bronnen vermelden hier niets over, maar op deze manier konden de steden 

snel op de hoogte worden gebracht van het overlijden.  

Het overlijden van een hertog was voor een stedelijk bestuur steeds een moment van 

veelvuldige correspondentie. Men moest volledig zeker zijn van het overlijden. Het 

overlijden moest kenbaar gemaakt worden in steden, kloosters en gemeenten zodat 

daar de gepaste rouwplechtigheden konden plaatsvinden. Er moesten echter ook 

politieke maatregelen genomen worden zoals het beveiligen van de grenzen, het 

verzekeren van een vlot verloop van het dagelijkse bestuur of het plannen van de blijde 

inkomsten van de nieuwe hertog34. Na het overlijden van Karel de Stoute op het slagveld 

van Nancy was er lange tijd onduidelijkheid over zijn overlijden en er circuleerden veel 

geruchten dat hij nog in leven was35. Het in 1476 door Karel de Stoute aangestelde 

Brugse stadsbestuur wilde meer informatie over zijn overlijden. Daarom stuurden ze op 

 

                                                                                                                                                                      
Duvosquel, J. Nazet en A. Vanrie (eds.), Les Pays-Bas bourguignons: histoire et institutution. Mélanges André 

Uyttebrouck (Brussel, 1996: Archives et bibliothèques de Belgique. Numéros spéciaux, 53), 145-162. 
30 'an onsen gheduchten heere ende prinche hem daer wesende omme goede mairen ende tidinghe van hem te hebbene'. 

SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1418-1419, f. 96r. op 2 september werd er een nieuwe rekening 

aangemaakt en liep de betaling verder: SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1419-1420, f. 78r. 
31 SAG, reeks 400, nr. 12, stadsrekening Gent 1419-1420, f. 279r. 
32 ARA, RK 38644, stadsrekening Ieper 1420, f. 20v. 
33 ARA, RK 38644, stadsrekening Ieper 1420, f. 21v. 
34 P. Leynen, 'Het overlijden van Filips de Goede in Brabant aangekondigd (1467)', Eigen schoon en de Brabander, 

50 (1967) 11-12, 435. 
35 J. Molinet, Chroniques, deel 1, 214-215. 
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17 januari, daags na de officiële mededeling van zijn dood door Maria van Bourgondië 

aan de vergadering van de Staten en Leden in Gent, een boodschapper naar Namen, 

Marche-en-Famenne, Bastenaken en Luxemburg. Dit om daar zekerheid te krijgen over 

het overlijden36. Het stadsbestuur wilde die zekerheid omdat het na een overlijden 

meteen zijn communicatielijnen met de nieuwe hertog herschikte. 

 

De verplaatsingen van categorie 5 zijn die naar de baljuws en lokale edelen of andere 

hooggeplaatsten. Deze verplaatsingen stegen merkbaar in de laatste periode. Vooral 

Brugge was zeer actief in het contacteren van de lokale edelen in de buurt. Brugge zond 

regelmatig boden naar de waterbaljuw van Sluis (45 maal in de periode 1417-1421), maar 

ook Jan van Halewijn te Hansbeke37 of de heer van Moerkerke38 kregen regelmatig een 

stedelijke bode over de vloer. Men stuurde ook afgevaardigen naar begrafenissen en 

huwelijken. Zo was er een stedelijke delegatie aanwezig bij de begrafenis van de heer 

van Gistel in februari 141739. De Brugse messagier Cornelis van Berlare werd op 17 juni 

1416 gezonden naar jonkheer Jan van der Woestine met giften omdat hij die dag in het 

huwelijk trad40. 

In de jaren '50 was het vooral de hofmeester Pieter Bladelin41, de graaf van Etampes42 

en de heer van Gruuthuuse43 die werden bezocht. Het gamma van edelen die in de 

 

                                                      
36 A. Janssens, 'Macht en onmacht van de Brugse schepenbank in de periode 1477-1490', HGGB, 133 (1996), 8. 
37 De heerlijkheid Hansbeke moet in het bezit zijn geweest van de familie van Halewijn. In 1443 verkocht 

Catharina van Halewijn, samen met haar echtgenoot Jan van Thilly deze heerlijkheid. Zie F. Buylaert, 

Repertorium van de Vlaamse adel (1350-1550), 635, familie 'Silly, de'. 
38 Lodewijk, heer van Moerkerke was in 1417 schepen van het Brugse Vrije. Zie F. Buylaert, Repertorium van de 

Vlaamse adel, 490, familie 'Moerkerke, van'. 
39 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1416-1417 (kopie van ARA, RK 32471), f. 97r.-v.  
40 'ghesonden an jonckheere Janne van der Woestene up ten dach dat hi huwede metten ghiften van den stede'. SAB, reeks 

216, stadsrekening Brugge 1415-1416 (kopie van ARA, RK 32470), f. 88v. Jan van der Woestine werd in 1413 en 

1422 geconvoceerd op de Statenvergadering (F. Buylaert, Repertorium van de Vlaamse adel, 804-805, familie 

'Woestijne, van der'). Dit verklaart misschien de giften-politiek van de Bruggelingen. Over de sociale praxis bij 

huwelijksplechtigheden en de rol van de uitnodigingen, zie W. Paravicini, Invitations au mariage: pratique sociale, 

abus de pouvoir, intérêt de l'Etat à la cour des ducs de Bourgogne 1399-1489 (Stuttgart, 2001: Instrumenta, 6). 
41 Pieter Bladelin stichtte in 1448 de stad Middelburg-in-Vlaanderen. De teksten die met deze stichting gepaard 

gaan en de uitbouwing van de rechtsbevoegdheid verschijnen binnenkort in: Braekevelt, J., ‘Pieter Bladelin, de 

Rijselse Rekenkamer en de stichting van Middelburg-in-Vlaanderen (ca. 1444-1472)’, Handelingen van de 

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (2012), ter perse. Zie ook M. Martens, Pieter Bladelin ca. 1410-1472 en 

Middelburg in Vlaanderen 1444-1994 (Maldegem, 1994) en F. Buylaert, Repertorium van de Vlaamse adel, 82-83, 

familie 'Bladelin'. 
42 Jan van Bourgondië (+1491), neef van hertog Filips de Goede. Hij speelde, via zijn bevoegdheid over de 

Picardische adel, een belangrijke militaire rol. Zie bijvoorbeeld G. Chastellain, 'Chronique', in: J. Kervyn de 

Lettenhove (ed.), Oeuvres de Georges Chastellain (Brussel, 1863: Académie royale de Belgique. Commission pour la 

publication des oeuvres des grands écrivains), deel 3, 107-108. Voor een korte bibliografische beschrijving, zie 

R. De Smedt (ed.), Les chevaliers, 125-129. 
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laatste periode bezocht werden, was veel groter. Filips van Kleef was gezien zijn positie 

een vaak bezochte gast (veel van de verplaatsingen naar zijn persoon werden 

geklasseerd in categorie 16)44, maar daarnaast ook de heer van Lichtervelde45, de 

markgraaf en Roeland van Halewijn. Gent investeerde in de jaren 1417-1421 minder in 

deze contacten. Het waren vooral de lokale baljuws die door Gent bezocht werden. De 

enige vaak bezochte edelman was de heer van Maldegem46. In de jaren 1451-1455 

contacteerde Gent voornamelijk de graaf van Etampes en de graaf van St.-Pol47. Zij 

waren militaire en diplomatieke figuren die een belangrijke rol speelden in het conflict 

tussen Gent en de hertog. De graaf van St.-Pol werd zelfs benoemd tot hoofd van de 

Franse ambassade48. Deze verplaatsingen stonden in het teken van politieke 

onderhandelingen. Ieper zond zijn boden in de periode 1417-1421 voornamelijk naar de 

heer van Boesinge49 en naar Robrecht van Vlaanderen50. Verder schreef Ieper ook 

regelmatig verschillende baljuws aan en ook opvallend meer naar de officialiteit van 

Terwaan. Net als bij de derde categorie had iedere stad haar eigen netwerk van lokale 

baljuws en edellieden. Er waren weinig personen die door de drie steden bezocht 

 

                                                                                                                                                                      
43 Lodewijk van Brugge (+1492). Hij was heer van Gruuthuuse, graaf van Winchester, heer van Avelgem, 

Haamstede, Oostkamp Beveren, Tielt-Ten-Hove en d'Espierres. R. De Smedt (ed.), Les chevaliers, 148-151, J. 

Haemers, 'Gruuthuuse, Lodewijk van', NBW, deel 18, 388-396 en M. Martens en P. De Gryse, Lodewijk van 

Gruuthuse: mecenas en Europees diplomaat, ca. 1427-1492 (Brugge, 1992). Hij komt in de rekeningen voor als 'heer 

van Gruuthuuse' en als 'heer van Spiere'.  
44 Over deze man, zie de in 2007 verschenen bundel: J. Haemers (ed.), Entre la ville, la noblesse et l'Etat: Philippe de 

Clèves (1456-1528): homme politique et bibliophile (Turnhout, 2007: Burgundica, 13). 
45 Zie F. Buylaert, Repertorium van de Vlaamse adel, 426-431, familie 'Lichtervelde, van'. 
46 De heer van Maldegem was politiek actief. Zo was hij een van de geconvoceerde edellieden bij de 

vergadering in Gent op 2-3 september 1419 om het conflict tussen de Raadkamer en het leenhof van 

Dendermonde te bespreken. Zie F. Buylaert, Repertorium van de Vlaamse adel, 455-456,  familie 'Maldegem, van' 

en HLSV2, deel 2, 1347-1349, nr. 854. 
47 Lodewijk van Luxemburg. Zie over hem M. Boone, 'Diplomatie et violence d'Etat', 24-25, noot 1. Hij werd in 

1475 werd terechtgesteld door de koning van Frankrijk. Zie D. Soumillion, 'Le procès de Louis de Luxembourg 

(1475). L'image d'un grand vassal de Louis XI et de Charles le Téméraire', Publication du centre européen d'études 

bourguignonnes (XIVe-XVIe siècle), 37 (1997), 205-229.  
48 M. Boone, 'Diplomatie et violence d'État', 10-11. 
49 Het was de adelijke familie van Belle die de heren van Boesinghe leverde in de eerste helft van de vijftiende 

eeuw. Zie F. Buylaert, Repertorium van de Vlaamse adel, 61, familie 'Belle, van' en L. Van De Putte, 'Histoire de 

Boesinghe et de sa seigneurie', Annales de la Société d'émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la 

Flandre, 7-8 (1846), 63-65. 
50 Er waren verschillende edellieden met deze naam. Zie F. Buylaert, Repertorium van de Vlaamse adel, 750-752, 

familie 'Vlaanderen, van - Robrecht'. Waarschijnlijk gaat het om Robrecht, heer van Elverdinge en 

Vlamertinge. 
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werden, met uitzondering van een centraal figuur als de kanselier51. Daar kwam wat 

verandering in gedurende de tweede helft van de jaren 1480. Toen stuurden de drie 

steden niet alleen meer brieven in deze categorie, er waren enkele gemeenschappelijke 

geadresseerden. Zo werden figuren als Filips van Kleef, de heer van Nassau52 en Lodewijk 

van Gruuthuuse door zowel Gent, Brugge als Ieper aangeschreven. Het netwerk 

verschoof in deze periode van drie los van elkaar staande netwerken naar een groter 

regionaal netwerk. Dit droeg bij tot de nauwere samenwerking in de oppositie tegen 

Maximiliaan van Oostenrijk. De communicatiestructuren werden intensief ingezet om 

een sterker netwerk te kunnen vormen en zo daadkrachtiger over te komen tegenover 

de aartshertog. Daarnaast bleven de steden hun eigen kapiteins en edelen contacteren.  

Dat er enkele edelen opvallend veel aangeschreven werden, wijst op enkele nauwe 

relaties tussen het stadsbestuur en enkele edelen. Niet toevallig waren dit edelen die 

vanuit hun positie een belangrijke rol konden spelen in de stedelijke politiek. Zo 

bezaten de heren van Gistel sinds de dertiende eeuw de 'Grote Tol van Brugge'53, de 

waterbaljuws en een persoon als Pieter Bladelin hadden een belangrijke positie in de 

Zwindelta54 en Jan van Bourgondië speelde een belangrijke rol als tussenschakel met de 

hertog. De correspondentie was hier een uiting van politieke strategieën. Het is zeker 

niet zo dat een stadsbestuur consequent alle edelen rond de stad aanschreef. De 

bezochte edelman moest de 'investering' waard zijn. Dit toont opnieuw het geladen 

karakter van het correspondentienetwerk aan. Een groot deel van de correspondentie 

met deze edelen is overigens niet te achterhalen door de sterke aanwezigheid van 

edelen binnen de stad. Hierdoor moesten geen boden worden uitgestuurd zodat ze niet 

werden opgenomen in de stadsrekeningen. 

De zesde categorie, de verplaatsingen met betrekking tot de wetgeving en het 

publiceren van ordonnanties en plakkaten, was numeriek veel beperkter en kende ook 

een piek in de laatste periode. In de jaren 1417-1421 hadden twee van de drie 

verplaatsingen van Brugge tot doel een hertogelijke ordonnantie te publiceren55. Een 

andere stadsbode werd naar de waterbaljuw van Sluis gezonden om daar in naam van de 

 

                                                      
51 Over de kanselier in Vlaanderen, zie M. Boone, 'Kanselier van Vlaanderen en Bourgondië (1385-1530)', in: H. 

Coppens, E. Aerts en M. Baelde (eds.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden 1482-1795 

(Brussel, 1994: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincïen. Studia, 55), 217-233. 
52 Engelbert II (+1504), graaf van Nassau, heer van Breda en Diest. Hij werd op 12 april 1487 door Maximiliaan 

van Oostenrijk benoemd als luitenant van Vlaanderen. Zie R. De Smedt (ed.), Les chevaliers, 180-183. 
53 F. Buylaert, Eeuwen van ambitie. Edelen, steden en sociale mobiliteit in laatmiddeleeuws Vlaanderen (Onuitgegeven 

doctoraatsthesis (Universiteit Gent), 2008), 271.  
54 Zie M. Martens, Pieter Bladelin, op. cit. 
55 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1417-1418, f. 105v. 
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Vier Leden te laten ordonneren dat geen graan het graafschap mocht verlaten56. De 

overige zendingen met voorgeboden vonden allen in de laatste periode plaats57. Het 

bestuur stuurde de boden naar de kleinere steden en dorpen verspreid in de buurt. De 

vermelding van de bezochte plaatsen bleef dan ook, net als bij de derde categorie, 

beperkt tot de richting waarin de boden trokken (westelijk, oostelijk en zuidelijk)58. In 

Gent werden de placcaten in de jaren '50 en '80 door de stadsboden verspreid in 

verschillende steden in de buurt (zoals Dendermonde, Aalst, Oudenaarde, Ronse, Hulst 

en Waasmunster). In de laatste periode komen daar ook nog talrijke betalingen voor de 

'trompetters' bij. Zij brachten veelvuldig brieven rond. Waarschijnlijk betreft het hier 

de brieven die ik in hoofdstuk 2 ordende bij de derde categorie. Deze brieven bevelende 

hadden de vormelijke aspecten van een mandement en werden rondgebracht in de 

nabijgelegen steden en dorpen. De trompetters werden ook ingezet voor de publicatie 

van de wetgeving in de eigen stad, maar omdat hier geen verplaatsingen mee gemoeid 

waren, viel dit buiten het bestek van dit onderzoek. In Ieper was deze categorie ook 

slechts noemenswaardig aanwezig tijdens de laatste periode. Ook hier betrof het vooral 

de publicatie van plakkaten bij de omliggende steden (Belle, Kassel en Waasten). 

De analyse van deze officiële correspondentiestructuren met een politiek thema tonen 

steeds duidelijk aan dat de investering in het aanschrijven en bezoeken van bepaalde 

personen recht evenredig steeg met de informatie of politieke voordelen die men van 

deze persoon kon verkrijgen. De vorming van het politieke correspondentienetwerk 

werd bepaald door de strategische positie van de aangeschrevene. Naarmate de 

politieke strategie van de stad of de positie van een persoon wisselde, veranderde het 

officiële correspondentienetwerk. Dat deze analyse de officiële communicatielijnen van 

de stad behelst, impliceert dat deze structuur werd ingezet voor de belangrijkste 

informatie. Andere communicatienetwerken, zoals de geruchten in de stad en het 

mondelinge netwerk, werden gehanteerd voor een ander soort informatie 

(contextinformatie over het sociale, politieke en economische leven in de streken)59. 

 

                                                      
56 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1418-1419, f. 83v. Zie over het verbod op export ook 
57 In september 1450 reisde Colin de Raed oostelijk 'met brieven van den voorgheboden'. Jan van Douvrijn reisde 

westelijk met soortgelijke brieven. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1451-1451 (kopie van ARA, RK 32503), 

f. 138v. Deze verplaatsingen vielen echter net buiten de steekproef van 1451-1455 en werden dus niet in de 

kwantitatieve analyse opgenomen. 
58 De voorbeelden zijn talrijk, vb. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1485-1486, f. 125r.: 'Doe ghesonden Jan 

van Diest westwaert an de smalle steden met lettren van placaten ende was uut VII daghen, comt XI s. VIII d.' 
59 De betekenis van het informele netwerk voor de informatievoorziening van een stad werd reeds kort 

behandeld in H. Lowagie, 'Communicatie en postsystemen in het laatmiddeleeuwse Brugge', HGGB, 147 (2010) 

1, 60-64. 
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5.35.35.35.3 Verplaatsingen met een economisch motiefVerplaatsingen met een economisch motiefVerplaatsingen met een economisch motiefVerplaatsingen met een economisch motief    

Het stedelijke briefverkeer was grotendeels bepaald door een economische agenda (zie 

tabel 2.4). Dit waren echter voornamelijk brieven die gestuurd werden tijdens 

economische onderhandelingen met buitenlandse delegaties. De interne economische 

politiek werd echter voornamelijk tijdens de Ledenvergaderingen besproken. Tijdens 

39% van de Vlaamse representatieve vergaderingen stond een economisch thema op de 

agenda60. De eerste categorie omvat dus ook vele verplaatsingen die gedreven werden 

vanuit een economische motivatie. Dit was ongetwijfeld ook het geval met de 

verplaatsingen naar de hertog of de edelen in de buurt. Drie thema's die daarnaast ook 

nog onderscheiden werden, waren de verplaatsingen die concreet gericht waren op de 

economische politiek van de stad, de vrijgeleiden en de correspondentie met de 

buitenlandse natie's. Deze indeling verklaart waarom het economische beleid slechts 

5,78% van het totaal aantal verplaatsingen uitmaakt (zie grafiek 5.7). Er moet rekening 

mee gehouden worden dat dit percentage enkel slaat op de door ons onderscheiden 

thema's, niet op het totale aandeel van de economische politiek van de stad. 

De verplaatsingen van de zevende categorie betreffen meestal de in- en uitvoer van 

graan of het verzamelen van informatie over nieuwe muntkoersen. In Gent stonden 

deze verplaatsingen het sterkst in het teken van het graanbeleid. De uitvoer van graan 

werd verboden in tijden van crisis61. Zo ook in 1415-1416, waardoor de prijzen 

aanzienlijk stegen62. Als reactie werden twee Brugse gezanten werden op 29 april 1416 

naar Sint-Omaars gestuurd om daar graan aan te kopen63. Verder waren er ook uitgaven 

om de vrije doorvaart van het graan te garanderen64. De eerste zorg van Brugge was het 

onderhouden van contacten met Calais65 en Sluis66 wegens de (wol)stapel in die steden. 

 

                                                      
60 W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 542. 
61 Over het verbod van de graanexport en het gevolg hiervan op de graanprijzen, zie M.-J. Tits-Dieuaide, La 

formation des prix céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe siècle (Brussel, 1975: ULB. Centre d' histoire 

économique et sociale), 179-250. 
62 Ibidem, 220-223 en in de annexes: grafiek 34 (graanprijzen te Brugge 1414-1418). 
63 'omme coorne te coopene ter stede bouf mids dat de inghezetene van der stede groot ghebrec hadden'. SAB, reeks 216, 

stadsrekening Brugge 1415-1416 (kopie van ARA, RK 32470), f. 84v. 
64 Gillis vanden Bossche, deken van de witte kaproenen (vorm van stedelijk politiekorps), werd naar Waasten 

gestuurd 'omme eeneghe persoonen te haelne die daer tcooren beletten te deser stede waert te commen'. SAG, reeks 400, 

nr. 28, stadsrekening Gent 1487-1488, f. 393v. 
65 Zo werd Cornelis van Berlare op 17 juli 1418 naar Calais gestuurd 'met lettren an den lieutenant van den staple'. 

SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1417-1418, f. 93v. 
66 Jacob van Theimseke werd op 5 april 1420 naar Sluis gestuurd 'omme te bewaerne trechte van den staple van 

Brugghe'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1419-1420, f. 91r. Andere voorbeelden zijn legio. 
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Het Brugse bestuur wilde ook goed geïnformeerd worden over de verschillende 

muntkoersen67. Ieper stuurde boden naar Aire-sur-la-Lys en Béthune om zich van graan 

te voorzien68. In 1455 trokken enkele lakenhandelaars, samen met de pensionaris Joos 

Vroylof, in naam van de stad naar Calais om daar de kwaliteit en de prijs van de wol te 

vernemen69. Hier vergoedde het stadsbestuur tweemaal de verplaatsingen van enkele 

kooplieden. Het zijn inspanningen die de stad deed om de lakenhandel van de stad te 

ondersteunen, of toch minstens de handelaars van de nodige informatie te voorzien. 

Categorie 8 verzamelt de verplaatsingen rond het ontvangen en uitsturen van 

vrijgeleiden. In deze categorie zijn niet enkel de uitgestuurde boden, maar ook de 

binnengekomen boden opgenomen. Deze keuze werd gemaakt omdat op deze manier 

het gehele verkeer van de vrijgeleiden kon worden weergegeven. Naast het ontvangen 

van de vrijgeleiden van enkele markten van talrijke steden stuurde het Gentse bestuur 

tweemaal per jaar ook zelf boden op pad met vrijgeleiden. Dit was zo bij de markt van 

augustus en de markt van halfvasten70. In Brugge verliep de verspreiding van de 

vrijgeleiden opnieuw volgens de reeds besproken driedeling71. In de Ieperse 

stadsrekeningen werden deze verplaatsingen ingedeeld in drie compartimenten. Eén 

bode was verantwoordelijk voor Vlaanderen, een tweede voor Frankrijk en een derde 

voor Brabant72. Later werden deze verplaatsingen door twee boden verzorgd. In 1451 

werden de vrijgeleiden voor de zogenoemde 'Ascensiemarkt' (daags voor Hemelvaart) 

verspreid door een bode die Henegouwen en half-Vlaanderen rondreisde en een andere 

 

                                                      
67 Janne van Boeyeghem werd in 1454 naar Brabant, Holland en Zeeland gestuurd 'omme te vernemene tcours 

vander munte'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1453-1454, f. 40v. Zie over de muntordonnanties en de rol 

van de steden bij de onderhandelingen hierover: W. Blockmans, 'La participation des sujets flamands à la 

politique monétaire des ducs de Bourgogne (1384-1500)', Revue belge de numismatique et de sigillographie, 119 

(1973), 103-113. 
68 ARA, RK 38642, stadsrekening Ieper 1417, f. 17r. en f. 21r. 
69 'omme te vernemene van den state ende prijse van der wulle die daer in de stappele lach'. ARA, RK 38679, 

stadsrekening Ieper 1455, f. 8v. en 9r. 
70 Eind februari 1455 werd een Gentse bode naar Damme, Sluis, Hulst, Aksel, Bergen op Zoom, Antwerpen, 

Biervliet, Middelburg, Dordrecht en enkele andere steden gestuurd 'met brieven van dezer stede te wetene de 

saufconduyte omme de maerct van halfvastene'. Ook Lieven Dam en Michiel de Wintere werden met deze reden op 

pad gestuurd. Zie SAG, reeks 400, nr. 18, stadsrekening Gent 1454-1455, f. 43r.-v. Op 9 juli 1455 werd Symon 

Vandenbossche naar Amiens, 's-Hertogenbosch, Brabant, Henegouwen en Artois gestuurd 'metten 

saufconduyten van der maerct van dezer stede in de maend van ougste'. SAG, reeks 400, nr. 18, stadsrekening Gent 

1454-1455, f. 46v. 
71 Colin de Raed werd bijvoorbeeld in april 1452 'westwaert' gestuurd 'metten saufconduite van der Brugghemerct', 

Jan Canin reisde 'zuudwaert' en Jan van Douvrin 'oostwaert'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1451-1452, f. 

43v.  
72 Op 10 februari reisde Willem De Deckere binnen Vlaanderen, Saellin Dume reisde naar Brabant en Jan Gielle 

naar Frankrijk. Zij waren alle drie 12 dagen onderweg, maar de laatste twee kregen een iets hogere vergoeding 

omdat ze buiten het graafschap reisden. ARA, RK 38644, stadsrekening Ieper 1419, f. 14v. 



Hoofdstuk 5: de motieven van de correspondentie 

239 

bode die de vrijgeleiden in Brabant en de andere helft van Vlaanderen rondbracht73. 

Voor de Iepermarkt in 1454 liep de tweedeling anders, namelijk een bode voor Brabant 

en de ene helft van Vlaanderen en een andere bode voor de steden in Frankrijk en de 

andere helft van Vlaanderen74. 

De negende categorie, de verplaatsingen naar de vreemde naties of Hanzekooplieden, 

was logischerwijs vooral een zaak voor Brugge. Het was de stad die zich het meest 

toelegde op de internationale handel en waar vele vreemde naties resideerden. Engelsen 

en Schotten, maar ook kooplieden uit de Italiaanse steden Lucca, Genua, of Venetië 

verbleven in de stad75. Door de aanwezigheid van dergelijke talrijke 

koopliedengemeenschappen werd Brugge een belangrijk distributiecentrum. Ze 

fungeerde daarbij als spil bij de correspondentie tussen bijvoorbeeld Engeland en 

Frankrijk76. De stedelijke boden reisden echter niet zelf naar de Italiaanse of Iberische 

steden. Wanneer het stadbestuur een brief wou sturen naar de kooplieden in Zuid-

Europa hoefde het daarvoor geen eigen bode te sturen. De brief kon worden 

meegegeven met de boden van de kooplieden zelf. Deze hadden een eigen 

koeriersysteem. Dit systeem werd reeds kort besproken in hoofdstuk drie bij het deel 

over de zogenoemde lopers. Deze koeriers verbonden de Europese handelssteden met 

elkaar, ook al was dit, zoals vermeld, geen volwaardige 'messagerie' met vaste boden77. 

Het correspondentiesysteem van de handelaars valt, hoe interessant ook, buiten het 

bestek van deze studie. Het interesseert mij in de eerste plaats hoe de stedelijke 

besturen de contacten met de vreemde naties onderhielden en welke verplaatsingen ze 

hiervoor maakten. In een stad als Brugge logeerden vele naties binnen de stadsmuren. 

Om deze te contacteren, hoefde het bestuur geen boden uit te sturen. Er werden wel 

brieven gestuurd naar bijvoorbeeld Hanzekooplieden in andere steden. Verplaatsingen 

in de negende categorie waren de verplaatsingen naar vreemde naties in andere steden. 

Vaak was dit in het kader van onderhandelingen met de kooplieden, onder andere in 

het bespreken van het creëren van gunstige economische omstandigheden. Enkele 

verplaatsingen van Brugge en Gent van of met vreemde naties hadden zelfs in de eerste 

plaats een politiek thema. Omdat de handelaarsnaties leden onder de oorlogssituatie in 

 

                                                      
73 ARA, RK 38675, stadsrekening Ieper 1451, f. 10r. 
74 ARA, RK 38678, stadsrekening Ieper 1454, f. 8v. 
75 P. Stabel, 'De gewenste vreemdeling Italiaanse kooplieden en stedelijke maatschappij in het laat-

middeleeuws Brugge', Jaarboek voor middeleeuwe geschiedenis, 4 (2001), 189-221; P. Stabel, 'Kooplieden in de 

stad', in: A. Vandewalle en S. Abraham-Thisse, Hanzekooplui en Medicibankiers: Brugge, wisselmarkt van Europese 

culturen (Oostkamp, 2002), 85-96. 
76 L. Owen, 'England and the Low Countries 1405-1413', The English historical review, 28 (1913) 109, 13. 
77 J.-J. Heirwegh, 'Transports intérieurs et communication en cours de la période preindustrielle (Rapport 

résumé)', in: H. Van der Wee en E. Aerts (eds.), Debates and controversies in economic history (Leuven, 1990: 

Studies in social and economic history), 73. 
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Vlaanderen (door het conflict tussen Gent en de hertog), kwamen ze tussen in de 

vredesonderhandelingen in mei en juni 1453 te Rijsel78. Brugge stuurde in die tijd 

daarom veelvuldig de gezant Bernaerd van den Broucke naar de naties te Gent79. De 

contacten met de vreemde naties hadden hier in de eerste plaats een politiek doel, 

namelijk de verzoening bij het Gentse conflict. Pas in de tweede plaats hadden de 

verplaatsingen een economisch doel met name het creëren van een gunstig economisch 

klimaat. Ik onderzoek hoe het stadsbestuur precies ageerde inzake de relaties met de 

vreemde naties en de economische onderhandelingen aan de hand van een specifieke 

casus, namelijk het vertrek van de Hanze uit Vlaanderen in 1451-1457. 

De belangrijkste koopliedengemeenschap in Brugge was de Hanze-gemeenschap. In 

Brugge was een zogenoemd Kontor (factorij) van de Hanze gevestigd. Er waren vier van 

dergelijke Hanzekantoren (naast Brugge ook te Bergen in Noorwegen, te Novgorod in 

Rusland en te Londen in Engeland). De aanwezigheid van een dergelijk kantoor zorgde 

voor een permanente aanwezigheid van Hanzekooplieden en de daarbijhorende 

koopwaar. Wanneer Ieper de Hanzekooplieden wilde bereiken, hoefde ze hiervoor 

slechts boden naar Brugge te sturen80. In de thesaurie van het belfort van Brugge 

werden in vijftien laden of houten kisten privilegies en brieven van de stad bewaard. 

Deze laden kregen een lettercode en een toelichting. Op een van die lades stond: 

'aengaende den Oosterlingen cooplieden van der duutscher Hanse'81. De documenten met 

relatie tot de Hanze waren blijkbaar zo belangrijk dat ze in een aparte lade werden 

bewaard. Een 17e-eeuwse stadspensionaris vond hierin 29 documenten82. Het eerste 

document van de Hanzelade dateert van rond 8 maart 1458 en behandelt het einde van 

het conflict tussen de Hanze en Brugge (dat al aansleepte vanaf 1451)83. Dit toont het 

belang aan van de relatie tussen Brugge en de Duitse koopliedengemeenschap en hoe 

die een invloed had op de bewaring van de documenten. De boycot door de Hanze was 

een cruciale gebeurtenis die de handel en de welvaart in het graafschap ernstig 

verstoorde. Brugge spaarde kosten noch moeite om de Hanzekooplieden te overtuigen 

 

                                                      
78 HLSV3, deel 2, 1239, nr. 1203. Zie J. Haemers, De Gentse opstand, 374-375. Het betrof hier een groep Italiaanse 

handelaars die echter, na mislukking van de onderhandelingen, door de Gentenaars als gijzelaars werden 

vastgehouden. Zie W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 147. 
79 Hij werd gestuurd op 6 mei, 9 mei, 15 mei, 8 juni, 11 juni en 19 juni. Zie SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 

1452-1453, f. 37r.-38v. Deze verplaatsingen worden ook vermeld in de bovenvermelde nummers in HLSV3. 
80 ARA, RK 38642, stadsrekening Ieper 1417, f. 19r. 
81 A. Vandewalle, 'Het archief, het wapen en het zegel van de Duitse Hanze te Brugge', in: J. De Zutter, L. 

Charles en A. Capiteyn (eds.), Qui valet ingenio. Liber Amicorum aangeboden aan Dr. Johan Decavele (Gent, 1996), 

454-455. Volgens het artikel zou het gaan om de 'duutscher huuse', maar gezien het veelvuldig voorkomen van 

de term 'duutscher hanse' in andere bronnen, lijkt me deze lezing meer opportuun. 
82 Ibidem, 454 en 459. 
83 A. Vandewalle, 'Het archief, het wapen en het zegel', 455. Zie SAB, reeks 99, politieke oorkonden eerste 

reeks, nr. 1080. 
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dat er in Vlaanderen een gunstig economisch klimaat heerste. Dit in de hoop de 

terugkeer te verkrijgen. Het was een periode van intensief briefverkeer. Het loont de 

moeite deze casus toch wat nader te onderzoeken en zo inzicht te krijgen in het verloop 

van het briefverkeer tijdens deze onderhandelingen. 

Het conflict met de Hanzeaten kende een aantal oorzaken. De Hanze verweet de 

Vlamingen heel wat zaken: de fraude van enkele Zuiderse handelaars, de belemmering 

van de invoer van de Rijnse wijn, piraterij die niet genoeg werd aangepakt en het 

streven van de Bruggelingen naar bepaalde monopolies. Grootste struikelblok was 

echter het misbruik van enkele hertogelijke ambtenaren en tolmeesters. De 

centralistische politiek van de hertog vonden ze een aanslag op de privileges van de 

Hanze-gemeenschap84. Het aanslepend conflict tussen Gent en de hertog en de 

oorlogssituatie in Vlaanderen zorgde tenslotte voor een ongunstig economisch klimaat. 

Het begin van het conflict kwam er op de vergadering te Lübeck in septemer 1450. Daar 

werd beslist dat de Hanzekooplieden zich naar Antwerpen en Deventer zouden begeven 

in afwachting van een definitieve beslissing85. Van Deventer trokken ze naar Utrecht om 

daar van 1453 tot 1457 te verblijven.  

De boycot van de Hanze had naast de vanzelfsprekende economische verliezen ook 

een ander groot nadeel. Het Hanzenetwerk was namelijk naast een economische ruimte 

ook een uitgewerkt en relatief gesloten informatienetwerk. In hoofdstuk 4 werd reeds 

aangetoond dat een bode van de Hanze de afstand Brugge-Lübeck in minder dan tien 

dagen kon afleggen. Het informatienetwerk werd bij eerder onderzoek grafisch 

weergegeven voor de streek in het noorden van Polen. Het resultaat was een web-

vormig netwerk met enkele hoofdassen86. Wie tot dit netwerk behoorde, kreeg toegang 

tot heel wat waardevolle economische informatie. Door het vertrek van de Hanze werd 

Brugge niet enkel uitgesloten van een economisch handelsnetwerk, ze had ook geen 

toegang meer tot een rijke bron aan informatie uit heel Europa. Naast het verlies van 

handelsactiviteiten was dit een belangrijk bijkomend nadeel voor de stad en voor de 

overige handelaars in de stad87.  

Om een beter zicht te krijgen op de rol van de stedelijke besturen en het briefverkeer 

bij de onderhandelingen in de jaren 1450, volgt nu een korte chronologie van de 

belangrijkste vergaderingen. Ik wil die toetsen aan de stadsrekeningen en de boden die 

 

                                                      
84 Y. Lacaze, 'Contribution à l'histoire économique et politique des pays de 'par-deçà': trois années de la 

négociation hanséato-bourguignonne ouverte en 1453', Le Moyen Age: Revue d'histoire et de philologie, 75 (1969), 

96-97 en 101-102. 
85 Naast het officiële reces (afspraak na de vergadering) werd er ook een geheim reces opgemaakt, zie HR2, 

deel 3, 489-494, nr. 650. 
86 E. Rotter, 'Die Organisation des Briefverkehrs beim Deutschen Orden', in: W. Lotz (ed.), Deutsche 

Postgeschichte. Essays und Bilder (Berlijn, 1989), 27. 
87 Zie hierover ook: H. Lowagie, 'Communicatie', 58-60. 
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de Vlaamse steden uitstuurden. Een belangrijke vergadering was deze te Lübeck eind 

mei 1453. De afvaardiging naar deze vergadering werd in verschillende 

Ledenvergaderingen in Brugge in februari-maart 1453 voorbereid88. Het doel was om 

tijdens die vergaderingen te beraadslagen over de brieven die men zou schrijven aan de 

Hanzekooplieden in Utrecht en om een vrijgeleide te verkrijgen voor diegenen die in 

naam van de hertog en in naam van het graafschap naar Lübeck zouden trekken89. De 

concrete voorbereidingen kwamen er in april toen beslist werd wie er naar Brugge zou 

trekken in naam van de Leden90. Op 10 en 11 april vertrokken afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en het Vrije naar Lübeck voor meer dan 85 dagen91. Jan vanden Driessche, 

president van de Raad van Vlaanderen, trok mee naar de vergadering om de belangen 

van de hertog te vertegenwoordigen92. De stad Brugge vergoedde zijn verplaatsingen 

voor de voorbereidende vergaderingen te Brugge93. Toen de Vlaamse delegatie in de 

vergadering haar verzoek voorlegde, antwoordde de raad in Lübeck dat de Duitse 

koopmannen niet naar Vlaanderen terug zou komen vooraleer alle punten van hun 

eisenpakket werden ingelost94. Daarna werden verschillende zaken voorgelezen die men 

de Vlamingen kwalijk nam. Er bestond echt nog geen intentie om terug te keren. Er 

 

                                                      
88 HLSV3, deel 2, 1229-1232, nrs. 1192, 1193 en 1195. 
89 'te helpen ramene ende ordeneren zekere lettren die men scriven zoude an de Oosterlinghen, licghende tUtrecht ende dat 

zij vercrighen zouden vrijgheleede ende saefcondoit omme deghone die van mijns gheduchts heeren weghe ende ooc uter 

name van den lande trecken zouden ter dachvaerd gheadviseert te houdene te Lubeke metten voorseide Oosterlinghen'. 

HLSV3, deel 2, 1230, nr. 1192. 
90 HLSV3, deel 2, 1233-1234, nr. 1197. 
91 HLSV3, deel 2, 1234-1235, nr. 1198. Hier wordt vermeld dat de verplaatsing van Brugge niet staat genoteerd 

in de rekening. De verplaatsing staat er echter wel in, zij het niet in de categorie van het 'ridegeld', maar wel in 

de categorie van de 'gemeene zaken'. Jan vanden Driessche, president van de Raad van Vlaanderen en de graaf 

van St.-Pol kregen een vergoeding van 100 lb. groten voor hun inspanningen bij de onderhandelingen. Jacob 

vander Buerse en meester Jacob Yngel kregen als afgevaardigden van Brugge insgelijks 100 lb. groten voor 

hun verplaatsing naar Lubeke. Zie SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1452-1453, f. 51r. en 55r. Zie ook HR2, 

deel 4, 117-118. In het Brugs cartularium Groenenboek A staat de belofte genoteerd van de tresorier van 

Brugge om de wedden van de afgevaardigden (Jan van den Driessche, Jan de Baenst, Jan Hagelsteen en Jacob 

Inghele) te betalen (6 april 1453). Zie SAB, reeks 96, cartularium nr. 11, f. 308r. 
92 J. Dumolyn, Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren in het graafschap Vlaanderen (1419-1477) (Leuven, 2003: 

Studies in urban social, economic and political history of the medieval and modern Low Countries, 14), 

bijgevoegde cd-rom: 'Driessche, Jan van den'. 
93 Zie HR2, deel 4, 117 en L. Gilliodts-Van Severen, Inventaire, deel 5, 410. Een gelijkaardige onkostenvergoeding 

staat ook vermeld in de daaropvolgende stadsrekening. Hier kreeg Jan van den Driessche voor al zijn 

verplaatsingen in totaal 259 lb. 4 s. Zie SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1453-1454, f. 40v. 
94 'nicht beraden en waren dat de coopman weder int land van Vlanderen komen scholde, id en were dat vor allen dingen 

deme coopmanne vorsenicheyt sceghe up de puncte de anrorende weren de administracien van rechte unde de berovinge, 

welk dem coopmanne dickewille wedervore in dem lande van Vlanderen unde sunderlinges uppe deme Vlaemschen 

stroom'. HR2, deel 4, 108. 
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werd een eisenpakket meegegeven met de Vlaamse vertegenwoordigers95. Terug in 

Vlaanderen brachten de onderhandelaars verslag uit in een Ledenvergadering in Brugge 

eind juli '53. De conclusie was duidelijk: de Hanze kwam maar terug als alle eisen 

ingewilligd werden en alle belemmeringen opgeheven. Veel van deze zaken lagen 

echter buiten de bevoegdheid van de steden. Er moest verder worden onderhandeld en 

de Leden stelden een volgende afvaardiging naar Bremen voor96. Deze keer was ook Gent 

uitgenodigd97. In de Hanserecesse staat geen vermelding van een vergadering te Bremen 

eind 1453, maar er waren zeker onderlinge contacten. In oktober werd Colin de Raed 

immers door het Brugse bestuur naar Lübeck en Bremen gestuurd met brieven aan de 

kooplieden van de Hanze98. Eind november reisde Ywein Line vervolgens met brieven 

naar Lübeck99. Daar was een Hanzevergadering gepland om het conflict met Vlaanderen 

te bespreken. Brugge stuurde enkel een bode en geen volwaardige delegatie. Om zich op 

de vergadering te verontschuldigen, stuurden ze hen een brief. Deze brief werd tijdens 

de Hanzevergadering voorgelezen100. De brief gaf uitleg over de redenen van de 

afwezigheid en er werd gevraagd om de vergadering uit te stellen tot 1 maart 1454. De 

brief zelf is niet bewaard, maar door de antwoordbrief die de vergadering in Lübeck 

naar Vlaanderen terugschreef, kan achterhaald worden om welke redenen de Vlaamse 

steden uitstel vroegen. De antwoordbrief vermeldt dat de Vlamingen niet konden 

komen wegens 'desse winter unde korten daghe, de vor handen sijn, unde ok zodane zwaren 

orloghes wille, alse dar is bii dien van Münster101 unde anders, darumme zü juw unmöghelick de 

juwen bynnen de vorschreene stad Lubeke to schickende, dat juw hertlick leed is wente, so gii 

scriven, ghii gherne de materie van desser dachvard ghevorderd zeeghen in orbor der ghemeenen 

coopenschup'102. Daarop schreven de Hanzekooplieden nogal verwijtend naar de Vlaamse 

steden dat anderen wel de kosten hadden gemaakt om tot Lübeck te komen en daar 

enkele weken vergeefs hadden gewacht op de afgevaardigden van Vlaanderen. Toch 

 

                                                      
95 HR2, deel 4, 111-113. 
96 HLSV3, deel 2, 1242-1243, nr. 1207. 
97 De Gentenaars gingen echter niet meteen in op deze uitnodiging. Zie HLSV3, deel 2, 1249-1251, nrs. 1213 en 

1215. 
98 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1453-1454, f. 38r. 
99 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1453-1454, f. 38v. 
100 HR2, deel 4, 132. De brief was geschreven door de heer van St.-Pol, Jan vanden Driessche en de Vier Leden. 
101 Münster lag op de weg van Brugge naar Lübeck. Het conflict waar naar verwezen werd, was het 

zogenoemde 'Stiftsfehde', een twist rond de bisschopszetel van Münster tussen de kandidaten Walram van 

Moers (broer van de aartsbisschop van Keulen) en de Erik van Hoya samen met de stad Münster zelf. Het 

conflict eindigde met het Kranenburger verdrag waarbij de paus een derde kandidaat, Johann von Simmern-

Zweibrücken, als bisschop aanstelde. Als gevolg van het conflict werd Münster eveneens door de Hanze 

geboycot. Zie U. Meckstroth, Das Verhältnis der Stadt Münster zu ihrem Landesherrn bis zum Ende der Stiftsfehde 

(1457) (Münster, 1962: Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster. N.F., 2), 132-157. 
102 Brief van 15 december 1453. HR2, deel 4, 137-138. 
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hadden ze begrip voor de situatie en ze waren bereid de vergadering te verplaatsen naar 

maart 1454. Op 22 februari 1454 schreven de Leden van Vlaanderen naar Lübeck een 

bedankingsbrief. De echte redenen voor het uitstel zou door de afgevaardigen wel 

mondeling meegedeeld worden, vermeldt de Vlaamse brief nog103. Deze brief werd 

gebracht door Colin de Raed. Hij vertrok op 23 februari 1454 in Brugge. Hij moest de 

brief bezorgen aan Lübeck en daar blijven tot de volwaardige Vlaamse delegatie ter 

plaatse was104. Op deze manier werd de stedelijke messagier Colin de Raed een tijdelijke 

afvaardiging van Brugge en het graafschap Vlaanderen. Ondertussen werd er in Brugge 

volop vergaderd om die vergadering voor te bereiden. De Leden kwamen eind februari-

begin maart in Brugge samen. Daar tekenden Ieper en het Vrije bezwaar aan tegen de 

verplaatsing wegens de grote kosten van de reis naar Lübeck105. Toch vertrokken deze 

Drie Leden op 16 april uit Brugge106. Ze kwamen kort na 8 mei in Lübeck toe107. Bij hun 

aankomst kon Colin de Raed, die daar nog steeds verbleef, de terugreis aanvatten. Hij 

was in totaal 90 dagen buitenshuis en was op 21 mei terug in Brugge108. Hij legde de 

terugreis af in ongeveer tien dagen. In hoofdstuk 4 werd aan de hand van de 

briefwisseling van Hildebrand Veckinghusen reeds aangetoond dat een koerier die de 

afstand Brugge-Lubeck inderdaad in 10 dagen kon afleggen.  

De grootste klacht van de Hanzekooplieden was het misbruik van de hertogelijke 

ambtenaars, de baljuws en de tolmeesters. De Leden stelden voor een specifieke 

juridische instantie op te richten die de klachten van de Hanze zou regelen, maar daar 

was de hertog absoluut tegen. Hij vond dit een inbreuk tegen zijn rechtsmacht. De 

hertog 'zolde de Leede gerne under de vote hebben, dat se gen recht noch regiment over de 

officiers hebben solden gehat, doch de Lede sullen over de officiers richten also vaken als se uns 

unrechten anevank doen'109. De hertog stelde daarentegen voor om binnen de Raad van 

Vlaanderen vier raadsleden, geboren Vlamingen, aan te stellen die erop zouden toezien 

 

                                                      
103 Brief 136. Zie HR2, deel 4, 149. 
104 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1453-1454, f. 40v. Het is ook opgenomen in HR2, deel 4, 227 en in 

HLSV3, deel 2, 1268, nr. 1232. 
105 HLSV3, deel 2, 1268, nr. 1233. 
106 De Brugse delegatie bestond uit Jan de Baenst, Jan Haghelsteen en meester Jacop Ynghel. In naam van het 

Brugse Vrije trokken Dankaerd van Ogierlande en Jan van Halewijn naar Lübeck. Voor Ieper trok Danckaerd 

Belle. Gent nam niet deel aan de onderhandelingen. Zie HR2, deel 4, 227-228 en HLSV3, deel 2, 1272, 1274-1275, 

nrs. 1236 en 1239. 
107 In een brief van 8 mei 1454 schreef Marquard Knake aan zijn bestuur: 'Item de Vlamynge sind to Hamborch, 

men hopet, dat id gud sal werden, se sind mid vuller macht gecomen unde hebben macht van den van Gend, sinder de sind 

hiir nicht'. HR2, deel 4, 198. Hamburg ligt op zo'n 65 km van Lübeck. 
108 Na zijn vertrek op 23 februari 1454 volgde zijn eerste opdracht op 27 mei. SAB, reeks 216, stadsrekening 

Brugge 1453-1454, f. 42r. 
109 Dit schreef Marquard Knake, gezant van Gdansk aan zijn stadsbestuur in een brief van 29 juni 1454. Zie HR3, 

deel 4, 212. 
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dat de privileges van de Hanzeaten vrijwaard werden110. In het reces van juni 1454 

werden de Vlamingen er nogmaals op gewezen dat de Hanzekooplieden pas zouden 

terugkeren als het misbruik werd aangepakt. Er volgde opnieuw een eisenpakket met tal 

van maatregelen die de handel ten goede moesten komen. Zo was er kritiek op nieuw 

ingestelde tollen zoals de onredelijke (vis)tol van Rombout de Wachtere111 of de tol in 

Sluis van 2 groten per vat bier. Inzake de handel van wijn wilden de Hanzekooplieden 

een quasi volledige onafhankelijkheid tegenover alle betrokkenen112. De lijst van grieven 

was lang. Daarenboven moesten de Vlamingen er zich toe verbinden 2000 lb. Vlaamse 

groten te betalen113. Een groot eisenpakket dus en de intentie bij de Hanzesteden om de 

boycot op te heffen, was nog veraf. Na deze vergadering kwam het er in de eerste plaats 

op aan om alle eisen ernstig te nemen zodat de Hanzesteden overtuigd konden worden 

om terug te keren. Daarom werd gewerkt aan een ontwerp van oorkonde waarin Filips 

de Goede beloofde het misbruik aan te pakken. De belofte onder andere van een snelle 

juridische procedure tegen de lokale officieren om zo de privileges te vrijwaren. Het 

voorzag ook een schadevergoeding voor de benadeelde handelaars114. De steden voerden 

hun diplomatie op en contacteerden de Hanzekooplieden zowel in eigen naam, als 

samen met de andere steden, in naam van de Vier Leden. Brugge stuurde Ywein Line op 

27 april naar de oudermannen in Bergen op Zoom115. Op 10 mei 1455 trok Colin de Raed 

naar de oudermannen in Utrecht116. In diezelfde maand kwam er een grote 

Statenvergadering in Leuven, samen met de kleinere steden. Belangrijkste agendapunt 

was het plan van een kruistocht tegen de Turken die in 1453 Constantinopel hadden 

ingenomen. De tactiek tegenover de Hanzesteden kwam echter ook op tafel. Vanuit 

Leuven vertrok er een kleine delegatie naar de Hanzekooplui in Antwerpen117. Hiernaast 

 

                                                      
110 Zie de instructie van Jan vanden Driessche: HR2, deel 4, 149-152, nr. 5. Deze vraag was reeds vermeld in de 

eisenbundel van mei 1453. De Hanzesteden wilden in de eerste plaats een kortere procedure waarbij een 

juridische twist binnen de 14 dagen werd opgelost. Zie HR2, deel 4, 113, punt 5. 
111 De klachten en het proces tegen Rombout de Wachtere was doorheen de jaren 1450 een terugkerend 

onderwerp op de Ledenvergaderingen. De eerste keer was in maart 1451 (toen de Hanze Vlaanderen al 

verlaten had). Jan vander Eecken, pensionaris van Gent werd naar Brugge gestuurd 'omme twederstaen van den 

tolle upghestelt bij Rombaut de Wachtere ten Damme, ter Sluus ende te Munkerheede'. Zie HLSV3, deel 2, 1156, nr. 

1112. Andere voorbeelden zijn legio. Hij wordt voor het laatst vermeldt in juli 1459. HLSV3, deel 2, 1397, nr. 

1365. 
112 'Item dat deme copmanne myt copenscupp van wine ummegande nymer beleet schee by den cranheren, scroders noch 

axisers in sulker mannere dat he desulven wine moghe doen kelleren unde husen in de huse unde kellere de see dartho 

ghehuret hebben offt ghelenet, alle fraude unde malicie utgesteken'. HR3, deel 4, 171, punt 17. 
113 HR2, deel 4, 170-173. 
114 HR2, deel 4, 187-190. Zie ook Y. Lacaze, 'Contribution', 291-292. 
115 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1454-1455, f. 40 r. HR2, deel 4, 289. 
116 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1454-1455, f. 40 r. HR2, deel 4, 289. 
117 HLSV3, deel 2, 1299-1304, nrs. 1254-1255. 
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bleef het bilateraal briefverkeer met de oudermannen van de Hanze in Utrecht 

aanhouden. Gent stuurde op 1 juli 1455 een stadsbode met een brief naar de kooplieden 

in Utrecht. De Gentse bode die de brief afleverde, bracht meteen een antwoordbrief 

mee118. Brugge verstuurde op 6 juli een brief naar Utrecht119 en ook zij kregen een 

antwoordbrief, gericht aan de Vier Leden gezamenlijk en elk afzonderlijk120. Na de 

zomer van 1455 vergaderden de Leden opnieuw te Antwerpen om daar samen met 

enkele afgevaardigden van de Hanze de voorwaarden tot terugkeer van de Hanzeaten te 

overleggen121. In het jaar 1455 lag de focus in de eerste plaats op interne vergaderingen 

en bilaterale contacten met enkele Hanzekooplieden in Antwerpen, Utrecht en Bergen 

op Zoom. Pas in december 1455 werd opnieuw een grote Hanzevergadering gepland in 

Lübeck. Hiervoor kwamen de Leden begin oktober 1455 samen in Brugge. Dit om zich 

hierop voor te bereiden en instructies op te stellen122. Gezien het eisenpakket van de 

Hanze werd daar ook onderhandeld over enkele tollen en meer specifiek de vistol van 

Romboud de Wachtere123. Na deze interne vergaderingen trok de Brugse messagier 

Zegher Witbaert op 7 december naar de raadszendbodes van de Hanze in Lübeck124. 

Waarschijnlijk gaf hij daar enkel een brief af want de vergadering werd uitgesteld naar 

25 januari 1456 omwille van het geringe aantal aanwezigen125. Blijkbaar was 

samenkomen in de winter een moeilijke opgave want ook die vergadering in januari 

kende een beperkt aantal aanwezigen. Er is van die vergadering geen reces bewaard of 

opgemaakt126. De belangrijkste vergadering zou pas plaatsvinden in juni 1456 te 

Lübeck127. Ondertussen bleef Brugge de Hanzekooplieden contacteren. In april 1456 

werd Geeraard de Grote door Brugge naar Bergen op Zoom gestuurd om daar 'heymelike' 

te spreken met enkele kooplieden128. In mei vertrok er een afvaardiging naar Antwerpen 

 

                                                      
118 Op 1 juli vertrok Michiel de Wintre naar Utrecht 'met brieven van dezer stede an de ouderlieden van der 

Duutscher hanse tUtrecht buten slands ende verbeydde andwoorde die hij ooc brachte'. Hij kwam met de 

antwoordbrief terug op 10 juli 1455. SAG, reeks 400, nr. 18, stadsrekening Gent 1454-1455, f. 46r. 
119 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1454-1455, f. 41r. HR2, deel 4, 289. 
120 Op 15 juli trokken er afgevaardigden van het Vrije om 'raet ende advys te hebbene up thinhouden van zkeren 

beslotene lettren, ghescreven bi den aldermans ende cooplieden van der Duutscher Hanse residerende tUtrecht an de Vier 

Leden slands van Vlaendren ende elken zonderlinghe'. HLSV3, deel 2, 1304, nr. 1256. 
121 HLSV3, deel 2, 1311, nr. 1266. 
122 Er is een instructie bewaard van november 1455, zie HR2, deel 4, 311-314. 
123 HLSV3, deel 2, 1313, nr. 1268. 
124 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1455-1456, f. 40v. Zie HR2, deel 4, 290.  
125 HR2, deel 4, 289. 
126 HR2, deel 4, 291-297. 
127 HR2, deel 4, 310-337. 
128 HR2, deel 4, 336. 
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om daar te spreken met enkele ouderlieden en te horen wat hun opinies waren129. De 

bilaterale gesprekken, al dan niet 'heimelijk', hielden aan. Er werd gelobbyd en gepolst 

naar de standpunten van de andere partijen. De inzet was voor Brugge het grootst en 

daarom was het voornamelijk deze stad die, om de vergaderingen te doen slagen, haar 

diplomatie op volle toeren liet draaien. Daartoe was Brugge zelfs bereid de reiskosten 

van de Gentse afgevaardigden te betalen. Deze garantie werd bekrachtigd in een akte 

van 14 juni 1456, bewaard in het Gentse stadsarchief. De reden voor de Brugse 

tussenkomst was de 'grooten ende zwaren lasten daer in de voorseide stede van Ghende 

jeghenwordelike belast es jeghen onzen voorseide harde gheduchten heere ende prince ende 

anderen ter causen van den laetsten oorloghe in Vlaenderen'130. Het lijkt dat Brugge ijverde 

voor een zo groot mogelijke vertegenwoordiging om zo een grotere impact op de 

vergaderingen te verkrijgen. Toch werd slechts een zeer kleine delegatie uitgestuurd. 

Geeraard de Grote vertrok, samen met Joos van der Eecke en Colin de Raed in naam van 

de Vier Leden op 23 juni naar Lübeck131. Geeraard was de enige Vlaming die vermeld 

werd in het reces van de vergadering en dit als vertegenwoordiger van alle Leden van 

Vlaanderen132. Op 13 oktober 1456 beloofde Brugge andermaal de Gentse reiskosten te 

betalen voor de komende Hanzevergaderingen. Dit in de hoop daarmee de Gentenaars te 

kunnen overhalen mee te onderhandelen133. Toch trok in maart 1457 opnieuw enkel een 

Brugse delegatie naar de volgende vergadering te Lübeck134. De drie onderhandelaars 

hadden een volmacht van het Brugse stadsbestuur en een vrijgeleide van de hertog135. 

Op deze finale vergadering had de Brugse delegatie verschillende documenten mee die 

de Hanzesteden definitief moesten overtuigen naar Vlaanderen terug te komen. Het 

belangrijkste document was een oorkonde van 10 januari 1457 waarin het Brugse 

bestuur beloofde te voldoen aan bijna alle eisen die de Hanze enkele jaren eerder 

geformuleerd had. De tollen zouden worden verminderd en de transportinfrastructuur 

zou aanzienlijk worden verbeterd136. Daarenboven had de delegatie een pakket brieven 

mee van de koopliedengemeenschappen van Firenze, Lucca, Genua, Catalonië en Spanje 

 

                                                      
129 'omme te sprekene metten ouderlieden van den Oosterliinghen ende te bezeffene wat van haerlieder meeniinghe'. HR2, 

deel 4, 336. 
130 SAG, reeks 94, nr. 623. Zie HR2, deel 4, 317, nr. 448. 
131 HLSV3, deel 2, 1326, nr. 1283. 
132 'her Gerd Grote, vulmechtich van wegene der erscreven veer Lede uthe deme namen des landes van Flanderen 

vorbenomet na unneholde zines machtbreves'. HR2, deel 4, 321. 
133 HR2, deel 4, 347. 
134 HLSV3, deel 2, 1341, nr. 1302. 
135 De onderhandelaars waren meester Pauwels van Overtvelt (Paul Deschamps), Philip Metteneye en meester 

Donaes de Beer. HR2, deel 4, 351-352. Pauwels van Overtvelt was raadsheer en secretaris van de hertog(in). Zie 

J. Dumolyn, Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren, cd-rom, ‘Overtvelt, Pauwels van’ en F. Buylaert, Repertorium 

van de Vlaamse adel, 546, familie 'Overtvelt, van'. 
136 HU, deel 8, 343-348. Y. Lacaze, 'Contribution', 314-315. 
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waarin zij pleitten voor een terugkeer en beloofden tussen te komen bij eventuele 

twisten137. De Zuid-Europese naties waren namelijk gebaat bij een terugkeer omdat ze 

door het vertrek een belangrijke afzetmarkt verloren hadden. Mede door deze brieven 

werd op 20 maart 1457 een akkoord bereikt. Enkele maanden later was de terugkeer een 

feit. In een brief van 29 oktober 1457 aan Reval schreef Lübeck dat 'eyn grot getall van 

erliken kopluden van porters van Brugge unde van anderen natien der koplude, den kopman dar 

erliken entfangende unde willekome beden unde ingevort hebben bynnen Brugge mit groter staet 

unde ere unde werdicheit, mit grotem gespele, pipen, bassunen des mannigerleye was unde alle 

straten vull volkes boven unde beneden dar was grote melodie under deme volke ene gantze nacht 

biina gedurende'138. 

Deze casus verduidelijkt enkele interessante spanningsvelden in de politiek en de 

diplomatie van het midden van de 15e eeuw. Er waren verschillende actoren met 

verschillende ambities en steeds wisselende allianties. Deze allianties worden duidelijk 

door de onderlinge bilaterale contacten en door het onderling briefverkeer. Brugge was 

de belangrijkste speler. Deze stad spaarde kosten noch moeite om de Hanze terug naar 

Vlaanderen te krijgen. Om daadkrachtiger over te komen in de Hanzevergaderingen 

wilde Brugge niet enkel in eigen naam handelen, maar wel in naam van het gehele 

graafschap en de Leden van Vlaanderen. Daarom was het noodzakelijk de andere Leden 

te overtuigen ook deel te nemen aan de vergaderingen. Ieper en het Vrije hadden 

bezwaar tegen de hoge reiskosten, maar reisden enkele keren mee139. Bij Gent was de 

situatie anders. Gelijktijdig met de vergadering in Lübeck van 1453 bereikte het conflict 

tussen Gent en de hertog een hoogtepunt met de slag bij Gavere op 23 juli 1453140. 

Tijdens die opstand was corresponderen tussen Brugge en Gent op zich al niet 

eenvoudig141. Daarenboven ging Gent na de slag bij Gavere gebukt onder een immense 

schadevergoeding die ze aan de hertog moest betalen. Gent was allerminst geneigd zich 

in te zetten voor lange en dure verplaatsingen naar Lübeck. Wel schreven ze in augustus 

1453 aangaande de onderhandelingen een brief aan de andere Leden. De inhoud van die 

brief is niet weergegeven. Misschien verantwoordde Gent daarin haar afwezigheid of 

wou ze op de hoogte gehouden worden van het verloop van de vergaderingen142. Er was 

 

                                                      
137 HR2, deel 4, 352-355. 
138 HR2, deel 4, 409. 
139 HLSV3, deel 2, 1234-1235, nr. 1198 en 1268, nr. 1233. 
140 Over deze slag, zie M. Boone, J. Haemers en P.-J. Lachaert, 'Gavere 1453: feiten en verhalen', Zottegems 

genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde, 11 (2003), 207-254. 
141 Zie deel 4.4. 
142 HLSV3, deel 2, 1249, nr. 1213. Zie de rekening van het Brugse Vrije: 'ende up zekere lettren bi dier van Ghend an 

de Drie Leden ghescreven anghaende de voorseide zake van den Oosterlinghen' (ARA, RK 42564, rekening Brugse Vrije 

1452-1453, f. 31v.). 
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echter meer. Zelfs toen Brugge meermaals beloofde tussen te komen in het betalen van 

de reisvergoeding, nam Gent geen deel aan de vergaderingen. Zelfs wanneer de 

financiële bezwaren werden aangepakt, weigerde het Gentse bestuur te participeren. De 

focus van de Gentse politiek was niet gericht op de Europese handel. In hoofdstuk 1 

besprak ik reeds de hoge pieken van de reiskosten in het jaar 1425. Bij Gent was die te 

wijten aan de politieke context, het conflict namelijk tussen Filips de Goede en Jacoba 

van Beieren. Brugge echter spendeerde dat jaar een belangrijke handelsmissie naar 

Schotland. Meer dan een derde van de Brugse reiskosten dat jaar werden daaraan 

besteed. Dit is reeds een aanwijzing dat de prioriteiten van de steden heel verschillend 

waren. Gent richtte zich op de politieke wereld, Brugge op het economische. Het is maar 

de vraag in hoeverre Gent vragende partij was voor een verzoening en of de stad niet 

meeprofiteerde van de handelsblokkade van Brugge143. Brugge ijverde om met de Leden 

van Vlaanderen als één blok tegenover de Hanze te onderhandelen. Andere steden 

hadden andere ambities. De eenheid van de steden werd hierdoor erg fragiel. Er bestond 

daarenboven nog een anders spanningsveld. De hertog stuurde namelijk ook zijn 

afgevaardigden mee, in casu de raadsheren Jan vanden Driessche en Pauwels van 

Overtvelt. De ambities van de hertog en zijn centralistische politiek waren 

fundamenteel verschillend dan die van de Vlaamse steden. Dit vormde een bijkomende 

bedreiging voor de Vlaamse eenheid. Toch waren er op dit vlak gemeenschappelijke 

ambities waardoor er weinig tweestrijd was tussen de steden en de hertog. Na de 

verloren uitputtingsslag tegen de hertog en de grote financiële sancties die daarmee 

gepaard gingen, wou Gent zelfs enkel volle bevoegdheid geven aan de afgevaardigden 

van de Leden als ze zich strikt hielden aan de hertogelijke instructies144.  

Dergelijke economische onderhandelingen konden pas slagen indien ook de centrale 

overheden mee onderhandelden. Reeds in het begin van de vijftiende eeuw wezen de 

stedelijke onderhandelaars er op dat de hertog zijn afgevaardigden bij economische 

onderhandelingen diende mee te sturen omdat enkel zij bepaalde zaken konden 

beslissen. Bij afwezigheid van de hertogelijke onderhandelaars stonden de stedelijke 

besturen vaak machteloos en verminderde de status van de resterende 

onderhandelaars145. Heel wat bezwaren van de Hanze konden enkel worden opgelost op 

 

                                                      
143 Y. Lacaze, 'Contribution', 115. 
144 HR2, deel 4, 153, nr. 213. 
145 'Item qu'il lui plaise consideré que la ditte marchandise touche si grandement son pays de Flandres que les deputez 

dicellui soient presens avec les siens comme autrefoiz ont esté tant ou traittié avec les Anglais comme avec les Alemans, 

attendu aussi qu'ilz pourroient touchier aucuns poins desquelz le pays auroit a respondre car autrement pour l'onneur du 

pays les loys desdis quatre membres ne oseroient envoier leurs deputez au lieu traittié'. ADN, B 532. Het betreft een los 

papieren blad getiteld: 'C'est la charge que les deputez des quatre membres de Flandres ont a faire a leur tres redoubté 

seigneur sur le fait de la marchandise'. 



Met brieven an de wet 

250 

centraal niveau. Voorbeelden daarvan zijn het misbruik door de hertogelijke 

ambtenaren, de gebrekkige repressie van de piraterij of de willekeurige verbanningen146. 

Naast de onderhandelingen met de Hanzesteden waren er een resem aan andere, 

interne, politieke inspanningen nodig. De Leden van Vlaanderen vormden hier de 

institutionele omkadering om voorstellen aan de hertog te formuleren. Zo lanceerden 

ze het voorstel om een eigen juridische instantie op te richten die de Hanzekooplieden 

juridisch moest beschermen. Daar was de hertog radicaal tegen. Hij nam een compleet 

andere houding aan en was niet geneigd zijn eigen positie en die van zijn ambtenaren 

aan te passen aan de eisen van de Hanze. Hij gebruikte daarentegen zijn groot 

machtsnetwerk en diplomatietechnieken om de boycot zinloos te maken. Dit door zijn 

machtsinvloed uit te breiden naar Utrecht. De kooplieden van de Hanze hadden Brugge 

namelijk ingeruild voor Utrecht. Filips de Goede slaagde er in om één van zijn 

bastaardzonen, de proost van Sint-Donaas in Brugge, David van Bourgondië, in 1456 te 

laten aanstellen als bisschop van Utrecht, tevens landsheer van het Sticht Utrecht147. 

Het doel van de boycot, de Bourgondische hertog en het misbruik van zijn ambtenaren 

treffen, verloor alle nut nu ook Utrecht in handen was van de Bourgondische familie. 

Het was een tactisch spel van de hertog en één van de redenen waarvoor hij in de jaren 

1455 en 1456 veelvuldig in de Noordelijke Nederlanden verbleef148. Nu de boycot 

nutteloos geworden was, was er ook geen reden meer om niet terug te keren naar 

Brugge. Sinds de aanstelling van de bisschop raakten de onderhandelingen in een 

stroomversnelling. Hiermee werd de zwakke positie van de Hanzesteden pijnlijk 

duidelijk. De hertog werd hiermee de grote overwinnaar want hij had, zonder al te grote 

aanpassingen in zijn beleid of bestraffing van zijn ambtenaren, de Hanze terug in 

Brugge gekregen. De onderhandelingen werden in de eerste plaats bepaald door de 

hertogelijke politiek. Brugge bleek bereid tot grotere toegevingen, maar slaagde door 

samenwerking met de hertog eveneens in haar opzet: de terugkeer van de 

Hanzekooplieden. 

De communicatie rond de Hanzevergaderingen was dubbel. Enerzijds trok een 

Vlaamse delegatie naar de vergaderingen waarbij zowel stedelijke gezanten als 

hertogelijke gezanten aanwezig waren. Anderzijds lichtten deze gezanten bij hun 

 

                                                      
146 Y. Lacaze, 'Contribution', 317. 
147 David van Bourgondië werd op 13 september 1451 verkozen als bisschop van Terwaan, maar werd op 6 

augustus 1456 geïnstalleerd als bisschop van Utrecht: E. I. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de 

middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden (Antwerpen, 1960) 308 en 314. De biografie van de man is 

reeds geschreven: S. B. J. Zilverberg, David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht (±1427-1496) 

(Groningen, 1951: Bijdragen van het Instituut voor middeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te 

Utrecht, 24). 
148 H. Vander Linden, Itinéraires, 348-354. 
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terugkomst de hertog en de andere Leden in tijdens een Ledenvergadering149. Er was 

geen briefverkeer tussen de gezanten op de Hanzevergadering en het thuisfront, zoals 

dat wel gebeurde tijdens de Ledenvergaderingen. De delegatie reisde met een veel 

grotere onderhandelingsbevoegdheid. Na het verslag van de delegatie konden de Leden 

op hun beurt beslissen of andere steden of partijen over het verloop van de 

onderhandelingen ingelicht moesten worden. 

5.45.45.45.4 Verplaatsingen met een juridisch motiefVerplaatsingen met een juridisch motiefVerplaatsingen met een juridisch motiefVerplaatsingen met een juridisch motief    

De verplaatsingen met een juridisch motief kunnen opgedeeld worden in twee grote 

groepen. Enerzijds de bezoeken naar bepaalde juridische instanties als de Raad van 

Vlaanderen, het Parlement van Parijs, de hertogelijke Grote Raad en de officialiteit van 

Doornik of Terwaan. De verplaatsingen met een juridisch motief zijn hier enkel de 

contacten met juridische instellingen. Anderzijds was er het juridisch optreden van de 

schepenbank zelf. De bodenlijsten vormen geen goede basis voor een diepgaande 

analyse rond aantal en onderwerp van de processen voor de verschillende instellingen 

waar de Vlaamse steden bij betrokken waren. De informatie in deze bronnen was 

hiervoor te summier150. Wel geven ze ons een beeld van de verplaatsingen aangaande 

deze juridische procedures. Naast enkele tussentijdse verplaatsingen waren de 

voornaamste verplaatsingen deze naar de stedelijke vertegenwoordiging die in de Raad 

van Vlaanderen of andere aanwezig waren. De steden werkten hier veeleer op basis van 

een permanente vertegenwoordiging. Dit wordt verder behandeld bij de bespreking van 

categorie 19. Wat volgt, is een onderzoek naar de aard van de verplaatsingen naar deze 

instellingen, naar de onderlinge verschillen van de steden en naar de gevolgen voor de 

politieke verhoudingen in het graafschap.  

In grafiek 5.2 is duidelijk te zien dat de juridische verplaatsingen in Gent piekten in 

de periode 1451-1455. Tabel 5.10 geeft ons een overzicht van de juridische 

verplaatsingen in die periode. Hieruit blijkt duidelijk dat vele van deze verplaatsingen in 

 

                                                      
149 HLSV3, deel 2, 1242-1243, nr. 1207. 
150 Voor een dergelijk onderzoek zijn andere bronnen meer aangewezen zoals bijvoorbeeld voor de Raad van 

Vlaanderen de 'Acten en Sententiën' en de 'Sententies en Appointementen Interlocutoire' in het fonds Raad 

van Vlaanderen van het Gentse Rijksarchief. Een dergelijke analyse valt echter buiten het bestek van dit 

onderzoek. 
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het jaar 1451 gebeurden. Het jaar voor de escalatie van de Gentse opstand tot een 

militair conflict, waren er meer contacten met de Raad van Vlaanderen en de Grote 

Raad. Er waren ook meer verplaatsingen in verband met de eigen juridische 

bevoegdheid. Dit is het resultaat van twee tendensen. Enerzijds poogde Gent door 

lobbywerk bij de centrale juridische instellingen haar privileges te beschermen. 

Anderzijds wilden de opstandelingen de greep op het achterland vergroten of toch 

minstens van de hertogelijke invloed onttrekken. De verplaatsingen naar het Parlement 

van Parijs stegen dan weer net in de nasleep van het conflict. 

 

Tabel 5.10: Analyse van de juridische uitgaven van Gent per jaar in de periode 1451-1455 
Jaartal Categorie 10

151
 Categorie 11 Categorie 12 Categorie 13 Categorie 14 

1451 13 0 13 1 25 

1452 0 1 0 0 18 

1453 0 1 3 0 11 

1454 4 2 4 1 5 

1455 3 8 1 3 2 

Totaal 20 12 21 5 61 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de uitgaven voor gerechtelijke 

aangelegenheden een piek kenden in de jaren 1446 en in 1459152. In de tussenperiode 

daalden de kosten stelselmatig om een algemeen dieptepunt te bereiken in het jaar 

1453. De grootste uitgaven voor juridische aangelegenheden gebeurde in de periode 

1442-1448, de periode voor het escaleren van de Gentse opstand153. Doorheen de 

vijftiende eeuw kende Gent, in vergelijking met de andere steden, steeds minder 

juridische verplaatsingen. Als reden werd reeds aangehaald dat Gent slechts zelden 

boden moest uitsturen naar de Raad van Vlaanderen omdat die Raad quasi de hele 

vijftiende eeuw in Gent zelf gezeteld was. Echter, ook naar andere juridische 

instellingen reisde de Arteveldestad minder. In de eerste periode was er zelfs geen 

enkele verplaatsing naar een juridische instelling.  

Van de drie onderzochte steden stuurde Brugge het meest aantal boden naar de Raad 

van Vlaanderen (zie grafiek 5.5). Deze verplaatsingen hadden talrijke doeleinden. De 

stad wou bij de Raad diverse documenten verkrijgen154, zichzelf verdedigen155, zaken 

 

                                                      
151 Zie tabel 5.1 voor de legenda van deze nummering. 
152 F. Buvens, Het gerechtelijk leven der stad Gent, weerspiegeld in de stadsrekeningen (1384-1467) (Onuitgegeven 

licentiaatsthesis (Universiteit Gent), 1963) 161-164. 
153 F. Buvens, Het gerechtelijk leven, 161-164. 
154 Jan van Thorout werd op 30 april 1421 naar de Raaad van Vlaanderen gestuurd 'an de heeren van ons 

gheduchts heeren rade omme te vercrighene een mandement gaende an den bailliu ende mannen van den hove ter 

Hoye...'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1420-1421, f. 85r. 
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opvolgen156 of de repliek van de tegenpartij aanhoren157. Ze stuurde ook regelmatig 

tussentijdse brieven naar de stedelijke procureur in de Raad van Vlaanderen (zie 

categorie 19). In het najaar van 1420 stuurde Ieper meermaals een gezant naar de Raad 

van Vlaanderen om daar te onderhandelen over het geschil tussen de proost van het 

kapittel van Sint Maarten en de stad Ieper.158. Deze stad was ook actief inzake de 

organisatie van de Raad. Ze voerde een actieve lobby om, toen er sprake was de Raad uit 

Gent te brengen, deze instelling naar Ieper te halen. Ieper stuurde op 24 juni 1451 

Christoffel de Maets, voogd, naar Brugge om daar met de proost van het Onze-Lieve-

Vrouw kapittel 'te sprekene ende te traitierne van enighen zaken angaende camere van den 

rade'159. De Raad van Vlaanderen was in 1447 naar Dendermonde verhuisd, maar, mede 

dankzij deze gesprekken, kwam ze in 1451 naar Ieper. Daar bleef ze tot 1463160. Ook in 

1487 trok een Ieperse pensionaris naar Gent. Dit in verband met het vertrek van de Raad 

uit Gent. Hij wilde vernemen waar de Raad zich ging vestigen en waar mogelijk moest 

worden geijverd om de Raad naar Ieper te laten brengen161. De Raad van Vlaanderen 

kwam in 1487 echter naar Brugge en trok daarna naar Dendermonde. Ieper werd deze 

keer niet de thuisbasis voor de Raad van Vlaanderen, ondanks het duidelijke lobbywerk. 

 

Naast de Raad van Vlaanderen was de Grote Raad (tussen 1473 en 1477 tijdelijk 

omgevormd tot Parlement van Mechelen) de belangrijkste juridische instelling162. De 

verplaatsingen naar deze instelling werden onder de twaalfde categorie verzameld. De 

Grote Raad was een opsplitsing van de Hofraad. Deze evolutie vond plaats gedurende de 

jaren 1435-1445163. Dit verklaart waarom er in de eerste periode 1417-1421 geen 

verplaatsingen waren binnen deze categorie. Verplaatsingen naar de Hofraad werden 

 

                                                                                                                                                                      
155 Op 12 maart 1452 stuurde Brugge de pensionaris Jacob van Hansbeke naar Gent 'omme replike ghedaen te zine 

jeghen den bailliu van minen heer van Ufiesne [heer van Fiennes]...'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1451-

1452, f. 42v. 
156 Het onderwerp van deze vergaderingen werd slechts zeer summier weergegeven. Op 15 december 1451 

reisde Jacob van Hansbeke naar Ieper 'up vele diverschen zake der stede aengaende'. SAB, reeks 216, stadsrekening 

Brugge 1451-1452, f. 41r. 
157 Op 6 augustus 1455 reisde Jacob van Hansbeke naar de Raad van Vlaanderen in Ieper 'omme te anhoorene de 

andwoorde van dien van den Vryen in tstic van eene complainte'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1454-1455, f. 

41v. 
158 'tghescil doe wesende tusschen den profst van Sinte Maertins ende der stede van Ypre'. ARA, RK 38645, 

stadsrekening Ieper 1420, 46. 
159 ARA, RK 38675, stadsrekening Ieper 1451, f. 10v. 
160 J. Buntinx, Inventaris, 21. 
161 'naer tvertrec van der camere van den rade van daer om te vernemene waer die belenden zoude ende waert moghelic 

diligencie te doene datse gheordonneert worden bin deser stede'. ARA, RK 38711, stadsrekening Ieper 1487, f. 42r. 
162 Over de ontwikkeling en de geschiedenis van deze instelling werd reeds uitvoerig geschreven. Zie onder 

andere A. Wijffels, 'Grote Raad' en J. Van Rompaey, De Grote Raad. 
163 J. Van Rompaey, De Grote Raad, XI. 
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geklasseerd onder politieke verplaatsingen (categorie 5), al is het onderscheid vaak 

onduidelijk en had één verplaatsing vaak verscheidene motieven (cf. infra). 

De Grote Raad werd geleid door centrale figuren zoals de kanselier en het hoofd van 

de Raad. De kanseliers waren vaak clerici of juristen. Twee kanseliers kwamen zelfs 

rechtstreeks uit het milieu van het Parlement van Parijs164. De kanselier was de centrale 

figuur die de vergaderingen, zowel die van de Hofraad als die van de Grote Raad, 

domineerde165. Naast de kanselier was er ook het zogenoemde 'Hoofd van de Raad'. Deze 

functie werd een paar keer toegekend aan de bisschop van Doornik (resp. Jan van 

Thoisy, Jan Chevrot, Guillaume Fillastre en Ferry de Clugny), al bestond er volgens Jan 

van Rompaey tussen beide functies geen enkel verband166. Enkele verplaatsingen naar 

de bisschop van Doornik moesten niet geklasseerd worden onder verplaatsingen naar 

een kerkelijke instelling of naar de officialiteit van Doornik, maar wel als verplaatsing 

naar de Grote Raad. Zo trok Zylin van Dixmude, deurwaarder van Brugge, in juni 1454 

naar de bisschop van Doornik in Rijsel in de context van de Grote Raad167. In de 

beginperiode was de 'chief de son conseil', zowel voorzitter van de Hofraad als van de 

Grote Raad. Pas in 1470 werden beide functies geplitst waarbij Ferry de Clugny, bisschop 

van Doornik, hoofd werd van de Hofraad en Jean Carondelet hoofd van de Grote Raad te 

Mechelen168. Het groot privilege van 1477 eiste dat de Grote Raad door slechts één man 

zou geleid worden, het hoofd van de Raad. Bovendien zou de functie van kanselier 

worden afgeschaft. In 1480 echter werd er opnieuw een kanselier aangesteld (Jean 

Carondelet) en in 1487 kreeg de Grote Raad opnieuw twee hoofden169. Deze korte 

institutionele achtergrond is nodig om de verplaatsingen te kunnen kaderen. In deze 

categorie is in elk geval geen strikte scheidingslijn te trekken tussen politieke of 

juridische motieven. Vooral de verplaatsingen naar de kanselier waren moeilijk te 

catalogeren. Als ze geen bijkomende informatie bevatten, werden ze gecatalogiseerd 

binnen de vijfde categorie (hoewel velen van hen ongetwijfeld eerder binnen de 

juridische context moeten geplaatst worden). Andere verplaatsingen naar de kanselier 

speelden zich overduidelijk af in het kader van de Grote Raad en werden in de 12de 

categorie gecatalogiseerd. Zo bijvoorbeeld de verplaatsing van Guy van Scaubroek, 

secretaris van de Keure, die samen met Pieter de Rijcke op 12 november 1485 naar 

Mechelen trok. Zij wilden zich bij de kanselier in de Grote Raad op de hoogte stellen van 

 

                                                      
164 M. Boone, 'Kanselier van Vlaanderen', 218. 
165 J. Van Rompaey, De Grote Raad, 144. 
166 Ibidem, 151. 
167 'an mijnen heere van Doorneke omme te continueirne de zake tusschen den vrienden ende maghen van Joosse ende 

Joossinne Belle ende der stede heeschers over ene zijde ende Jacop van Hemsrode over ander zijde'. SAB, reeks 216, 

stadsrekening Brugge 1453-1454, f. 9v. 
168 J. Van Rompaey, De Grote Raad, 154. 
169 Ibidem, 155 en M. Boone, 'Kanselier van Vlaanderen', 220. 
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bepaalde maatregelen van de Raad170. Enkele verplaatsingen hadden overduidelijk zowel 

een politiek, juridisch als economisch motief. Zo trok Claeis van Montengy op 11 

september 1486 naar Brugge om opschorting te krijgen van enkele processen bij de 

Grote Raad. Daarbij werd ook meteen informatie ingewonnen over andere zaken zoals 

over een vergadering rond een octrooi aangaande de verkoop van bepaalde renten171. 

Dit was niet zozeer een juridisch, maar voornamelijk een politieke en economische 

aangelegenheid. 

In Gent stegen de contacten met de Grote Raad sterk in het jaar 1458-1459. Dit jaar 

had deze stad overigens voor het eerst twee procureurs in dienst bij de Grote Raad. Het 

is met hen dat het stadsbestuur veelvuldig correspondeerde172. Naast de contacten met 

de procureurs werd de Grote Raad door de steden ook gecontacteerd voor praktische 

zaken. Voor het raadplegen van bepaalde registers uit het archief van de Raad 

bijvoorbeeld. Meester Donaes de Beer trok in mei 1486 om deze reden in naam van 

Brugge naar Mechelen om daar het 'regijstre van den crymynele informacien' van het jaar 

1483 te raadplegen en daaruit de informatie en processen tegen wijlen Nicolas Danneel 

en Jan Breydel te kopieren173. Hoewel het Parlement van Mechelen werd afgeschaft in 

1477 werd Mechelen de vaste residentie van de Grote Raad. Daarom waren de meeste 

verplaatsingen in de laatste periode binnen deze categorie naar Mechelen.  

Tegen de uitspraken van de Raad van Vlaanderen of de Grote Raad was een ultieme 

beroepsprocedure mogelijk bij het Parlement van Parijs174. Het Parlement ontstond rond 

 

                                                      
170 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1485-1486, f. 74v. 
171 'bij mijnen heere den cancellier omme aldaer te vercrighene zekere permisien alsowel angaende der sourseance van den 

processen hanghende in den hooghen raed ende insghelijcx angaende der vergaderinghe van zekere octroye van der 

vercopinghe van zekere renten bij de voorsaten ghedaen ende andersins der voorseide stede anclevende' SAG, reeks 400, 

nr. 28, stadsrekening Gent 1486-1487, f. 194v. Over het verkoop van stedelijke renten, zie M. Boone, ''Plus deuil 

que joie'. Les ventes de rentes par la ville de Gand pendant la période bourguignonne: entre intérêts privés et 

finances publiques', Credit Communal: bulletin trimesteriel, 176 (1991-1992), 3-24. De renteverkoop werd door de 

Gentse schepenen in het begin van de vijftiende eeuw niet meer aangewend. Het is pas onder druk van de 

grote financiële lasten na de nederlaag in Gavere dat Gent overging tot massale renteverkoop. Zie W. 

Ryckbosch, 'Stedelijk initiatief of hertogelijke repressie? Financiële hervormingen en kredietbeleid te Gent 

(1453-1495)', TSEG, 4 (2007) 2, 19. De revolutionaire regentschapsraden grepen dan weer naar de 

rentenverkoop om hun politiek te financieren. Zie W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 392-400. 
172 F. Buvens, Het gerechtelijk leven der stad Gent, weerspiegeld in de stadsrekeningen (1384-1467) (Onuitgegeven 

licentiaatsthesis (Universiteit Gent), 1963), 104. 
173 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1485-1486, f. 138r. 
174 Zie hierover S. Dauchy, De processen in beroep uit Vlaanderen bij het Parlement van Parijs (1320-1521): een 

rechtshistorisch onderzoek naar de wording van staat en souvereiniteit in de Bourgondisch-Habsburgse periode (Brussel, 

1995: Verhandelingen van de Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van 

België. Klasse der letteren, 154); S. Dauchy, 'Le Parlement de Paris, juge contraignant ou arbitre conciliant? Les 

conflits entre Philippe le Bon et ses bonnes villes de Flandre', Publications du Centre européen d'études 

 



Met brieven an de wet 

256 

het midden van de dertiende eeuw en ankerde zich vast op de feodale piramide. Daarbij 

deed het Parlement dienst als soeverein beroepshof van alle lenen onder de Franse 

koning. Achter de instelling van de beroepsprocedure zat een duidelijk Franse 

centralisische ambitie. Louis Trenard verwoordde het zo: 'un pays était français quand ses 

habitants pouvaient porter une affaire devant le Parlement'175. De graaf van Vlaanderen 

trachtte deze beroepprocedures te verhinderen en de zaken intern op te lossen. Hij 

wilde zijn soevereiniteit binnen zijn leengebied niet in het gedrang brengen. De 

Vlaamse beroepsprocedures in het Parlement van Parijs stegen sterk vanaf 1426 en 

bereikten een piek rond 1464 met 40 dossiers per jaar. Naast een kwantitatieve 

uitbreiding, kwam er een inhoudelijke verbreding. De zaken hadden betrekking op 

politieke, rechterlijke, economische en financiële aspecten van het graafschap176. De 

Vlaamse onderdanen tekenden voornamelijk beroep aan in de regeerperiode van Filips 

de Goede. Deze stijging is niet eenvoudigweg te verklaren door een sterkere defensieve 

houding van de Vlaamse steden tegenover de centralistische politiek van Filips de 

Goede177. Tijdens de regering van Karel de Stoute werden er bijna geen beroepen 

aangetekend bij het Parlement van Parijs. De ambities van deze hertog waren 

onverenigbaar met de soevereine prerogatieven van de Franse koning en het ressort 

van diens Parlement over Vlaanderen. Met het verdrag van Péronne (1468) werd de 

gerechtelijke greep van het Parlement op het graafschap verminderd en 

beroepsprocedures werden in praktijk opgeschort178. Na de dood van Karel de Stoute en 

de afschaffing van het Parlement van Mechelen door Maria van Bourgondië is er voor de 

beroepsprocedures bij het Parlement van Parijs opnieuw een stijging merkbaar179.  

Een mooi voorbeeld van hoe de beroepsprocedure bij het Parlement van Parijs door 

de Vlaamse steden werd aangewend als politiek drukkingsmiddel was het conflict rond 

het stapelrecht van Brugge in de periode 1419-1422. Brugge lag in 1419 ruime tijd in 

conflict met de andere Leden. In de zomer van 1419 vergaderden de Leden over het 

stapelrecht dat Brugge beweerde te hebben op alle goederen die in Sluis aankwamen en 

over het monopolie van de Brugse makelaars180. De onderhandelingen over het Brugse 

stapelrecht bleven aanhouden bij de Ledenvergaderingen. Op 9 november 1419 

vaardigde de hertog Filips de Goede te Gent hierover een scheidsrechterlijke uitspraak 

 

                                                                                                                                                                      
bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), 33 (1993), 143-152; S. Dauchy, 'Le Parlement de Paris et les Pays-Bas 

bourguignons', Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 61 (1993) 3, 367-373. 
175 L. Trenard, Histoire des Pays-Bas français (Toulouse, 1972), 189. Geciteerd in S. Dauchy, De processen in beroep, 

50. 
176 S. Dauchy, 'Le Parlement de Paris, juge', 143-144. 
177 Dit is de conclusie die getrokken wordt in S. Dauchy, 'Le Parlement de Paris, juge', 151. 
178 S. Dauchy, De processen in beroep, 53. 
179 Zie de grafiek in S. Dauchy, De processen in beroep, 56.  
180 HLSV2, deel 2, 1340-1346, nrs. 847, 848, 850, 851. 
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uit181. De hertog beperkte in grote mate dit stapelrecht en ordonneerde dat heel wat 

handelswaar niet langer onder het Brugse stapelrecht viel182. Bovendien bepaalde de 

hertog dat elke melding van overtreding voor hem was voorbehouden, of voor zijn Raad 

van Vlaanderen. Op 17 november trok er een Brugse delegatie, in naam van de stedelijke 

gemeenschap, naar de hertog in Atrecht. Dit om het Brugse standpunt te verdedigen en 

de hertog er van te overtuigen dat zijn uitspraak tegen de Brugse privileges inging en 

dat hij hierbij 'contrarie der waerhede' geinformeerd was183. Als antwoord verleende de 

hertog op 21 november toestemming aan de stad Brugge om een memorandum rond 

deze kwestie op te stellen en voor te leggen aan de overige Leden zodat Brugge hen van 

haar standpunt kon overtuigen184. Het Brugse bestuur liet echter niets aan het toeval 

over en stuurde op 18 december 1419 meester Boudin van den Poele, Jacoppe Reingoot 

en Jacob Beyssendorp naar het Parlement van Parijs om daar de rechtsgang bij het 

Parlement van Parijs in te zetten of alleszins verder op te volgen185. Hiermee wilde de 

stad duidelijk maken dat het haar menens was en dat ze zich niet liet inpakken met een 

recht op verdediging die de hertog hen had verleend. Een beroepsgang bij het 

Parlement van Parijs was een extra drukkingsmiddel. In het Parlement kwam het echer 

nooit tot een volwaardig proces en vonnis want in februari en maart 1420 werd het 

conflict bijgelegd. De drie andere Leden verklaarden zich akkoord om de hertogelijke 

uitspraak te laten voor wat ze was. Het was volgens hen ook nooit hun intentie om 

tegen de privileges van Brugge in te gaan186. Op 22 april 1420 bevestigde Filips de Goede 

de uitspraak van de regeerraad in het conflict, wat neerkwam op een formele 

herbevestiging van het Brugse stapelrecht187. De procedure bij het Parlement van Parijs 

 

                                                      
181 I. Diegerick, Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville 

d'Ypres. (Brugge, 1853) 3, 90-91 en J. Braekevelt, 'De verordeningen van Filips de Goede voor het graafschap 

Vlaanderen en de heerlijkheid Mechelen (1419-1438). Een voorlopige chronologische regestenlijst', 

Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België, 48 (2007), 27-

29 en 50. 
182 Een kleine greep uit de goederen waarop Brugge het stapelrecht verloor: enkele brandstoffen zoals hout, 

kolen of zaagsel; bepaalde voedingsmiddelen uit Vlaanderen, Holland of Zeeland waaronder kaas, gezouten vis 

of gezouten vlees; huiden en vellen van dieren gedood in Vlaanderen of tot slot militaire benodigdheden als 

hout voor kruisbogen. 
183 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1419-1420, f. 82v. 
184 I. Diegerick, Inventaire analytique, deel 3, 92 en J. Braekevelt, 'De verordeningen', 51. 
185 'omme te verheffene tappel ghedaen bi den ghemeenen buke van der stede van Brugghe van zekeren zegherscepe 

gheseit te Ghend van ons gheduchts heeren weghe contrarierende den previlegen ende vryheden van den stede van 

Brugghe'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1419-1420, f. 84v. 
186 'ende was gheseit ende verandwoord bi den voorseide Drie Leden al wast zo dat tvoorseide zeggherscip gheseit was, hare 

meeninghe en was noyt, en es, noch ooc wesen zal te vervolghene eeneghe zaken die beheghenen zoude mogen den 

privilegen, vrijheden ende costumen'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1419-1420, f. 88r.-v. Zie ook HLSV3, 

deel 1, 17-21, nrs. 15-17. 
187 SAG, reeks 91, nr. 525. Zie J. Braekevelt, 'De verordeningen', 27-28 en 52. 
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was een politiek mechanisme dat op de hertog de nodige druk kon uitoefenen wanneer 

de steden hun privileges gekrenkt achtten. Het vonnis van het Parlement werd niet 

altijd afgewacht. De inleiding van een procedure werd gebruikt als drukkingsmiddel. De 

stedelijke informatiekanalen die een stad ontwikkelde, naar een juridische instelling of 

naar andere, konden aangewend worden om politieke druk uit te oefenen. 

 

De laatste juridische instelling was de kerkelijke officialiteit. De officialiteiten waren 

verbonden met de bisdommen. Gent en Brugge vielen onder het bisdom Doornik en 

Ieper onder het bisdom Terwaan. De officialiteit van Doornik is het best gekend, onder 

andere door de studies van Monique van Melkebeek. De zegelaar van de officialiteit 

voorzag in zijn rekening talrijke uitgaven 'pro pluribus et diversis misiis' van de bisschop 

en van het juridisch personeel van de officialiteit188. 

Ook al resorteerde Brugge onder het bisdom Doornik, soms trok een Brugse gezant naar 

de bisschop van Terwaan. Meester Jan de Mil trok op 13 april 1417 naar zowel de 

bisschop van Doornik als naar die van Terwaan. Enderzijds wilde hij de bisschoppen 

uitnodigen op de Heilige Bloedprocessie (zie hierover de bespreking bij categorie 24). 

Anderzijds onderhandelde hij bij een geschil tussen de bisschop van Terwaan en de stad 

Diksmuide189. De verplaatsing had hier meer een administratieve en politieke reden dan 

een juridische. Ook voor de verplaatsing van Jan Tsolle op 9 januari 1455 naar de 

officiaal van Doornik is de reden moeilijk te achterhalen. Dit omdat uitdrukkelijk 

vermeld werd dat hij enkele geheime zaken behandelde die enkel de schepenen 

aanbelangden190. De steden hadden ook in de officialiteit een procureur die daar de 

stedelijke belangen vertegenwoordigde. Michiel de Winter, messagier van Gent, reisde 

op 17 juli 1455 naar Doornik met een brief voor Arend Hoste, procureur in het hof van 

Doornik191. De bisschoppen hadden geen residentieplicht en ook de officialen waren niet 

aan hun bisschopsstad gebonden. De officiaal van Doornik werd in 1487 door Brugge een 

paar keer in Rijsel bezocht. Meester Donaes de Beer trok bijvoorbeeld op 12 december 

1487 naar Rijsel om daar met de officiaal te praten over een klerk die in Brugge was 

 

                                                      
188 M. Vleeschouwers-Van Melkebeek, Compotus sigilliferi curie Tornacensis: Rekeningen van de officialiteit van 

Doornik 1429-1481 (Brussel, 1995: Koninklijke academie van België. Koninklijke commissie voor geschiedenis. 

Publicaties in 4) deel 1, 157. 
189 'an minen heeren de bisscoppen omme hemlieden te biddene te comene ter processie van den heleghen bloede ende 

voort te sprekene metten voorseide bisscop van Theerembuerch up eenighe zaken aengaende zekeren ghescille gheporret 

wesende tusschen den voorseide bisscop an deen zijde ende dien van Dixmude an dandere zijde'. SAB, reeks 216, 

stadsrekening Brugge 1416-1417 (kopie van ARA, RK 32471), f. 100r. 
190 'an den officiael up zekre secrete scepenen alleene aengaende'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1454-1455, f. 

38r. 
191 'met eenen brieve an Arend Hoste, procureur int gheestelicke hof van Doornicke'. SAG, reeks 400, nr. 18, 

stadsrekening Gent 1454-1455, f. 46v. 
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gevangen genomen, maar de bescherming van de officiaal genoot192. De officiaal van 

Terwaan verbleef vaak in Diksmuide waardoor de Ieperse gezanten hem daar konden 

opzoeken193.  

Tot slot was er nog het juridisch optreden van de steden zelf. Deze werden verzameld 

in categorie 14. De verplaatsingen hieromtrent zijn erg divers van aard. Het Gentse 

bestuur stuurde voornamelijk boden uit om een getuige op te roepen of om bepaalde 

personen te dagvaarden194. In het bijzonder werden personen gedagvaard die tegen de 

heerlijkheid van de schepenen hadden gehandeld195. Het stadsbestuur wou vermijden 

dat zijn machtspositie in het gedrang kwam of dat er tweedracht ontstond tussen de 

bestuursleden (cf. infra). Voorts was het voor het bestuur ook zeer belangrijk om bij 

criminele processen en executies visueel aanwezig te zijn. Op deze manier kon de stad 

haar positie als brenger van het recht, de 'justicia', handhaven en versterken. De drie 

steden stuurden hiervoor regelmatig belangrijke delegaties. Ieper stuurde bijvoorbeeld 

begin 1417 haar voogd naar Langemark om het proces en de bestraffing te ondersteunen 

van een dief die daar gevangen was196. Een belangrijk element hierbij is de bestraffing 

van brandstichting of moordbrand197. Op 14 mei stuurde Brugge een bode naar 

Diksmuide om zich op de hoogte te brengen van de motieven van enkele brandstichters 

aldaar198. Drie dagen later reisden drie andere boden om dezelfde redenen opnieuw naar 

de boterstad199. Een maand later reisde ook een Ieperse delegatie naar Diksmuide om de 

 

                                                      
192 'an mijn heere den officiael van Doornicke de welke bescudden wilde eenen malefactuer als clerc hier ghevanghen'. 

SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1487-1488, f. 109r. 
193 Jan vander Vaet, pensionaris van Ieper rees op 27 maart 1488 naar Diksmuide 'bij mijnen heere den officiael 

van den gheestelijcken hove van Therenbuerch daer residerende om hem tinformerene van den vryheden costumen ende 

statuten van deser stede'. ARA, RK 38712, stadsrekening Ieper 1488, f. 26r. 
194 De zinsneden 'omme orcondscip te daghene' en 'omme zekere persone te daghene' kwamen veelvuldig voor. In 

juni 1451 werd bijvoorbeeld tweemaal een bode uitgestuurd naar Deinze om deze beide redenen. Zie SAG, 

reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1450-1451, f. 98v. Een orcondscip kan het best omschreven worden als 

een getuigenis, getuigenverklaring. Zie MNW, lemma 'orcontscap'. 
195 'die mesdaen hadden jeghen de heerlicheit van scepenen'. SAG, reeks 400, nr. 12, stadsrekening Gent 1417-1418, f. 

111r. 
196 'omme de voorderinghe van de justicie van eenen dief ghevaen up der steden heersceip die up dien dach gheiusticiert 

was'. ARA, RK 38642, stadsrekening Ieper 1417, f. 16r. 
197 Moordbrand wordt omschreven als 'brandstichting met het bijgaande doel om te vermoorden'. Zie K.-F. 

Stallaert, Glossarium, lemma 'moortbrant'. Op 23 mei 1418 trok er een Brugse gezant naar Gistel 'bi den bailliu 

ende scepenen daer men Mentin f. Jans dictus De Clerc, examinierde ende justicierde van moordbrande'. Een goede week 

later werd een bode naar Oudenburg gestuurd om gelijke redenen: 'bi den bailliu ende scepenen tOudenburch als 

een gheseidt Heyne Oom ende een gheseidt Hanschkins gheexamineirt ende gheiusticuert waren van moordbrande'. SAB, 

reeks 216, stadsrekening Brugge 1417-1418, f. 90v-91r. 
198 'te wetene tverlyen van zekeren brandstichte daer ghevanghen'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1418-1419, 

f. 89v. 
199 'om over te hebbene tverlyen van eene brandstichtere die daer ghejusticiert'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 

1418-1419, f. 90r. 
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motieven van (dezelfde?) brandstichters te achterhalen200. Op korte tijd waren zowel 

Brugge en Ieper in Diksmuide aanwezig om daar de brandstichters te bestraffen en hun 

motieven te achterhalen. 

Brugge was koploper binnen deze categorie. Dit is te verklaren omdat Brugge bij deze 

verplaatsingen economische motieven had. Zo stuurde het Brugse bestuur op 

regelmatige basis een bode naar Antwerpen en Bergen-op-Zoom om te onderzoeken of 

er daar Brugse handelaars en poorters verbleven voor een langere periode dan 

toegestaan201. In de periode 1451-1455 kwamen dergelijke verplaatsingen zelfs tienmaal 

voor (gemiddeld tweemaal per jaar). Het stadsbestuur wilde niet dat de poorters en 

handelaars langer verbleven dan nodig in jaarmarkten van andere steden. Blijkbaar 

vormde dit vaak een probleem waardoor men dergelijke verplaatsingen nodig achtte. 

Hierbij nauw aansluitend kende het Brugse bestuur ook meer dan regelmatig (16 keer in 

de periode 1417-1421) verplaatsingen naar Sluis om daar te vernemen of iemand er 

handelde tegen het stapelrecht van Brugge202. Dit resulteerde soms in daadwerkelijke 

bestraffing. Zo werd tijdens een controle in Sluis een zekere Wullin gevonden. Hij werd 

prompt aangeklaagd en beboet203. De Brugse schepenbank spoorde criminele zaken op 

die de stad nadeel berokkenden. Op 31 oktober 1452 trokken de Brugse schepenen Jacop 

vanden Weghe en Jacop de Vos, samen met meester Jan van Theimzeke, naar het Land 

van Waas. Er wilden onderzoek wie in de voorafgaande nacht een paard en wagen, 

geladen met graan bestemd voor de stad, gestolen had204. Op 19 juli 1487 trok een Brugse 

delegatie naar Sluis en Oostende om daar het proces te voeren en daaropvolgend de 

executie te voltrekken van enkele piraten die op zee waren gevangen genomen205. 

Brugge stuurde ook af en toe boden om informatie in te winnen over een huwelijk. 

Dit was eigenlijk een zaak voor de bisschoppelijke rechtbanken. Zo stuurde het bestuur 

 

                                                      
200 'daer ghevanghen laghen eeneghe die men zeide brandstocers zijnde de welke daer ter exame gheleit waren omme te 

vernemene ende te wetene haerleder verlyen'. ARA, RK 38644, stadsrekening Ieper 1419, f. 18r. 
201 Deze verplaatsingen krijgen steeds een soortgelijke vermelding: 'omme aldaer tonderzoukene of daer yement 

bleef langher dan tghebot van der stede inhilt'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1420-1421, f. 76v. 
202 'of daer yement dede contrarie den staple'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1419-1420, f. 88r. 
203 'metten deken van den wevers ende de gheswoorne die daer kueren zochten ende vonden eenen Wullin, wevere, 

werkende bi den oostpoorte (Sluis) de welke ghecalengiert was van dat hi ghedaen hadde tjeghen tprivilege van de staple'. 

SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1420-1421, f. 90r. 
204 'omme hemlieden te informeren ende te onderzoekene wie domtrent snachts te vooren ghenomen hadde de perden met 

zeker waghenen commende te desen stede waert gheladen met coorne ende andere vitailge'. SAB, reeks 216, 

stadsrekening Brugge 1452-1452, f. 32r. 
205 'ghemaect de processen ende ghedaen executen crimynelic zekere piraten van orloghen onlancx te voren ghevanghen 

ende te lande ghebrocht'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1486-1487, f. 133v. 
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een bode naar Strazele om daar te onderzoeken of Willem Vander Halle getrouwd was 

met ene Katelijne Haguelles206. 

Enkele van deze verplaatsingen waren sterk gelinkt met een fiscaal motief. De 

opsporing en bestraffing van de bierbrouwers en -verkopers in de dorpen waarvan de 

kerken binnen de stadsmijl rond de stad stonden, was erg belangrijk. Het bier binnen de 

stad was onderhevig aan een stedelijke accijns. Er werden vaak tavernes buiten de stad 

opgericht om die accijnzen te ontlopen en het bier goedkoper te kunnen verkopen. Dit 

was voor de steden een aloud probleem waartegen telkens werd opgetreden207. Op 16 

februari 1485 (her)bevestigde de stedelijke regentschapsraad, in naam van de jonge 

Filips de Schone, het verbod om binnen de stadsmijl bier te verkopen die niet 

gebrouwen was binnen de stadsmuren. Dit verbod ging in vanaf 1 maart 1485 voor een 

periode van vier jaar. Taverniers die toch ander bier verkochten, werden bestraft met 50 

lb. parisis en een publieke vernieling van de vaten voor de poort van de herberg208. Eind 

maart 1485 trokken enkele Ieperse schepenen naar de huizen van de brouwers en 

herbergiers van de dorpen rond te stad om daar de personen op te sporen die de 

ordonnantie niet nakwamen209. Twee maand later trok de baljuw van Ieper samen met 

twee schepenen en een pensionaris naar dezelfde dorpen om daar (opnieuw) het 

hertogelijk octrooi aangaande de brouwers te bekrachtigen210. Dit kadert duidelijk in de 

ambities van een stadsbestuur om het omliggende platteland te besturen en de eigen 

inkomsten te garanderen. 

 

                                                      
206 'omme daer tonderzoukene of Willem Vander Halle die men heet Droghemont ghetrouwet hadde eene Kateline 

Haguelles'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1420-1421, f. 82v. 
207 Op 15 juli 1420 trokken enkele Ieperse schepenen 'metgaders mijnen heere den hoochbailliu omme te besoukene 

omtrent de stede de taverne die niet gheorlofd waren te tappene'. ARA, RK 38645, stadsrekening Ieper 1420, f. 40. 
208 Zie I. Diegerick, Inventaire analytique, deel 4, 107. 
209 'ten huusen van den brauwers ende taverniers wonachtich in diverschen prochien rondomme der stede van Ypre om te 

visiterene ende onderzoukene d'overtreders van der ordonnancie ende octroye der zelver stede gheconsenteert dat men up 

een mile naer der vornoemde stede daer de kercken binder mile staen gheen bier brauwen noch vercopen mach het en zij 

t'Ypre ghebrauwen'. ARA, RK 38709, stadsrekening Ieper 1485, f. 26v.  
210 'ter execucie te legghene toctroy onlancx vercreghen van onsen gheduchten heere ende prince angaende den brauwers 

ende taverniers binder mile wonende'. ARA, RK 38709, stadsrekening Ieper 1485, f. 28r. 
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5.55.55.55.5 Verplaatsingen met een fiscaal motiefVerplaatsingen met een fiscaal motiefVerplaatsingen met een fiscaal motiefVerplaatsingen met een fiscaal motief    

De verplaatsingen met een fiscaal motief waren eveneens zeer divers van aard. Het 

financiewezen was een dominant aktieterrein van de volksvertegenwoording. Talrijke 

Ledenvergaderingen behandelden bedenaanvragen, bijzondere belastingen, heffing op 

verbruiksgoederen of een eenmalige bede op de clerus211. De verplaatsingen van de 

vijftiende categorie hadden echter andere doeleinden. 

Van alle verplaatsingen binnen deze categorie was het voornamelijk de stad Gent die 

hiervoor boden uitstuurde (80%). De meerderheid van deze Gentse verplaatsingen en 

van alle verplaatsingen met een fiscaal motief draaiden rond de zogenoemde issue- of 

exuwe-belasting. Dit was een heffing op goederen van personen die de stad verlieten 

(wegens huwelijk of emigratie) of die tot de klerikale status opklommen212. De 

verplaatsingen gebeurden hier niet zozeer door de stedelijke boden, maar wel door de 

'dienaers/boden van de yssuwe' of 'yssuwers'. Zo reisde Jan Uten Hove, 'yssuwere', eind 

augustus 1451 naar het sterfhuis van de vrouw van jonkheer Jan Vylain in Vrasene om 

daar de goederen vast te leggen die ze achterliet213. Coppin Borne, 'exuwers bode', reisde 

naar Roeselare om daar beslag te leggen op de goederen van ene Claren Meesen214. De 

Gentse voorbeelden zijn legio. In de Brugse bodenlijsten namen de verplaatsingen 

omtrent het issuwerecht een veel kleiner aandeel in. Dit is te verklaren doordat in 

Brugge de rechten van de issuwe in bepaalde perioden verpacht werden215. De 

organisatiekosten van deze taks werden dus niet door de stad betaald. Daarom kwam dit 

thema slechts in twee posten aan bod in de Brugse bodenlijsten. Op 5 mei 1421 reisde 

Jan van Rooden naar Gent omwille van het exuwe-recht van de dochter van Jan 

 

                                                      
211 W. Blockmans, De volksvertegenwoordiging, 378-439. 
212 M. Boone, 'Stedelijke fiscaliteit', 129-130. Over de exuwe-belasting, zie H. Callewier, 'Vervreemding en 

ontpoortering: de issuwe als bron voor het onderzoek naar stedelijke emigratie in het graafschap Vlaanderen 

vóór 1500', HGGB, 145 (2008) 1, 83-106. Over de stedelijke fiscaliteit, zie M. Boone, 'Systèmes fiscaux dans les 

principautés à forte urbanisation des Pays-Bas méridionaux (Flandre, Brabant, Hainaut, Pays de Liège) au bas 

moyen âge (IVe-XVIe siècle)', in: La fiscalità nell'economia europea secc. XIII-XVIII – Fiscal systems in the European 

economy from the 13th to the 18th centuries. Atti della "Trentanovesima settima di studi, 22-26 aprile 2007 (Firenze, 

2008), 657-683. Een overzichtswerk over de literatuur rond de stedelijke financiën is te vinden in: M. 't Hart en 

M. Van der Heijden, 'Het geld van de stad', 3-35. 
213 'int sterfhuus van der gheselnede van joncheere Janne Vylain omme te bezeghelne tgoet blevende achter der 

joncvrouwe'. SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 173r. 
214 SAG, reeks 400, nr. 12, stadsrekening Gent 1418-1419, f. 244v. 
215 H. Callewier, 'Vervreemding en ontpoortering', 88. 
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Metteneye die in het huwelijk was getreden met Olivier van Vliederbeke. Twee weken 

later reisde dezelfde bode om dezelfde reden nog eens naar Gent216.  

Dezelfde Brugse bode Jan van Rooden werd eind augustus 1419 ook ingezet om geld te 

ontvangen van de kleinere steden rond Brugge in verband met een bede van de hertog 

Jan Zonder Vrees. Hij reisde naar Aardenburg, Oostburg, Sluis, Muide, Hoeke, 

Monnikerede en Damme om daar hun deel van de 5000 kronen te ontvangen die de Vier 

Leden op de kleine steden mochten heffen217. Gent stuurde in december 1421 dan weer 

haar messagier naar de omliggende kasselrijen en steden (Land van Waas, Vier 

Ambachten, Land van Aalst, Kortrijk, Oudenaarde en Dendermonde) met de zeer 

summiere vermelding 'omme den zeettinghe wille'218. 

Een uitzonderlijke vorm van inkomsten was de confiscatie van de Gentse 

hoofdmannen tijdens de Gentse opstand. De goederen van de hertogsgezinden, 

bannelingen of de 'fugitieven' werden opgeëist219. Reeds in januari 1452, kort na het 

aanstellen van de nieuwe hoofdmannen, werd Lievin van Belle, bode van Gent, gestuurd 

naar de pachters van Filips Sersanders, Jan van Siccleer en Joris Utenhove. Dit om hen te 

verbieden dat zij hun pacht zouden betalen aan de bovenvermelde heren, tenzij met 

toestemming van de hoofdmannen220. Het doel was om deze personen financieel droog 

te leggen en de opbrengsten naar de stadskas over te hevelen. Diezelfde maand werd 

ook Hendrik vanden Heyde uitgestuurd naar verschillende pachters van de 'fugitieven' 

om hen er op te wijzen dat ze hun pacht moesten overbrengen naar de stedelijk 

ontvanger221. Lievin van Lambrugge trok om deze reden naar Deinze en omstreken222. 

Wanneer een stad lijfrenten verkocht, was het uiteraard goed om weten wie van de 

kopers overleden was. Dan moest de stad aan hen geen renten meer uitbetalen. Ook 

omwille van de bovenvermelde exuwe-belasting was het voor een stadsbestuur 

 

                                                      
216 'omme tstic van der yssuwe van mer jonckvrouw Jans dochter Metteneye de welke ghetrouwet heift Oliviere vander 

Vliederbeke'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1420-1421, f. 85v-86v. 
217 'omme tontfanghene haerlieder deel van den VM croonen bi onsen gheduchten heere ende prinche gheconsenteirt te 

heffene den viere leden van Vlaendren up de smale steden'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1418-1419, f. 98r. 
218 SAG, reeks 400, nr. 12, stadsrekening Gent 1420-1421, f. 23r. 
219 J. Haemers, De Gentse opstand, 247-251, 358-359. 
220 'an de pachters van Philips Sersanders, Jans van Sycler ende Jooris Uuten Hove, omme hemlieden te verbiedene dat zij 

den zelven persoenen gheen ghelt gheven en souden het en ware bij consente van den zelven hooftmannen'. SAG, reeks 

400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 180v. Filips Sersanders verrichtte krijgsdienst in dienst van Filips 

de Goede in zijn strijd tegen de Gentse opstandelingen. Zie J. Dumolyn, Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren, 

cd-rom, 'Sersanders, Jan'. Jan van Siccleer was Joods en had volgens de opstandelingen 'ghierichlic ende qualic 

gheregiert'. Zie V. Fris, Dagboek, deel 1, 293. Geciteerd in J. Haemers, De Gentse opstand, 242.  
221 'an diverschen pachteren van den goeden van den fugetieven verbiedende dat zij hemlieden den pacht niet gheven 

souden maer bringhen onder den ontfanghere omme zekere persoenen pachters van den fugetiven ende andere'. SAG, 

reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 180v. 
222 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 180v. 
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belangrijk om te weten wie overleden was. Daarom kregen personen die aan het 

stadsbestuur een overlijden wisten te rapporteren hiervoor een vergoeding223. De steden 

stuurden ook actief boden uit om zich te vergewissen van een bepaald overlijden. Zo 

werd Gheeraert Bosch van Gent naar Brugge gestuurd om daar te vernemen of Willem 

Pluvier, die een lijfrente gekocht had, overleden was224. 

Naast de inning van bepaalde taksen, hadden de verplaatsingen ook tot doel de 

organisatie van de inning te regelen of bepaalde bevoegdheidsconflicten op te lossen. De 

eigen poorters of handelaars werden beschermd tegen andere tollen en taksen. Zo 

stuurde het bestuur een bode aan Godefroy de Wilde, ontvanger van Vlaanderen. Die 

beweerde dat de poorters van Brugge een tol moesten betalen van twee groten en zes 

miten per ton Hollands bier225. In juni 1417 waren enkele verplaatsingen naar Hille te 

Zwevezele nodig omwille van een rechtszitting tussen de belastingheffers van de 

kasselrij van Kortrijk en de stad Brugge. Enkele buitenpoorters van Brugge, die in de 

kasselrij woonden, klaagden dat ze teveel belast werden op hun goed gelegen in de 

parochie Zwevezele226. Verschillende tolmeesters in de buurt werden door de steden 

vaak aangeschreven227. De fiscale motieven werden eveneens ingegeven door de 

(politieke) aspiraties van een bestuur om het kwartier te domineren. Verplaatsingen 

met een fiscaal thema hadden ook hier vaak een politieke aspiratie.  

In hoofdstuk twee werd reeds gewezen op het feit dat de brieven met een fiscaal 

thema in sterke mate in relatie stonden met het thema van de landsverdediging en de 

betaling van de troepen. Dit komt ook in de stadsrekeningen terug. Zo stuurde Ieper in 

1453 een delegatie naar Rijsel om daar te vergaderen over de financiering van de 

 

                                                      
223 Zo kreeg Clais de Land bijvoorbeeld 28 s. omdat hij het overlijden van Janne Casiers, poorteres 

rapporteerde. Zie ARA, RK 38710, stadsrekening Ieper 1486, f. 89r.  
224 'omme te wetene ende vernemene wanneer dat Willem Pluvier die zekere lijfrente hadde up dese stede overleed deser 

weerelt'. SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening 1485-1486, f. 77v. 
225 'an Goedevaerde de Wilde, ontfanghere van Vlaendren die mainteneirde dat poorters van Brucghe ende elk anre 

sculdich zijn te betaelne van elker tonne hollandsch biers II gr. VI miten als zijt int Vlaendren bringhen (...) contrarie 

zecghende dat poorters van Brucghe daenof sculdich zijn vrye te wesene begheeren restitucie van den voorseide betaelden 

ghelde'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1420-1421, f. 76r. 
226 'teenre dachvaerd dienende tusschen den hooftpointers van der castelrie van Curtrike ende den zetters van der prochie 

van Zwevezeele of een zijde ende der stede van Brugghe bi causen van dat eenighe haghepoorters van Brugghe gheseten in 

de voorseide castelrie bi causen van haren goede daer gheleghen bi den voorseide zetters van Zwevizele te hoghe ghepointe 

ende ghesedt ware naer den appointemente daer up ghemaect also de voorseide poorters hem diez beclacht hadden of 

andere zijde'. De eerste verplaatsing was op 3 juni 1417 waarbij de vergadering werd uitgesteld. De tweede 

verplaatsing was op 18 juni waarbij vermeld werd dat er geen besluit werd genomen en dat 'elc van den partien 

bleef up zijn goede recht'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1416-1417 (kopie van ARA, RK 32471), f. 102r. en 

f. 103v. 
227 Bijvoorbeeld Gent stuurde Jan Damman naar de tolmeesters van Dendermonde met enkele brieven. Zie SAG, 

reeks 400, nr. 12, stadsrekening Gent 1420-1421, f. 22v. Ook hier zijn de voorbeelden legio voor de drie steden. 
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landsverdediging228. Op 24 augustus 1487 stuurde Ieper op vraag van Wouter vander 

Gracht229 meester Jan Coene, pensionaris, naar Brugge om van de algemeen ontvanger 

een kwitantie te verkrijgen voor de soldij van legertroepen230. 

5.65.65.65.6 Verplaatsingen ten behoeve van de landsverdedigingVerplaatsingen ten behoeve van de landsverdedigingVerplaatsingen ten behoeve van de landsverdedigingVerplaatsingen ten behoeve van de landsverdediging    

Zoals besproken was deze categorie in de periode 1417-1421 erg beperkt, maar piekte ze 

in de periode 1485-1489 door de Vlaamse opstand. De verplaatsingen hadden tot doel: 

het verzamelen van informatie over de militaire ontwikkelingen, het contacteren van 

militaire bevelhebbers en het organiseren van de eigen troepen. De verplaatsingen met 

betrekking tot het verzamelen van informatie bespreek ik bij categorie 20. De contacten 

met de kapiteins waren veelvuldig en erg divers. Brugge contacteerde eind 1452 en 

begin 1453 meermaals de maarschalk van Bourgondië te Kortrijk231. De maarschalk 

leidde de hertogelijke troepen tegen het opstandige Gent. Brugge was in die periode erg 

actief in het beraadslagen hoe men de Gentenaars kon doen gehoorzamen aan de 

hertog232. De verdediging tegen de Gentse troepen en de bescherming van de 

hertoggezinde mannen was de voornaamste zorg. Het jaar 1488 was op militair vlak een 

uitzonderlijk jaar. De kosten voor de militaire uitgaven stegen in de Gentse rekeningen 

 

                                                      
228 'omme zeikere groote ende lasteghe zaken angaende deise stede ter cause van den somme van LX pond groten de maent 

die die van der caestelrie van Ypre gheconsenteirt hebben minen gheduchten heere omme saudoyers te betaelne omme 

dien van Ghend te wederstane'. ARA RK 38677, stadsrekening Ieper 1453, f. 8v. Zie ook HLSV3, deel 2, 1232-1233, 

nr. 1196. 
229 Wouter vander Gracht was kapitein van Ieper in 1487. In het jaar 1477 fungeerde hij als schakel tussen Ieper 

en het hof. Zie de databank bij J. Haemers, Ende hevet tvolc goede cause: 'Gracht, Wouter van der' en J. Dumolyn, 

Staatsvorming, cd-rom 'Gracht, Wouter van der'. 
230 'ter begheerte van mer Wouteren, heere van der Gracht, ruddere, capitain dan deser stede ghesonden te Brugghe bi den 

ontfanghere generael van Vlaenderen omme van hem te vercrighene tacquit up den ontfanghere van den casselrie van 

angaende der pays an den voetganghers'. ARA, RK 38711, stadsrekening Ieper 1487, f. 39v. 
231 Bijvoorbeeld Ywein Line werd op 27 oktober 1452 gestuurd naar Kortrijk 'an minen heere den merchalc van 

Bourgognen met brieven begheerende andwoorde'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1452-1453, f. 32r. In totaal 

werd hij twintig keer aangeschreven. De maarschalk van Bourgondië was Thibaud IX de Neufchâtel 

(maarschalk van 11 augustus 1443 tot zijn overlijden op 27 juni 1477). Zie R. De Smedt (ed.), Les chevaliers, 141-

146. 
232 'bi wat weghen men die van Ghent zoude moghen bringhen ter obediencie van onsen gheduchten heere'. HLSV3, deel 

2, 1124, nr. 1185. Zie ook de nummers 1183,1186 en 1189. 
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aanzienlijk233. De steden correspondeerden veelvuldig met Philippe de Crèvecoeur. Deze 

edelman, heer van Esquerdes, was maarschalk in het Franse leger. Hij kreeg op 18 

januari 1488 van de Franse koning Karel VIII de opdracht om de Gentenaars te helpen in 

hun strijd tegen Maximiliaan234. Hij werd een bondgenoot van de Vlaamse steden en 

werd daardoor veelvuldig gecontacteerd door de Vlaamse steden. Ook de stedelijke 

kapiteins in de talrijke dorpen en steden van het graafschap werden bezocht. In Sluis 

werd zowel de kapitein van het kasteel als de kapitein van de vloot aangeschreven. Op 

13 april 1419 trok Janne van der Crute naar Sluis met brieven van de jonge Filips de 

Goede voor de kapitein van het kasteel en voor de kapitein van de stad. Hij trok verder 

naar plaatselijke kapitein en baljuw te Biervliet235. Op 28 juni 1489 trok Jan van Diest 

naar Sluis met brieven voor de kapiteins van beide kastelen aldaar236. Op 26 juni 1451 

werd Pieter Ruweel naar de aanvoerder van de vloot in Sluis gestuurd237. Het 

verzamelen of oproepen van legertroepen gebeurde via plakkaten. Zo kregen 

verschillende Gentse boden (vaak boden van Gedele) in 1452 een vergoeding om 

soldeniers te mobiliseren238. 

Gent stuurde ook regelmatig boden uit om de logistiek en de organisatie van de 

troepen te coördineren. Zo stuurde Gent in 1452 twee personen uit die de 'rebauden' 

dienden te begeleiden tot Nevele239. De pas aangestelde Gentse hoofdmannen stuurden 

op 13 december 1451 Diederik van den Hoonackere naar Biervliet om de huursoldaten te 

 

                                                      
233 W. Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand, 45. Bovendien werden daarnaast nog deelrekeningen opgericht, 

gevoed met de inkomsten van uitzonderlijke oorlogsbelastingen en gericht op de betaling van de 

oorlogsonkosten, waaronder voornamelijk de soldijen. Zie J. Haemers en B. Verbist, 'Het Gentse 

gemeenteleger', 297. 
234 Zie de databank bij J. Haemers, Ende hevet tvolc goede cause: 'Crèvecoeur, Philippe de' en R. De Smedt (ed.), Les 

chevaliers, 161-163. 
235 'met lettren van onsen gheduchten heere van Chaerlois an de capitain van den casteele ende an den capitain van der 

stede ende van danen te Biervliet an den capitain ende an den bailliu'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1418-

1419, f. 87r. 
236 'met brieven an de capiteynen van beede de casteelen'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1488-1489, f. 136v. 
237 'den capitein van den scepenen van oorloghe'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1451-1451 (kopie van ARA, 

RK 32503), f. 43v. 
238 Bijvoorbeeld Geert Lammins kreeg een vergoeding 'van dat hij ghinc met eenen plackate in de prochie van de 

casselrie van Oudenaerde omme saudeniers uut elker conincstavelrien'. SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 

1451-1452, f. 220r.-v. 
239 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 251v. Een ribaut wordt omgeschreven als een 

vagebond, sterke kerel, maar ook als een lichtgewapende, iemand die tot de legertros behoorde. Zie MNW, 

lemma: 'ribaut'. In het Gentse gemeenteleger was het een synoniem voor de zogenoemde koningskinderen, 

een paramilitair korps dat permanent ter beschikking stond van de stadsmagistraat. Ze waren 

verantwoordelijk voor talrijke logistieke taken. Zie M. Boone, 'Openbare diensten', 82 en J. Haemers en B. 

Verbist, 'Het Gentse gemeenteleger', 313-314 en 318-320. 
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doen terugkeren240. Op 14 januari 1452 trokken twee gezanten naar Brugge om buskruit 

te kopen241. Uit vrees voor de Franse invallen stuurde het Brugse bestuur Janne van 

Buerkele op 22 juni 1451 naar Antwerpen om aldaar de schippers aan te raden voorlopig 

nog een tijdje in Antwerpen te blijven242. Op 23 juli 1488 stuurde Ieper een van haar 

messagiers uit naar Wijtschate, Hollebeke en omstreken. Dit om de klokken te doen 

luiden ter waarschuwing voor de vijandelijke troepen243. 

5.75.75.75.7 Verplaatsingen om administratieve redenenVerplaatsingen om administratieve redenenVerplaatsingen om administratieve redenenVerplaatsingen om administratieve redenen    

De verplaatsingen binnen deze groep hadden als doel de werking van het bestuur te 

ondersteunen. Er werd informatie verzameld, zaken aangekocht, personeel 

gecontacteerd, technisch advies gevraagd of er werden bouwwerken geïnspecteerd. 

De 17de categorie verzamelt de verplaatsingen om administratieve redenen van 

diverse aard. De aard van de verplaatsingen kan aangetoond worden met enkele 

specifieke voorbeelden. Gent betaalde in 1487 Jan Baetseleir, heraut van Brugge, om het 

steekspel van Brugge om te roepen244. Op 27 juli 1485 werd Pieter Goethals naar 

Dendermonde en Brussel gestuurd ter voorbereiding van een Ledenvergadering aldaar 

'omme logijst te nemene voor de ghedeputeerde van deser stede'245. In hoofdstuk 3 vermeldde 

ik reeds een bijkomende taak van de stedelijke boden, namelijk het begeleiden van 

belangrijke personen. Er werd beroep gedaan op de stedelijke boden wegens hun 

expertise en hun kennis van de wegen. Koploper hierbij was Ieper die voornamelijk in 

de laatste periode heel wat personen liet begeleiden.  

Deze administratieve verplaatsingen dienden soms ook om specifiek (juridisch) 

advies te vragen. Zo trok meester Lievin van den Huffele op 12 juni 1421 naar Doornik 

 

                                                      
240 'omme de saudeniers weder te doen keren'. SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 178v. 
241 'omme te coepen buspoedere'. SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 180r. 
242 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1451-1451 (kopie van ARA, RK 32503), f. 43v.: 'omme alle de sciplieden 

van desen stede te doen blivene van vreesen van den franchoisen'. 
243 'omme de clocken te doen slane jeghens de vyanden'. ARA, RK 38712, stadsrekening Ieper 1488, f. 38r.    
244 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent 1486-1487, f. 189v. 
245 SAG, reeks 400, nr. 27, stadsrekening Gent 1484-1485, f. 442v. Er was een Ledenvergadering in Brussel van 27 

juli tot 9 augustus 1485 in aanwezigheid van Maximiliaan van Oostenrijk. Zie HLSV5, deel 1, 362-363, nr. 237. 

Enkele maanden later werd Loys vander Mersch naar Mechelen gestuurd om dezelfde reden. SAG, reeks 400, 

nr. 28, stadsrekening Gent 1485-1486, f. 60r. Zie HLSV5, deel 1, 370-371, nr. 246. 
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om daar de juristen om advies te vragen246. De Ieperse pensionaris Joos Vroylof trok op 

29 maart 1451 naar Brugge, Gent en Dendermonde om klerken en kenners van het 

gewoonterecht te spreken en te consulteren over de stedelijke vrijheden247. Brugge 

raadpleegde in de jaren 1450 een paar keer Thideman van Delft, wisselaar in 

Antwerpen248. Brugge was meer actief in het participeren in de politiek van de andere 

steden. Zo trok Jan Heinricx op 24 mei 1488 naar Sluis om met de baljuw van Sluis te 

helpen bij het vernieuwen van de schepenbank in Sluis249. Jan Canin werd in mei 1454 

naar Gent en Brussel gestuurd om daar bij de commissarissen de rekening van het 

vorige jaar te aanhoren250. Er werden ook verschillende zaken aangekocht ten behoeve 

van het stadsbestuur. Roegier Beernaerds trok naar Zeeland om daar gevogelte te 

kopen251. De tresorier van Ieper trok eind 1454 enkele keren naar Atrecht om daar wijn 

te kopen en die vervolgens zelf te verkopen aangezien de accijns ervan niet verpacht 

was252. In Brugge kocht Ieper dan weer zijden laken voor de opsmuk van de 

schepenen253. Ook in Rijsel werd voor stadskledij laken gekocht254. Ieper kocht eenmaal 

ongebluste kalk. Dat werd gebruikt voor schilderijen255. Gent kocht in 1419 

bouwmateriaal bij de steenhandelaars te Doornik256. Tot slot kende Brugge verschillende 

verplaatsingen aan de sluiswachter ('speyhoudere') van Damme257. Deze verplaatsingen 

hadden als doel de transportinfrastructuur te controleren en veilig te stellen. In dat 

opzicht sluiten ze nauw aan bij de 18e categorie.  

De verplaatsingen van de gezanten die werden uitgestuurd om bouwwerken te 

controleren, werden geklasseerd in de 18de categorie. Meestal betrof het hier de controle 

 

                                                      
246 'omme raet te hebbene van meesters in rechte'. SAG, reeks 400, nr. 12, stadsrekening Gent 1420-1421, f. 316r. 
247 'omme te sprekene ende consultatie te hebbene met enighen clercken ende practisijene annopende den vryheden van 

dezer stede'. ARA, RK 38675, stadsrekening Ieper 1451, f. 9r. 
248 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1454-1455, f. 42v. 
249 'metten bailliu van ter Sluus ter hulpe ende assistencie van hem anghaende den vermakene van der wet aldaer'. SAB, 

reeks 216, stadsrekening Brugge 1488-1488, f. 121r. 
250 'an de commissarissen omme de rekeninghe van der stede van den jare verleden te hoorene'. SAB, reeks 216, 

stadsrekening Brugge 1453-1454, f. 42v. 
251 'omme aldaer te coopene voor deze stede zekere menichte van ghevoghelte'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 

1489-1490, f. 128r. 
252 'omme wijnen te coopene die de stede zelve zoude doen vente over mids dat de assise niet verpacht en was'. ARA, RK 

38678, stadsrekening Ieper 1454, f. 11r. 
253 'sydin lakin omme de parure van den wet'. ARA, RK 38678, stadsrekening Ieper 1454, f. 10r. 
254 Zie bijvoorbeeld: ARA, RK 38679, stadsrekening Ieper 1455, f. 8v. 
255 Op 31 augustus 1417 trok Lauwers Melcwiet erop uit 'omme levende calc te copene ter steden bouf'. ARA, RK 

38642, stadsrekening Ieper 1417, f. 26v. 
256 Jan Walghen trok naar Doornik 'an de roketiers'. Een roketier was een steenhouwer of handelaar in steen, zie 

MNW, lemma: 'roketier'. Zie SAG, reeks 400, nr. 12, stadsrekening Gent 1419-1420, f. 279r. 
257 De speye in Damme was de plaats waar de Lieve in Damme toekwam. Van daaruit konden de goederen 

richting Brugge verscheept worden. 
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van bepaalde onderhoudswerken aan de transportinfrastructuur rond de stad. Deze 

vormen van inspectie of 'schouw' van de waterstaatsinfrastructuur was een 

sleutelelement in de gehele ontwikkeling van de waterstaatsorganisatie in de Lage 

Landen (zie ook categorie 21)258. In de periode 1417-1421 werden verschillende Gentse 

schepenen, samen met landmeters ('erfscheeders'259) of ander personeel naar Damme of 

in westelijke richting gestuurd. Ze controleerden daar het graafwerk van de Lieve en de 

werken aan de speye260. Dit soort bezoeken vonden continu plaats. Ook op 6 augustus 

1454 werden twee Gentse schepenen hiervoor uitgestuurd261, alsook in september 

1488262. Het Gentse bestuur was met andere woorden continu aanwezig op de Lieve om 

het kanaal te onderhouden en de werken te controleren. Deze verplaatsing heeft op 

deze manier ook een belangrijke economische en politieke component. Hierbij 

aansluitend werden op het eind van de jaren 1480 de werken aan het rabot, uitgevoerd 

wegens de nakende oorlogsdreiging, nauwkeurig opgevolgd263. Brugge en Ieper maakten 

gelijkaardige verplaatsingen. Brugge controleerde in maart 1419 de sluis in 

Blankenberge264. In december 1421 reisde een Brugse gezant naar Blakenberge samen 

met de sluismeester van de watering aldaar om de schade op te meten na een zwaar 

onweer aldaar265. Samen met gezanten van Ieper en van het Vrije, werd de Brugse 

messagier Ywein Line in 1453 belast om het graafwerk aan de Ieperleet te schouwen266. 

De slikken en schorren tussen Damme en Sluis werden vaak gecontroleerd en in het 

bijzonder 'de ghebreken van den rabaten'267. In de jaren 1486 en 1487 werden regelmatig 

personen uitgestuurd richting Sluis en Cadzand om het werk aan het zogenoemde 

 

                                                      
258 T. Soens, 'Polders zonder poldermodel? Een onderzoek naar de rol van inspraak en overleg in de waterstaat 

van de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte (1250-1600)', TSEG, 3 (2006) 4, 6-11. 
259 MNW, lemma: 'erfsceidere'. 
260 'om tghedelf van der Lieve ende ter speye te oversiene'. SAG, reeks 400, nr. 12, stadsrekening Gent 1417-1418, f. 

212r. De stad nam het beheer van de Lieve in 1408 terug in eigen handen als reactie tegen de verloedering die 

de Lieve in handen van het ambacht van de schippers was te beurt gevallen. Zie M. Boone, Geld en macht, 174-

175. 
261 'omme te overziene de weercken up de Lyeve'. SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1453-1454, f. 407r. 
262 SAG, reeks 400, nr. 29, stadsrekening Gent 1488-1489, f. 73r. 
263 De schepenen Laureins de Groote en Jan van Hoorenbeke werden op 1 december 1488 richting Lieve 

gestuurd 'omme te visenteerne te Rabotten ende tweerc van der zelver Lyeve'. SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening 

Gent 1487-1488, f. 73r. 
264 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1418-1419, f. 85v. 
265 'omme toverziene de scade die daer ghesciet bi den onghewederte'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1421-

1422, f. 75r. 
266 'schauwinghe te doene omme tghedelf van der Yperleet'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1453-1453, f. 40r. 
267 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1455-1456, f. 41r. Een rabat/rabot (afgeleid van het Franse rabattre) 

was een sluis bedoeld om het water tegen te houden. MNW, lemma 'rabat'. De 'scorren ende upwerpen' moesten 

voortdurend gebaggerd worden. Zie M. K. E. Gottschalk, Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen 

(Dieren, 1983), deel 2, 7. 
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'Zwarte Gat' te schouwen268. Ieper stuurde in verschillende perioden van de vijftiende 

eeuw stedelijk personeel naar Nieuwendamme om daar de sluis en in het bijzonder het 

bijhorend delfwerk te controleren269. 

De verplaatsingen naar het stedelijke personeel dat actief was buiten de stad, werden 

verzameld binnen categorie 19. Veelal betrof dit het briefverkeer naar de procureurs 

van de eigen stad in de verscheidene juridische instellingen. Dit is een voorbeeld van 

een verplaatsing waaraan twee categorieën werden toebedeeld: deze van de 

verplaatsing naar de juridische instelling (categorie 10, 11, 12 of 13) en deze van de 

verplaatsing naar het stedelijke personeel (categorie 19). Dit onderdeel is dus een 

belangrijke aanvulling op deel 5.4, dat de verplaatsingen met een juridisch motief 

besprak. Het betreft hier niet het tussentijdse briefverkeer tijdens Ledenvergaderingen. 

Die verplaatsingen zijn verzameld in categorie 2. 

Jan van Overbeke was binnen deze categorie de belangrijkste correspondent van 

Brugge. Hij werd zowel in de periode 1451-1455 als in de periode 1485-1489 veelvuldig 

aangeschreven. Jan van Overbeke kreeg vanaf het schepenjaar 1450-1451 tot en met het 

schepenjaar 1489-1490 jaarlijks 12 lb. parisis als 'procureur (van deser stede) in de camere 

van den rade'270. Deze verplaatsingen werden zowel binnen deze categorie als binnen de 

categorie van de verplaatsingen naar de Raad van Vlaanderen gecatalogiseerd 

(categorie 10). Tussen 1451-1455 stuurde Brugge 38 keer een bode naar Ieper en 

Dendermonde (waar de Raad van Vlaanderen toen gelegen was) met brieven aan Jan van 

Overbeke. In de periode 1485-1489 werd hij 109 keer aangeschreven. Jan van Overbeke 

was bovendien eveneens procureur van de stad Ieper. Ook Ieper onderhield met hem 

 

                                                      
268 'te scauwene twerc van den scepene van den zwarten ghate'. SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1485-1486, f. 

139r.-v. Het Zwarte Gat was een zeegat tussen Cadzand en Wulpen ontstaan door de stormvloeden in het begin 

van de vijftiende eeuw. De geul werd in 1422 gedicht, maar Brugge wilde deze in 1469 terug doorsteken zodat 

er meer water naar het Zwin zou vloeien. De stad zocht hiervoor financiële steun bij de Leden, maar zowel 

Gent, Ieper als het Vrije weigerden. Hertog Karel de Stoute ordonneerde in 1470 desalniettemin de heropening 

van het Zwarte Gat, wat rond 1473 werd uitgevoerd. Omdat Sluis er echter slechter in plaats van beter op 

werd, besliste Maximiliaan van Oostenrijk in 1486 om de zeeopening toch terug te dichten. Hiervoor werd 

allerlei materiaal aangevoerd. Zie M. K. E. Gottschalk, Historische geografie, deel 2, 3-7, 73-75 en 101-102 en L. 

Gilliodts-Van Severen, Inventaire des archives, deel 6, 258-262. 
269 Deze verplaatsing kwam in de drie onderzochte perioden voor. Zie bijvoorbeeld ARA, RK 38676, 

stadsrekening Ieper 1452, f. 9v. Nieuwendamme was een klein gehucht aan de oevers van de IJzer ten oosten 

van Nieuwpoort. Karel De Flou omschrijft het als een wijk met een sluis en een versterking. Zie K. De Flou en J. 

De Smet, Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de 

graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu (Brugge, 1914: Koninklijke Vlaamsche 

academie voor taal- en letterkunde. 3e reeks, 21) deel 11, 298-303. 
270 De eerste vermelding in: SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1451-1451 (kopie van ARA, RK 32503), f. 28r. 

Zie ook de databank bij J. Haemers, Ende hevet tvolc goede cause: 'Overbeken, Jan van'. 
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dus een veelvuldige correspondentie271. De andere procureurs, zowel in de Raad van 

Vlaanderen, in de Grote Raad als in de officialiteit, werden door de drie steden ook 

veelvuldig aangeschreven272. Dit impliceert dat de procureurs quasi permanent 

aanwezig waren in de juridische instellingen om daar de stedelijke belangen te 

verdedigen. Door die langdurige vertegenwoordiging konden ze de zaken beter 

opvolgen. Ook de verschillende stedelijke pensionarissen werden veelvuldig 

aangeschreven wanneer ze buitenshuis de stedelijke belangen behartigden. Ze speelden 

een belangrijke rol in de representatie van de steden en het voeren van lobbywerk ten 

gunste van de eigen stad. 

Categorie 20 verzamelt de boden die werden uitgestuurd om informatie te verzamelen. 

Grafiek 5.5 verklaarde reeds dat vooral Ieper op dit vlak actief was. Kennis van de 

militaire evoluties en de politieke situatie was een belangrijk deel van het 

machtsinstrument. Resulteerde deze kennis niet onmiddellijk in economische of 

politieke macht, dan gebeurde dit wel op langere termijn (zoals tijdens de 

onderhandelingen met de andere Leden). Tijdens de Gentse opstand van 1449-1453 

waren de andere steden uiteraard benieuwd naar de situatie en de nieuwste militaire 

ontwikkelingen in het conflict tussen Gent en Filips de Goede. In deze periode werden 

de boden als nieuwsverzamelaars ten volle ingezet. Zoals vermeld stuurde Ieper in de 

jaren 1452 en 1453 in totaal 107 boden met dit doel uit273. Een nauwkeurige kijk op deze 

uitgaven legt een duidelijke structuur bloot die de chronologie van de Gentse opstand 

volgt. Zo stuurde het Ieperse bestuur in eerste instantie een bode naar Gent zelf 

(zeventien verplaaatsingen in de periode tussen begin 1451 tot en met maart 1452274). 

Sinds december 1451 tot en met de slag bij Gavere in juli 1453 stuurde Ieper 

voornamelijk naar Kortrijk 'omme al daer te vernemene maren van Ghent'275 (59 keer in 20 

maanden). Om nieuws over Gent te vernemen was ook Roeselare een vaak gebruikte 

tussenstop. In 1453 stuurde Ieper 16 maal een bode naar Roeselare276. Waarschijnlijk was 

het, sinds het aanstellen van de drie hoofdmannen, in december 1451 te gevaarlijk 

 

                                                      
271 ARA, RK 38675, stadsrekening Ieper 1451, f. 38v. 
272 Bijvoorbeeld meester Jan Joly was procureur van Brugge in de Grote Raad. Hij kreeg een jaarlijkse 

vergoeding van 12 lb. parisis. Omdat hij in deze functie hoofdzakelijk te Mechelen, werden vele boden naar 

daar gestuurd. Zie SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1485-1486, f. 55v. en f. 124v. 
273 ARA, RK 38676 en 38677, stadsrekening Ieper 1452 en 1453. 
274 De laatste keer dat Ieper naar Gent trok om informatie te verzamelen was op 3 maart 1452. Zylin van 

Dixmude, deurwaarder werd gestuurd 'omme inghelijken mare te vernemene ende ooc omme te wetene de waeromme 

van zeikere executie dieder ghedaen was'. ARA, RK 38676, stadsrekening Ieper 1452, f. 7r. 
275 ARA, RK 38675, stadsrekening Ieper 1451, f. 13r. 
276Bijvoorbeeld: ARA, RK 38677, stadsrekening Ieper 1453, f. 35v. 'Boudin van den Kerckhove over zinenen aerbeit 

van ghetrocken tzine te Roesselare omme nieuwe te verneme'. 
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geworden om rechtstreeks een bode naar Gent te sturen277. Daarom werkte men met 

informanten die naar Kortrijk of Roeselare trokken om daar dan het Iepers stadsbestuur 

op de hoogte te houden. Tenslotte stuurde Ieper op 16 juli en de dagen erna viermaal 

een bode naar de buurt rond Gavere 'naer onsen gheduchten heere omme nieuwe te 

vernemene'278. Sinds de slag bij Gavere en het einde van de Gentse opstand verminderde 

het informatieverzamelen drastisch. Brugge stuurde in de periode van de opstand wel 

33 keer rechtstreeks een bode naar Gent 'mids de beroerte ende onleden die aldaer was omme 

te vernemene van den state'279. Sommige uitgaven gebeurden bovendien in alle discretie. 

Zo staat er in de Brugse stadsrekeningen een eenmalige uitgave voor verschillende 

boden die heimelijk uitgestuurd werden om informatie te vergaren280. Gent zelf stuurde 

tijdens de opstand bijna niet om informatie te vergaren. Als er dan toch iemand werd 

uitgestuurd, maakte men geen gebruik van de stedelijke boden, maar zette de stad meer 

anonieme informanten in. Zo werd de Dominicanenbroeder Willem Colvin in november 

1452 gelast 'omme te treckene ende vernemene den staet van onsen prinche in wat doene dat hij 

ware'281. Een Augustijnenbroeder uit Doornik kreeg een vergoeding omdat hij begin juli 

1452 nieuws bracht over de koninklijke ambassadeurs282. Men maakte in die periode, 

zoals reeds vermeld in hoofdstuk 4, ook gebruik van vrouwelijke boden. Zo kreeg 

Nielkin Sinangheleeren een vergoeding omdat ze informatie over Blankenberge aan de 

schepenen had gebracht283. In de late jaren 1480, wanneer Franse troepen Vlaanderen 

binnentrokken, werden er door Ieper talrijke boden uitgestuurd naar de kleinere steden 

in haar buurt met als doel: 'maren te vernemene waer de vyanden waren'284. 

Heel wat stedelijke boden werden uitgestuurd om informatie te vernemen over (de 

komst van) de hertogen en hun entourage285. Voor de steden was het van belang om op 

ieder moment op de hoogte te blijven van de situatie van de hertog en zijn entourage. In 

hoofdstuk 2 werd reeds vermeld dat de correspondentie over de gezondheid van de 

hertog een vaak geschreven brief was. De antwoordbrief van de hertog is zelfs in een 

formulierboek opgenomen. Dit toont aan dat dergelijke correspondentie veelvuldig 

 

                                                      
277 Over de aanstelling van de hoofdmannen en hun politiek, zie J. Haemers, De Gentse opstand, 235 en verder. 
278 ARA, RK 38677, stadsrekening Ieper 1453, f. 11v. 
279 SAB, reeks 216, stadsrekeningen Brugge 1452-1453, f. 40 v. 
280 SAB, reeks 216, stadsrekeningen Gent 1452-1453, f. 41r.: 'Item betaelt diverschen booden ende accouten die in 

groote menichte binnen desen jare daghelicx ghezonden hebben ghezijn onderweghen Ghent ende allomme int landt te 

voet ende te perde bi daghen ende bi nachten omme secretelike te vernemene alle niemaren alzoo van den volke van 

wapene van ons gheduchts heere ende van die van Ghent als van brande, rooven ende andere fortsen gheschiet bi den 

quaden lieden daghelijcx hier omtrent.' 
281 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1452-1453, f. 309r. 
282 SAG, reeks 400, nr. 17, stadsrekening Gent 1451-1452, f. 187v. 
283 SAG, reeks 400, nr. 18, stadsrekening Gent 1454-1455, f. 43r. 
284 ARA, RK 38713, stadsrekening Ieper 1489, f. 41v. 
285 Bijvoorbeeld: SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1454-1455, f. 39v. 
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plaatsvond. Een brief van Filips de Goede van 23 juni 1452 aan de stad Mechelen geeft 

deze praktijk goed weer. De hertog schreef: 'nous avons recue vos lettres, escriptes le XIXme 

jour de ce present mois par lesquelles nous est apparu et comment vous estes tres desirans de oir 

bonnes nouvelles de l'estat et santé de notre personne ensemble de nos affaires et que pour ceste 

cause avez envoié pardevers nous ung vostre messager dont nous vous savons bon gré, et pour ce 

tres chers et biens amez nous vous signifions que a la facon de cestes nous estions en bonne 

prosperité du corps grace a Dieu, notre benoist Createur286. De vraag naar de 

gezondheidstoestand was een belangrijke protocollaire inleiding. De kern van de brief 

was echter de politieke en militaire informatie die volgde. De brief van de hertog gaat 

verder: et quant aux nouvelles, vray est que aujourduy nous sommes partiz de notre ville de 

Courtray a tout notre armee et venuz disner en ceste ville de Audenaerde…287. Deze brief 

beantwoordt aan de algemene vraag naar nieuwsfeiten en informatie. Voor de hertog 

was het belangrijk dat de steden wisten waar hij verbleef. Zo konden de steden hem, 

indien nodig, te allen tijde ter hulp komen. De hertog legde hier sterk de nadruk op. 

Wanneer dergelijke communicatie even verkeerd liep, dan liet Filips de Goede het ook 

niet na om de Mechelaars hierop te wijzen. Dit was zo in 1452 toen de hertog zijn 

troepen had gemobiliseerd tegen de Gentenaars. Na een oproep van de hertog om 

levensmiddelen te sturen, wisten de Mechelaars duidelijk niet goed waar ze het 

hertogelijk leger konden bevoorraden. Pas toen ze hoorden dat Filips de Goede vanuit 

Rupelmonde richting Waasmunster trok288, stuurden ze de troepen naar Tielrode, een 

dorpje tussen deze twee plaatsen in. In een brief van 22 juni aan de Mechelse magistraat, 

om hen te bedanken voor de geleverde goederen289, kon de hertog het toch niet laten 

om het communicatieprobleem te vermelden. Niet enkel de Mechelaars, maar ook de 

'bourgois et marchans' werden geacht zich te informeren290. Niet enkel de hertog had er 
 

                                                      
286 B. Gysseleers-Thys, Additions et corrections à la notice sur les archives de la ville de Malines, de monsieur L.-P. 

Gachard (Brussel, 1836-1838), 73. Deze brief is niet in de inventaris van Van Doren opgenomen. 
287 Ibidem. 
288 De hertog trok eind juni 1452 verschillende keren van Rupelmonde naar Waasmunster en terug. Zo trok hij 

op 19 juni van Waasmunster naar Rupelmonde, de dag erna trok hij terug naar Waasmunster. Op 21 juni was 

hij vervolgens opnieuw te Rupelmonde, van waar hij op 22 juni terug naar Waasmunster trok. Het was dit 

laatste vertrek waar de hertog naar verwees. Die dag zelf nog schreef hij zijn brief in Waasmunster. Zie H. 

Vander Linden, Itinéraires, 297. 
289 Dit werd hen opgedragen in een eerdere brief: SAM, Oud archief, Lettres Missives, 102, brief van 14 juni 

1452, opgemaakt in Dendermonde: 'nous voulons et tres expressement vous mandons et commandons que, tantost et 

incontinent ces lettres veues, vous faictes amener, par marchans et par eaue, toutes manieres de vivres par devers nous 

audit lieu de Ripelmonde'. Ook integraal uitgegeven in P. J. Van Doren en V. H. C. Hermans, Inventaire, deel 3, 103-

104. 
290 SAM, Oud archief, Lettres Missives, 103, brief van 22 juni 1452, opgemaakt in Waasmunster: 'mais les bourgois 

et marchans de notre ditte ville de Malines ne vous n'aviez point esté advertez en quel lieu devions tirer, dont vous et iceulx 

marchans avez este ung peu esbahiz et pour ceste cause apres que avez sceu notre partement de Rupelmonde avez envoyé 

hastivement vivres devers Thielrode, et la entour et au surplus ferez diligence de nous en envoyez incessament. Surquoy, 
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baat bij dat de steden regelmatig naar de hertog stuurden, ook voor de steden had dit 

enkele voordelen. Op deze manier vergrootten ze de visibiliteit van de stad en konden 

ze lobbywerk uitvoeren. Ze nodigden de hertog of hertogin ook voortdurend uit om 

naar de eigen stad te komen. Dit publiekelijk vertoon was voor de bevolking een vorm 

van legitimatie van de hertogelijke macht, maar ook van de macht van het stadsbestuur. 

Bovendien was het voor de steden een ideale gelegenheid voor de steden om hun eisen 

of ongenoegens aan de vorst kenbaar te maken. Dit verklaart de grote aanwezigheid van 

stedelijke boden bij de hertogen291. Het conflict betreffende het stapelrecht van Brugge 

in 1419 en begin 1420 (zie de bespreking hiervan in het onderdeel van de verplaatsingen 

met een juridisch thema) kan hier nogmaals als voorbeeld dienen. Het conflict eindigde 

met een formele herbevestiging van het Brugse stapelrecht door de hertog in Troyes op 

22 april 1420292. De hertog was in Troyes om daar het verdrag van Troyes van 21 mei 

1420 te onderhandelen. Het verdrag bepaalde dat de Franse koning Karel VI zou worden 

opgevolgd door de Engelse koning Hendrik V. Brugge had echter andere zorgen en wilde 

dat de hertog haar stapelrecht herbevestigde. Daarom stuurde het Brugse bestuur op 2 

maart met duidelijke bijbedoelingen zijn bode Arnoud Mudsaerd naar Crécy-sur-Serre 

bij Laon 'met lettren van der stede an onsen gheduchten heere ende prinche omme goede mairen 

ende tidinghe van hem te hebbene ende van zinen gheselscepe'293. Op 11 maart werd Willem 

Struusbolle naar Troyes gestuurd 'omme goede tidinghen te hebben' en op 7 april reisde 

Pieter vande Vivere met dezelfde reden naar Troyes294. In ongeveer één maand stuurde 

Brugge dus driemaal een bode naar de hertog in Frankrijk. Formeel enkel om goed 

nieuws van de hertog te vernemen. In werkelijkheid wilde de stad door een sterke 

aanwezigheid in de gunst van de hertog komen opdat hij de uitspraak van de regeerraad 

betreffende het stapelrecht zeker niet meer zou blokkeren.  

Het verzamelen van informatie gebeurde ook in grote mate door middel van 

veelvuldig briefverkeer met stedelijke gezanten die tijdens vergaderingen buitenshuis 

actief waren. Hun brieven waren in grote mate een schriftelijke neerslag van de 

mondelinge geruchten die men ter plaatse opving295. Dit komt duidelijk naar voren bij 

de brieven van de Ieperse afgevaardigden aan hun stadsbestuur. De volgende passages 

uit de brieven wijzen daar duidelijk op: 'voorsienighe heren, ulieden ghelieve te wetene dat 

 

                                                                                                                                                                      
tres chiers et bien amiez, vueilliez savoir que en tant qu'il touche notreditte derrenier partement de Rupelmonde, nous 

l'avions dit a voz deputez quant ilz y firent vers nous.' 
291 E. Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies, 42 en 112-113. 
292 J. Braekevelt, 'De verordeningen', 52. 
293 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1419-1420, f. 89r. 
294 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1419-1420, f. 89v. en 91r. 
295 Wat volgt is reeds in gewijzigde vorm gepubliceerd in: H. Lowagie, 'Stedelijke communicatie in de late 

middeleeuwen. Aard, motivaties en politieke implicaties', BTFG, 87 (2009) 2, 290-292. 
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uut dien dat eenighe de maren hadden, zo men hier zeidt, dat…'296, 'ende als van nieumaren van 

haerwaerts overe, hier en es niet nieus ghebuert zichtent onsen laeste scrivene'297. Klassieke 

afsluiter was dan: 'anders en is hier niet nieus werdich van scrivene'298. De afgevaardigden 

realiseerden zich maar al te goed dat het stadsbestuur, in deze woelige tijden, van alles 

op de hoogte diende te worden gebracht. Ze vroegen aan het Iepers stadsbestuur om 

een stadsbode naar Brugge te zenden zodat het bestuur op de hoogte kon blijven van 

alle nieuwste ontwikkelingen299.  

Een andere manier om aan informatie te komen was het vergoeden van eenieder die 

spontaan nuttige informatie leverde. Klassiek was de vergoeding die werd betaald aan 

wie het stadsbestuur op de hoogte bracht van het overlijden van een (buiten)poorter300. 

Ook ander nieuws bereikte spontaan het stadsbestuur. Zo betaalde Brugge iemand die in 

1487 het nieuws bracht over de overwinning van Louis II d'Orléans (de latere Franse 

koning Louis XII) op Charles VIII, de toenmalige koning van Frankrijk (in het kader van 

de zogenaamde guerre folle)301. Gent beloonde op 16 maart 1488 een boodschapper die uit 

Brugge kwam en wist te vertellen dat Pieter Lanchals gevangen genomen was302. 

Opvallend is dat enkel goed nieuws aan het stadsbestuur meegedeeld en vergoed werd. 

Wie slecht nieuws bracht, liep in rumoerige perioden zelfs het risico gestraft of 

onthoofd te worden303. 

Naast het opzoeken van informatie werd er ook geld en energie gestoken in het 

controleren van de echtheid van binnenkomende geruchten. Ieper stuurde in 1488 twee 

boden naar Diksmuide en Staden 'om tonderstane de werhede van zekeren maren die binder 

stede commen'. Er werden ook twee personen uitgestuurd naar het plaatsje Scherpenberg 

'daer men doe zeide volc vergaderende omme tonderstant de waerhede ende wat volke dat was'304. 

De stad was ook uiterst waakzaam voor woorden die in de stad of het bestuur wanorde 

of tweedracht konden veroorzaken. Dit kwam voor in juni 1487. Toen werden Andries de 

Wale en Jan van Lichtervelde van Ieper naar Brugge gezonden 'om te bevelene remedierene 

ende wederstane de vremde quaede ende quetselicke maren bi eeneghen quaetwillenden 

 

                                                      
296 I. Diegerick, Correspondance, brief van 10 maart 1488, 72. 
297 Ibidem, 82. 
298 Ibidem, 50, 58, 61, 76, ea. 
299 Ibidem, 71: 'Wilt ons zenden eenen messagier omme ghetydelic ulieden van alles t'adverteren'. Gelijkaardige passage 

op pagina 82. 
300 Zie bijvoorbeeld ARA, RK 38677, stadsrekening Ieper 1453, f. 42r. 
301 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1487-1488, f. 165r.: 'Item betaelt den bode die de tijdinghe ende niemare 

brochte uut Bretaigne dat mijn heere van Orlyens victorie vercregen hadde jeghens den Franchoysen'. 
302 SAG, reeks 400, nr. 28, stadsrekening Gent, f. 340v.: 'Item Lambrecht vanden Vieldenare van Brugghe die tijdinghe 

brachte dat mer Pietre Lanchals ghevanghen was an scepenen den XVIen in maerte LXXXVII, 12 d. gr.' 
303 V. Fris, Dagboek, deel 1, 324: 'men leede ter maect up 't schavaut Lieven de Ruddere ende noch twee andre [...] omme 

dat zy hier quade tydynghe brochten'. 
304 Zie voor beide fragmenten ARA, RK 38712, stadsrekening Ieper 1488, f. 83v. 
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ghestrooyt ende ghedaen loopen ten laste van eenighen om tusschen den goeden lieden van deser 

stede discoord ende ghescil te maken ende ooc om de vorseide quaetwillende hadt moghelic 

gheweest tachterhalene ende doen corrigerene zodat anderen exemple hadde moghen wesen'305. 

De gezanten dienden in Brugge te achterhalen wie nieuws verspreid had dat onenigheid 

binnen het stadsbestuur had kunnen veroorzaken. Indien de daders werden gevat, 

dienden ze op een exemplarische wijze gestraft te worden.  

Naast alle bovenvermelde categoriën waren er nog enkele losse verplaatsingen. Zo 

onderhielden de steden af en toe contacten met een watering in de buurt. Dit was een 

instelling die instond voor het waterbeheer binnen het graafschap, voornamelijk in de 

kuststreek. Ze was verantwoordelijk voor het waterbeheer zoals voor de aanleg en het 

onderhoud van de dijken. Er is reeds aangetoond dat deze instellingen vaak door de 

steden geregeerd werden en dat de stedelijke functionarissen vaak een zitje hadden in 

het bestuur van een watering306. Wegens het belang van deze instellingen in de 

kuststreek, bezochten enkel Brugge en Ieper deze instelling. In Ieper werd Victoor 

Dring, 'een van den watergraven van de stede' op 30 mei en 10 juni 1417 naar een watering 

uitgestuurd307. Vaak werd een sluismeester van een watering bezocht omwille van zijn 

expertise inzake het beheer van de waterinfrastructuur. Zo troc Willem Boycac, 

pensionaris van Ieper, in januari 1420 uit 'omme te sprekene met den sluusmeesters van der 

grooter wateringhe hemleden biddende dat zij wilden doen ramen d'Yprevaerd also men 

ghecostumeert es van ouden tijden'308. De verplaatsingen van Brugge dienden vooral om de 

rekeningen van de wateringen van Blankenberge, Heist, Reigarsvliet, Sluis en/of 

Slepeldamme te aanhoren309. 

De verplaatsingen naar de Rekenkamer van Rijsel (categorie 22) zijn relatief beperkt 

(slechts 25 in totaal). Het betroffen voornamelijk verplaatsingen binnen een 

adviserende en administratieve sfeer310. Er werd advies gevraagd over bepaalde 

 

                                                      
305 ARA, RK 38711, stadsrekening Ieper 1487, f. 35v. 
306 Over het ontstaan en de organisatie van de Vlaamse kustwateringen, zie T. Soens, De spade in de dijk? 

Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580) (Gent, 2009: Historische economie en 

ecologie), 17-72. 
307 ARA, RK 38642, stadsrekening Ieper 1417, f. 22 r.-v. 
308 ARA, RK 38645, stadsrekening Ieper 1420, 49 (deze rekening werd niet genummerd per folio, maar per 

foliozijde). 
309 Bijvoorbeeld: SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1417-1418, f. 87v. Iedere verplaatsing van Brugge aan 

een watering had dit doel, dus de voorbeelden zijn legio. 
310 Zie J. Dumolyn, De Raad van Vlaanderen en de Rekenkamer van Rijsel: gewestelijke overheidsinstellingen als 

instrument van de centralisatie (1419-1477) (Brussel, 2002: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincïen. 

Studia, 94), 164-168. 
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financiële kwesties. Zo werd Jacop Reingoot311 op 10 mei 1420 naar Rijsel gestuurd 'an de 

meesters van den rekeninghe ons gheduchts heeren ende waren hemlieden versocht ende 

ghebeden dat zij termineiren wilden te wat costen de stede van Brugghe ervachtelike zoude 

moghen ghebruken van den scorre ende voorlande ligghende lanx der vaert tusschen den Damme 

ende den Zwine omme torboire van der vaerdt'312. Diezelfde bode verrichtte in juni en juli 

1420 nog enkele verplaatsingen naar de Rekenkamer om rond deze kwestie 

verduidelijking te vragen.  

Dezelfde Jacob Reingoot was ook in 1451 nog actief in een zaak met een gelijkaardig 

thema, namelijk de lasten op de gronden liggende voor Sluis op de zogenoemde polders 

van de 'Nieuwe Muide'313. Hij werd op 5 juni naar Brussel gestuurd 'an onzen gheduchten 

heere up de zake van den lande ter Mude'314. De hertog schreef in een brief van 20 juni 1451 

aan de Rekenkamer over dit bezoek: 'il est vray que ceulx de noz villes de Bruges et de 

l'Escluse ont icy envoié pardevers nous certains leurs deputez avecques lesquelz sommes convenus 

et condescendu en traicté, accort et composicion touchant les rentes heritables que avons droit de 

prendre chacuns an sur les terres gisans et estans a l'opposite de notre dite ville de l'Escluse es 

poldres de la Nouvelle Mude, de Robe et Morel'315. Samen met deze brief stuurde de hertog 

ook 'pluiseurs memoires et enseignemens touchant ceste matiere cloz et seeleez soubz notre 

signet'. Hij riep op om deze documenten te bestuderen en te 'parlez et communiquez aus diz 

deputez de Bruges et de l'Escluse qui pour ceste cause seront envoiez et yront devers vous'. Deze 

brieven werden niet opgestuurd via een bode, maar werden door de afgevaardigden van 

Sluis en Brugge meegenomen. Voor Brugge was dit opnieuw Jacob Reingoot. Hij werd op 

8 juli 1451 naar Rijsel gestuurd 'an de heeren van den camere van den rekeninghe angaende 

der lande ter Mude'316. De hertogelijke documenten bereikten de Rekenkamer daardoor 

pas op 10 juli317. De hertogelijke brief was voor de stedelijke delegatie een bewijsstuk van 

wat er met de hertog was onderhandeld. De Rekenkamer schreef de dag nadien, op 11 

juli, een brief aan Nicolas Rolin, de kanselier van Bourgondië. De minuut van deze brief 

 

                                                      
311 Deze pensionaris wordt voor het eerst vermeld in de lijst van pensioenen in het jaar 1406-1407. Hij kreeg 

dat jaar 25 lb. par. Het jaar daarop kreeg hij een jaarvergoeding van 100 lb. par. Vanaf het schepenjaar 1408-

1409 kreeg hij 200 lb. Dit jaarloon steeg terug vanaf het jaar 1417-1418 tot 300 lb. parisis. Hij wordt de laatste 

keer vermeld in de lijst van pensioenen in het jaar voor de Brugse opstand, 1435-1436. Zie SAB, reeks 216, 

stadsrekeningen Brugge 1406-1436. Ook later werd hij echter nog door de stad uitgestuurd. 
312 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1419-1420, f. 94v. 
313 Nieuw-Muiden was het deel van Sint-Anna ter Muiden (toen 'Mude') dat rond 1445 aan Sluis werd afgestaan 

en in de vestingswerken van die stad werd opgenomen. Zie K. De Flou en J. De Smet, Woordenboek der toponymie, 

deel 11, 416. 
314 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1450-151, f. 43r. 
315 ADN, B 17672, farde getiteld 'L'Escluse et Bruges – Nouvelle Mude', brief van 20 juni 1451. 
316 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1451-1451 (kopie van ARA, RK 32503), f. 44r. 
317 Op de dorso-zijde is geschreven: 'Receues de monseigneur le duc touchant Bruges et l'Escluses, le Xe jour de juillet 

CCCLI apportees par les deputez des diz lieux'. 
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is ook bewaard en vermeldt dat de Rekenkamer de documenten bestudeerd had en op 

basis daarvan een advies had opgesteld318. De steden stuurden eerst een delegatie naar 

de hertog waar men de grote lijnen onderhandelde. Vervolgens contacteerden zowel de 

hertog (via correspondentie) als de steden Sluis en Brugge (via een delegatie) de 

Rekenkamer. Deze instelling controleerde dan het voorakkoord en stelde een advies op. 

Voorts maakten de rekenmeesters de nodige documenten en zorgden ze dat deze 

vormelijk en inhoudelijk in orde waren. De laatste reden waarvoor men naar de 

Rekenkamer trok, was de consultatie van haar uitgebreid archief. Op 14 augustus 1485 

trok Bernaerd van Scoonbeke: 'an de heeren van der camere van der rekeninghe te Rijsele 

omme zekere boucken van rekeninghe te halen van daer'319. Ieper stuurde op 26 juli 1485 

Willem Malfayt, klerk van de tresorie, naar Rijsel om daar 'textraict thebbene van eeneghen 

articlen uuter rekeninghen van der stede van Ypre beghinnende den eersten dach van laumaend 

int jaer duust viirhondert vichtich ende hendende den lesten dach van decembre int jaer duust 

vierhondert een en vichtich'320. Ieper had blijkbaar geen eigen kopie van de stadsrekening 

van 35 jaar eerder, maar kon wel beroep doen op het exemplaar van de Rekenkamer. 

De categorie 23 verzamelt de verplaatsingen naar particuliere personen of poorters van 

de stad. De redenen van dit briefverkeer zijn zeer moeilijk te achterhalen aangezien de 

rekeningen enkel vermelden 'aan "persoon X"'. Soms werden dezelfde brieven gestuurd 

'an diversche personen'321 of 'an eenighe poorters van dezer stede'322. Het was voornamelijk 

Brugge die in dit verband brieven schreef. Het valt ook op dat er in de jaren 1450 amper 

dergelijke contacten plaatsvonden. 

 

De laatste categorie verzamelt de brieven aan (reguliere) kerkelijke instellingen. De 

belangrijkste reden om abdijen en kloosters in de buurt te bezoeken was om hen te 

vragen om aanwezig te zijn op de belangrijkste stedelijke processie in de stad. Hun 

aanwezigheid gaf aan de processie namelijk het nodige prestige mee. Omdat dit heel 

vaak voorkwam, werden er standaardbrieven opgesteld (dit werd reeds behandeld in 

hoofdstuk 2). In Brugge vroeg men de omliggende prelaten aanwezig te zijn op de 

Heilige Bloedprocessie. Hiervoor werden er drie boden uitgestuurd. Eén trok er 

'westwaert', één 'zuudwaert' en één 'oostwaert'. Deze waren daarvoor elk minimum twee 

 

                                                      
318 De minuut van de antwoordbrief van de Rekenkamer is bewaard in ADN, B 17672, farde getiteld 'L'Escluse et 

Bruges – Nouvelle Mude', brief van 11 juli 1451. Het advies van de Rekenkamer is bewaard in minuutvorm in 

ADN, B 17670. 
319 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1485-1486, f. 123v. Deze rekening loopt van 1 juli 1485 tot eind 

augustus 1486.  
320 ARA, RK 38709, stadsrekening Ieper 1485, f. 30r. 
321 ARA, RK 38676, stadsrekening Ieper 1452, f. 44v. 
322 ARA, RK 38709, stadsrekening Ieper 1485, f. 44r, 44v, 88r. Andere voorbeelden zijn legio. 
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weken onderweg323. Ook de bisschop van Doornik kreeg een dergelijke uitnodiging324. 

Ieper nodigde de prelaten uit voor de jaarlijkse Tuindag325. In juli 1417 trok Victoor 

Vanden Ackere in naam van Ieper naar Terwaan 'omme hem te biddene van den steden 

halve dat hem ghelieven zoude der stede eere te bewijzene ende te commene ter prossessie van den 

Thuundaghe'. Twee dagen later trokken Willekin de Deckere, Jan Giele en Paulin de 

Brouckeere met dergelijke brieven naar de abdijen en kloosters in het Ieperse326. 

Dergelijke verplaatsingen kwamen in Ieper zonder uitzondering jaarlijks voor. Gent 

deed hier geen verplaatsingen voor. De belangrijkste processies voor het Gentse bestuur 

waren het Onze-Lieve-Vrouwefeest in Doornik, de auweet en de Sint-Lievinsprocessie327. 

De enige verplaatsingen die Gent daarbij maakte, waren deze voor de processie zelf. Op 28 

juni 1490 kregen twee sergeanten en twee boden een vergoeding omdat 'zij gheweest 

hebben met heere ende wet metten fiertere van Sente Lievein tHouthem'328. Er werd wel op 

regelmatige basis een trompetter betaald om de processies bekend te maken329. Deze 

bekendmaking gebeurde enkel binnen de stad zelf, niet aan de prelaten of aan andere 

instanties die buiten de stadsmuren gelegen waren. In de auweet van 1484 werd al het 

militair personeel opgeroepen om aanwezig te zijn op een voorbereidende 

vergadering330. Het blijkt overigens dat de Leden doorgaans niet aanwezig waren op de 

elkaars processie. Dergelijke processies waren in de eerste plaats gericht op de interne 

politiek en de politiek naar het eigen kwartier. 

De uitnodiging voor de stedelijke processies was niet de enige reden waarvoor steden 

de naburige kloosters bezochten. In februari 1485 trokken Loys Vander Beke en Gillis 

van Lijpervelde naar de abdijen en kloosters rond Brugge opdat zij 'Gode neerstelic ende 

 

                                                      
323 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1416-1417 (kopie van ARA, RK 32471), f. 83v.-84r. 
324 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1417-1418, f. 88v. Meester Jan de Mil werd uitgestuurd 'an minen heere 

den bisscop van Dorneke omme hem te biddene ter processie van den helighen bloede te commene'. 
325 Deze feestdag werd gevierd op 8 augustus ter ere van OLV in den Tunen. Zie P. Trio en W. Simons, 

'Achtergronden bij het ontstaan van de tuindagprocessie: bronnen en situering', in: R. Vinckier (ed.), Ieper 

tuindag: zesde eeuwfeest; een bundel historische opstellen (Ieper, 1983), 107-128. 
326 ARA, RK 38642, RK, stadsrekening Ieper 1417, f. 24v.-25r. 
327 V. Van Ackere, Gentse processies en het collectief gebruik van de publieke ruimte in de periode 1477-1492 

(Onuitgegeven masterproef (Universiteit Gent), 2010), 41-60. Over het auweet, zie A. Van Werveke, 'Het 

auweet, de groote parade van Half Vasten voor 1540', Bulletijn der maatschappij van geschied- en oudheidkunde te 

Gent, 11 (1907), 203-216; over de processie in Doornik, zie M. Boone, 'Les Gantois et la grande procession de 

Tournai', 51-58; Over de processie naar Houtem, zie P. Trio, 'Handel en wandel met een heilige. Organisatie 

van en deelnemers aan de laatmiddeleeuwse Sint-Lievensprocessie vanuit de Gentse Sint-Baafsabdij naar Sint-

Lievens-Houtem', HMGOG, 61 (2007), 83-104. 
328 SAG, reeks 400, nr. 29, stadsrekening Gent 1489-1490, f. 203r. Een fierter was een kostbare kast met daarin 

overblijfselen van een overleden heilige. Zie MNW, lemma: 'fiertre'. 
329 Zie voor een voorbeeld: V. Van Ackere, Gentse processies, 85. De voorbeelden zijn ook hier legio. 
330 V. Van Ackere, Gentse processies, 149-150. 
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devoorstelik bidden zoude om pays ende voor de ghemeene welvaert van desen lande'331. Nog 

geen twee maanden later werden Jan Du Rieu en Jan Tybe met dezelfde reden 

uitgestuurd. De ene werd gelast om 'alle de cloosters omtrent Brugghe' te bezoeken, terwijl 

de andere de 'cloosters binnen Brugghe' voor zijn rekening nam332. Dergelijke posten 

komen enkel in de late vijftiende eeuw voor, maar wel op jaarlijkse basis333. Het toont 

aan welke instabiele politieke periode het was en hoe de steden alle middelen inzetten 

om te proberen het pleit te winnen. 

Een laatste woord over een reeks verplaatsingen die buiten alle categoriën vallen, die 

enkel voorkomen in de laatste periode en enkel in de Ieperse stadsrekeningen. In de 

Ieperse rekening van 1489 duiken namelijk de eerste tekenen van de ontwikkeling van 

een centraal postsysteem op. Op 12 april 1489 stuurde Ieper een brief aan de heer van 

Vendôme en de heer van Esquerdes. De Ieperse bode Pieter Braem bracht de brieven 

echter niet rechtstreeks naar deze personen, maar wel naar 'de poste te Waestene om de 

zelve brieven voort te beweghene'334. Sindsdien komen dergelijke vermeldingen van de post 

van Waasten regelmatig voor, zij het enkel in de Ieperse stadsrekeningen. Op 31 juli 

1489 werd Frans De Jonghe naar Kortrijk gestuurd met brieven van de koning van 

Frankrijk 'an de poste omme die voort te beweghene naer hueren laste'335. Vervolgens was er 

een vergoeding voor 'Jan Mulier, poste te Waestene, die brieven brochte uut Vranckerijcke an 

de drie leden slands van Vlaendren over zijne diligence, 18 s.'336. Dit had nog niets te maken 

met de centrale postdienst van Maximiliaan van Oostenrijk, uitgewerkt door Frans de 

Tassis in 1489, maar wel met het reeds vermelde postsysteem dat de Franse koning Louis 

XI op 19 juni 1464 met het edict van Luxies installeerde en dat in 1477 tot uitvoering 

kwam337. Dit postsysteem was voorbehouden voor brieven van en voor de Franse koning. 

Het Ieperse stadsbestuur maakte dankbaar gebruik van dit systeem en stuurde zijn bode 

enkel naar de dichtsbijzijnde post, namelijk in Waasten. Dergelijke vermeldingen 

kwamen nog niet voor in de rekeningen van de grotere steden Brugge en Gent. Het 

einde van de vijftiende eeuw kenmerkt zich door de oprichting van enkele centrale 

postsystemen. Deze ontwikkelden een geïnstitutionaliseerde verbinding tussen de 

verschillende regio's en de belangrijkste steden binnen Europa. Het was een systeem dat 

zich richtte op een vlotte verbinding tussen steden over een langere afstand. De 

Vlaamse steden behielden hun eigen correspondentiesysteem met stedelijke messagiers 

 

                                                      
331 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1484-1485, f. 127r. 
332 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1484-1485, f. 131v. 
333 SAB, reeks 216, stadsrekening Brugge 1485-1486, f. 141v.; 1487-1488, f. 108r.; 1489-1490, f. 125r. 
334 ARA, RK 38713, stadsrekening Ieper 1489, f. 37v. 
335 ARA, RK 38713, stadsrekening Ieper 1489, f. 41r. 
336 ARA, RK 38713, stadsrekening Ieper 1489, f. 86r. 
337 Zie de conclusie bij hoofdstuk 4. 
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en gericht op het eigen kwartier. De steden achtten het niet nodig om een 

communicatiesysteem uit te bouwen dat structureel verder reikte dan het graafschap. 

Daarom deed Ieper beroep op een ander postsysteem als ze een brief over grotere 

afstand diende te bezorgen. Binnen het eigen kwartier bleef het stedelijke postsysteem 

dominant. Doorheen de nieuwe tijden bleef bijgevolg de tweedeling bestaan: de 

stedelijke boden die op het lokale, regionale, netwerk actief waren en de centrale 

systemen die de postverbindingen binnen de Europese landsdelen verzorgden338. 

CCCConclusieonclusieonclusieonclusie    

In dit hoofdstuk werd de stedelijke correspondentie onderzocht aan de hand van de 

bodenlijsten in de stadsrekeningen. De stadsrekeningen hebben het voordeel dat een 

onderzoek op basis van deze bron niet in grootste mate afhankelijk is van de 

overlevering. Dit is bij de brieven wel zo. De rekeningen hebben echter andere nadelen. 

Zo is weinig geweten over welke uitgaven precies in de rekeningen werden genoteerd. 

De jaarlijkse stadsrekening was ook slechts een verzameling van verschillende 

deelrekeningen van de stadstresorier. Waarschijnlijk raakten heel wat posten niet door 

de selectie om te worden opgenomen in de jaarlijkse stadsrekeningen. Ze behoorden 

dan tot de privé-uitgaven van de bestuursleden. Over deze eventuele selectie is zeer 

weinig te achterhalen. Zeker is dat de rekeningen jaarlijks een lijst bevatten van 

honderden posten met uitgestuurd personeel. Een analyse van deze lijsten geeft alleen 

een beeld van het officële briefverkeer binnen de externe politiek van de stad. Het 

verduidelijkt wie de stad contacteerde en waarom. Ook de verplaatsingen die in de 

stadsrekeningen genoteerd werden, waren slechts een fractie van de vele contacten die 

de steden onderling hadden. Bij het formuleren van conclusies moet steeds rekening 

gehouden worden met het feit dat hier slechts één specifiek aspect van de stedelijke 

externe politiek onderzocht werd. Voor de analyse van de bodenlijsten werd gebruik 

gemaakt van een typologische analyse waarbij iedere post geklasseerd werd binnen één 

of meerdere categorieën. Deze methode liet toe om de veelheid van eenmalige posten 

op een systematische manier te onderzoeken. Een dergelijke analyse laat toe de 

verschillende motieven en de verschillende communicatienetwerken van de stedelijke 

politiek te onderzoeken. 
 

                                                      
338 H. Lowagie, 'Communicatie', 65-66. 
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Een stad was onderdeel van een grotere belangengemeenschap. Een stadsbestuur 

poogde in elk van die grotere contexten zijn invloed te vergroten en de identiteit van de 

eigen stad te vormen. Het meest gekende regionaal samenwerkingsverband was het 

college van de Leden van Vlaanderen. De Vlaamse steden beseften dat hun slagkracht 

tegenover de hertog veel sterker was als ze 'een Vlaams front' vormden. Dit leidde tot 

de ontwikkeling van het college van de Leden van Vlaanderen. Dit gemeenschappelijk 

streven impliceerde echter allerminst dat de Leden hun eigen politiek lieten varen ten 

voordele van het geheel. Iedere stad bleef zijn eigen aspiraties nastreven en handelde 

vaak buiten het college van de Leden om. Er bestonden bijvoorbeeld uitgebreide 

bilaterale contacten met de mede-Leden. De Vlaamse steden hadden elk hun eigen 

steden en edelen die ze aanschreven en bezochten, gedreven vanuit uiteenlopende 

motieven. De Brugse verplaatsingen hadden vooral een politiek en economisch 

oogmerk. Geen enkele andere stad spendeerde meer contacten ten behoeve van de 

vreemde natie's dan Brugge. Ze was ook de enige die lid was van de Hanze-

gemeenschap, een ander belangrijk samenwerkingsverband. De Gentse verplaatsingen 

waren dan weer voornamelijk gericht op het eigen achterland, met de bijbehorende 

economische en politieke controle. Ieper tot slot was actiever op het juridisch en 

administratief vlak. Bij de Ieperse verplaatsingen lag de nadruk niet zozeer op een 

economische politiek, maar wel op de bestuurlijke organisatie. Dit wijst erop dat deze 

stad voornamelijk ijverde voor het behoud van haar politieke en juridische positie 

binnen het graafschap. Ieper investeerde het meest in verplaatsingen die tot doel 

hadden informatie te verzamelen. Dat is een aanwijzing dat deze stad minder op de 

hoogte werd gehouden via andere manieren, waardoor ze haar eigen boden diende uit 

te sturen. Elk van deze steden bouwde daarenboven ook een netwerk uit met talrijke 

eenmalige, bilaterale, contacten. De belangrijkste correspondent was hier de hertog. De 

vele bilaterale contacten tussen stad en hertog wijzen op een continue politieke dialoog 

tussen beide partijen.  

De meest directe en erg belangrijke context in dewelke een stad investeerde om haar 

invloed te vergroten, was evenwel het eigen kwartier. Deze correspondentie was er op 

gericht de toppositie te bevestigen en vanuit deze controle de eigen stad te bevoordelen. 

Deze lokale netwerken waren strikt gescheiden. De kleinere steden werden enkel 

bezocht door hun eigen centrumstad en niet door een andere centrumstad. Op deze 

manier werd er een directe communicatielijn ontwikkeld tussen de kernstad en de 

steden en dorpen in de omgeving. Iedere stad beheerste zo de communicatie met de 

steden en dorpen van het eigen kwartier. De steden Kortrijk en Rijsel bekleedden hierbij 

een tussenpositie omdat dit steden waren die zowel door Gent, Brugge als Ieper op 

regelmatige basis werden aangeschreven. De stedelijke ruimte binnen het graafschap 

Vlaanderen kenmerkte zich als een conglomeraat van verschillende netwerken, met de 

centrumsteden als belangrijkste knooppunten. Diverse lokale netwerken (de stad en 

haar kwartier), een regionaal netwerk (de belangrijkste centrale steden onderling), een 
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interregionaal netwerk (Hanze-netwerk) en daarenboven verscheidene bilaterale 

contacten, elk gedreven vanuit de specifieke ambities van de stedelijke politiek. 

Vervolgens waren er belangrijke themata die steeds terugkwamen, personen die 

veelvuldig werden aangeschreven of bepaalde standaardbrieven die vaak werden 

rondgestuurd. Voorbeelden van een dergelijke jaarlijks weerkerende correspondentie 

waren de uitnodigingen voor de kerkelijke instanties tot deelname aan de stedelijke 

processies en het rondsturen en ontvangen van vrijgeleiden. Het verzamelen van 

allerhande informatie was voor de stedelijke besturen een jaarlijkse belangrijke 

uitgavenpost. Hoe, waar en welke informatie werd vergaard, hing dan weer volledig af 

van de context. Andere uitgaven hingen sterk af van de context, zoals de uitgaven naar 

de juridische instellingen of de correspondentie betreffende de landsverdediging. Dit 

laatste kwam voornamelijk voor in de laatste periode. In de laatste periode werd het 

briefverkeer sterk beïnvloed door de politieke context. In de periode van de stedelijke 

regentschapsraad en de sterke interstedelijke samenwerking was er een stijging van de 

militaire, administratieve en politieke uitgaven. 

Met andere woorden: een stedelijk bestuur correspondeerde vaak binnen specifieke 

contexten, maar de mate waarin de steden van deze structuren of grotere gehelen 

gebruik maakten, hing sterk af van de politieke context en het beoogde doel. De steden 

handelden hier steeds vanuit een strikt pragmatische houding. Wanneer de politieke 

context veranderde, varieerden ook de politieke allianties en aldus het communicatieve 

handelen. Het einddoel was het verbeteren, of op z'n minst het consolideren, van de 

sociale, economische en politieke positie van de stad en van de bestuursleden 

afzonderlijk. Dit laatste is niet onbelangrijk want via het vergoeden van de reiskosten 

met publieke middelen konden bestuursleden actief een netwerk uitbouwen die de stad, 

maar vooral ook henzelf, ten goede moest komen. Een schepen of raadslid van een stad 

kreeg niet enkel de officiële bevoegdheden toebedeeld,. Hij kreeg eveneens toegang tot 

een uitgebreid netwerk van personen en instellingen die hij in naam van de stad (en met 

publieke middelen) kon contacteren en aanschrijven.  

De stedelijke correspondentie was de praktische uitvoering van de politieke macht. Die 

was in belangrijke mate gericht op het handhaven van de toppositie in de hiërarchische 

structuur van het stedelijke netwerk, zowel op politiek, juridisch, economisch als op 

militair vlak. Hierbij speelde steeds een sterk 'economisch' denken, het steeds afwegen 

van de kosten en de baten. Niet iedereen was de investering van de communicatie 

waard. Via het officiële stedelijke correspondentiesysteem werd een netwerk 

opgebouwd van nuttige correspondenten. Dit waren personen waarin een stadsbestuur 

investeerde door met hen te corresponderen, hen eventueel voordelen te verschaffen 

en aan wie ze de stedelijke ambities kenbaar maakte en de stedelijke dominantie 

oplegde.  
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Algemeen bAlgemeen bAlgemeen bAlgemeen besluitesluitesluitesluit    

In deze studie stond de vraag naar hoe een stad via haar communicatie vorm gaf aan de 

(interne en externe) machtsrelaties centraal. Het onderzoek werd aan de hand van een 

analyse van de stedelijke correspondentie gevoerd. Via stedelijke brieven werden 

onderlinge relaties gevormd en beheerd. De steden Gent, Brugge en Ieper investeerden 

in grote mate in hun briefwisseling. De waarde van die briefwisseling en het belang van 

een dergelijke investering heb ik in deze studie verklaard vanuit de interne sociaal-

politieke organisatie van de stad en vanuit de politieke organisatie van het gehele 

stedelijke netwerk waarin de stad was ingebed (in de praktijk behelsde dit voornamelijk 

het oude graafschap Vlaanderen). 

De motieven voor het briefschrijven kunnen verklaard worden vanuit de politieke 

structuur van een stad. Een stedelijk bestuur was een coalitie met een zeer heterogene 

sociale samenstelling. In de grote Vlaamse steden hadden de ambachtsmilieus een 

sterke inspraak. Door de emancipatie van maatschappelijke middengroepen in de 

Vlaamse steden aan het einde van de dertiende eeuw verkreeg de stedelijke 

gemeenschap inzicht in het beheer van de stedelijke financiën en ontstond een sterke 

participatie in het stadsbestuur. Naast deze inspraak in het bestuur werd het doen en 

laten van het stadsbestuur continu opgevolgd. Ongenoegen over het beleid van het 

bestuur uitte zich vaak in publieke manifestaties op de markt en andere openbare 

plaatsen. Deze manifestaties resulteerden soms in een openlijk gewapend conflict en 

opstanden. Door inname van de markt of belangrijke publieke gebouwen werd de macht 

opgeëist. Deze studie heeft aangetoond dat het beheer van de stedelijke 

correspondentie, als deelaspect van de publieke ruimte, een belangrijk onderdeel van de 

machtsaanspraken vormde. Het beheer van de correspondentie was een onderdeel van 

de stedelijke machtsuitoefening in de stad. Wanneer in 1451 de hoofdmannen in Gent 

werden aangesteld, vaardigden ze een resem aan ordonnanties uit met betrekking tot de 

behandeling van de correspondentie. Ze eisten dat iedere inkomende brief eerst aan hen 



Met brieven an de wet 

286 

 

moest worden voorgelegd. Iedere uitgaande brief moest eerst door hen worden 

goedgekeurd en gezegeld. Door veelvuldig te corresponderen lieten de hoofdmannen 

aan alle geadresseerden weten dat zij nu de macht in handen hadden in Gent. De 

eindcontrole en verantwoordelijkheid van de brieven lag bij de beheerder van het 

stadszegel. Conflicten binnen het stadsbestuur gingen dus vaak over het beheer van die 

zegel. Wie het zegel beheerde, had controle over de stedelijke schriftproductie en via 

deze controle werd de interne macht opgeëist.  

Het schrijfwerk en het bezorgen van de brieven waren een bevoegdheid van de 

stedelijke administratie. Dit schrijven vereiste een bepaalde expertise (woordgebruik, 

opmaak, aansprekingen). De stedelijke klerken trokken dit onderdeel van de 

administratie naar zich toe. Deze stedelijke ambtenaren redeneerden in functie van de 

stad en beseften het belang van een duidelijke en eenvormige communicatie in naam 

van het gehele stadsbestuur. In het briefverkeer werd de eenheid en de sterkte van het 

stadsbestuur benadrukt. De onkosten voor de stedelijke boden stonden eveneens onder 

strikt financieel beheer van de klerken en de tresorier. Doorheen de jaren vormde het 

administratief personeel op die manier een belangrijke factor binnen het stedelijke 

bestuur. De administratie ontwikkelde naast een inhoudelijk discours ook enkele 

bestuurlijke geplogenheden zoals een betere archivering en een grotere nadruk op de 

'heimelijkheid' (= het voorbehouden van bepaalde informatie voor een kleine kern). De 

nauwe betrokkenheid van de administratie bij de correspondentie was een sterke buffer 

voor privé-initiatief van individuele bestuursleden. Een positie als schepen of raadslid 

gaf een individu toegang tot een uitgebreid stedelijk netwerk, maar het gebruik ervan 

was gekaderd binnen bredere controlemechanismen. Dit is een belangrijke vaststelling 

want het betreft hier niet de persoonlijke correspondentie van enkele families, maar die 

van de gehele stedelijke gemeenschap. De inspraak van de stedelijke middengroepen in 

de Vlaamse steden beperkte zich dus niet tot de controle op de stedelijke financiën, 

maar de middengroepen integreerden zich ook in de politieke netwerken die voorheen 

exclusief waren voorbehouden aan de belangrijkste patricische families.  

 Het onderhouden van een goed werkend correspondentiesysteem vergde een 

aanhoudende investering. Behalve in de kosten voor de opmaak van de brief (zoals 

papier, inkt, klerken, was voor het zegel) investeerde een stadsbestuur ook in een goede 

werking van het bodensysteem en in het uitwerken van vlotte verbindingen tussen 

steden. In hoofdstuk 4 poneerde ik dat deze investeringen vooral tot doel hadden de 

risico's onderweg te beperken en het verloop van een zending sterk te standaardiseren. 

Dit verhoogde de snelheid van en het vertrouwen in het briefverkeer. De belangrijkste 

investering hierbij was het aanwerven van vaste, betrouwbare en professionele 

stadsboden. Hoofdstuk 3 behandelde de werking van de stadsbode, de messagier. De 

functie van messagier was een specialisatie binnen de functionering van stedelijke 

dienstknechten. De stadsbode kreeg een relatief goede verloning en had binnen de 

gemeenschap de reputatie een betrouwbaar en eervol persoon te zijn. Doordat hij lang 
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in dienst bleef, werd hij een echte professional en kende hij na verloop van tijd alle 

kneepjes van het vak. De geadresseerden kenden de stadsboden waardoor geen 

uitgebreide introductie meer nodig was. De procedure voor het bezorgen van een brief 

werd hierdoor aanzienlijk versneld.  

De messagier werkte in een multimediale context en bracht via verschillende media 

een boodschap over. Hij werkte  met verschillende tools, die elk een deel van de 

boodschap mee uitdroegen. Hij droeg vooreerst de brief rond, dit was zijn hoofdtaak. Hij 

moest de brief ongeschonden aan de geadresseerde bezorgen. In de brief werd niet 

enkel via de geschreven tekst, maar ook via vormelijke elementen (zegel, opmaak) een 

boodschap overgebracht. Vervolgens gaf hij ook vaak mondeling informatie mee. Dit 

gebeurde voornamelijk bij interne aangelegenheden. Hij nam geenszins deel aan 

politieke onderhandelingen. Er bestond namelijk een duidelijke taakomschrijving 

binnen het bestuur: bestuursleden en pensionarissen werden ingezet voor de 

onderhandelingen, de messagier zorgde voor de belangrijke informatiestromen waarop 

de politieke onderhandelingen gebaseerd waren. Tegenover externen bleven de 

mondelinge taken vaak beperkt tot het voorstellen van zichzelf en de afzender, het 

aangeven van het doel van de zending en het geven van eventuele bijkomende delicate 

informatie om de vraag die in de brief gesteld werd kracht bij te zetten. Tenslotte droeg 

de messagier een kenmerkende uitrusting. Hij was gekleed in de stadskleuren en had 

een herkenbare bus met stedelijke insignes bij. Elk van deze media droegen bij tot de 

gehele boodschap die een stad wou overbrengen. Hij propageerde de stedelijke 

identiteit op verschillende niveaus. Hij bracht de hiërarchische structuren op 

verschillende manieren tot uiting. Dit zorgde ervoor dat hij niet louter als een 

briefdrager werd beschouwd. De messagier was een belangrijke representant en 

fungeerde als afgevaardigde van zijn stad. De inrichting van de functie van messagier 

had dus naast een praktisch doel nog een bijkomend doel: het belang van de stad 

benadrukken en de zichtbaarheid vergroten. Een aanslag op de stadsbode werd door 

zijn representatieve rol beschouwd als een aanslag op de gehele stedelijke 

gemeenschap. Hierdoor genoot hij een vorm van juridische bescherming door de 

thuisstad. In oorlogssituaties kon hij echter wel het slachtoffer worden van diefstal, 

ontvoering of zelfs moord. Door de grootte van de investering kon niet iedere stad een 

beroep doen op een eigen messagier. Een dergelijke belegging loonde slechts als een 

stad veelvuldig brieven rondstuurde. 

De externe motieven voor het briefverkeer lagen voornamelijk in de sfeer van de 

'publieke relaties' van de stad. Een stad moest zichzelf permanent profileren om haar 

plaats binnen het stedelijke netwerk op te eisen. Deze integratie binnen het netwerk 

was noodzakelijk voor de invulling van de economische en demografische noden van 

een stad.  
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Bepaalde onderlinge verhoudingen kwamen tot uiting in het briefverkeer, maar 

tegelijkertijd werden onderlinge relaties net door de brieven gecreëerd. De brief was 

veel meer dan enkel een schriftelijke boodschap. De opmaak vertelde iets over hoe de 

afzender zich positioneerde tegenover de geadresseerde. Als Gent een brief schreef met 

de intitulatio in de kopregel en de structuur van de 'lettres de par' hanteerde, plaatste ze 

zichzelf hiërarchisch boven de geadresseerde. De onderlinge relatie werd weergegeven 

en bevestigd door middel van de opmaak in de brief. Ik onderscheidde drie 

verschillende soorten opmaken, die respectievelijk een hiërarchisch hogere, een (uit 

beleefdheidsvorm) ondergeschikte of een evenwaardige positie impliceerden. Het 

gebruik van de middeleeuwse brief paste op deze manier in de laatmiddeleeuwse 

communicatieve gebruiken waarbij via allerhande symbolisch geladen tekens een 

boodschap werd overgebracht. Via de brief en zijn opmaak en via de stadsbode met zijn 

uiterlijke kenmerken werd de stedelijke identiteit uitgedragen. De briefoverdracht was 

op deze manier telkens opnieuw een stedelijk ritueel met verschillende doelen: het 

scheppen van onderliggende relaties, het benadrukken van het belang van de stad en 

het uitbreiden van de stedelijke invloed. Op deze manier kon een stedelijk bestuur 

voortdurend werken aan zijn positie binnen het stedelijke hiërarchische netwerk. Dit 

was nodig want de positie van een stad was nooit verzekerd. De studie van Peter Stabel 

toont aan dat de posities binnen het stedelijke netwerk doorheen de eeuwen sterk 

konden verschuiven1. Daarom moest een stad permanent werken aan het beeld dat van 

haar werd geconcipieerd. Het briefverkeer, zo blijkt, was een essentieel onderdeel van 

deze profilering. Door  het dagelijks communicatief handelen van laatmiddeleeuwse 

steden te analyseren, verbreedt deze studie de kennis over de representatie en 

identiteitsvorming. 

Door het analyseren van de interstedelijke correspondentie kon een beter beeld 

geschetst worden van de netwerken waarin de Vlaamse steden hun invloed wilden 

vergroten. Er vallen twee belangrijke kenmerken te onderscheiden. Enerzijds vonden er 

intensieve contacten plaats tussen de steden Gent, Brugge en Ieper zelf, vaak in het 

kader van de Leden van Vlaanderen. Anderzijds focusten de steden sterk op het eigen 

kwartier.  

De veelvuldige onderlinge correspondentie tussen de onderzochte steden valt 

meteen op. Deze steden waren georganiseerd binnen het kader van het college van de 

Leden van Vlaanderen (Gent, Brugge, Ieper en de kasselrij van het Brugse Vrije). Hier 

werden belangrijke regionale materies behandeld. Een belangrijke, zo niet de 

belangrijkste, impuls voor een uitgebreide correspondentie was de relatie met de zich 

ontplooiende staatsmacht. Vele initiatieven van de centralistische hertogelijke politiek 
 

                                                      
1 P. Stabel, Dwarfs among giants, 245-269 
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stootten op een sterke weerstand. Ook via het briefverkeer werd, indien nodig, 

nadrukkelijk oppositie gevoerd. Jan Dumolyn beschreef eerder hoe de hertog, dankzij 

zijn netwerk van functionarissen, kon communiceren met de lokale politieke netwerken 

van de heersende families in de steden en kasselrijen. Op deze manier verbond hij hen 

symbolisch en materieel met het staatsvormingsproces2. Walter Prevenier spreekt in 

deze context van 'politieke clans'3. De steden moesten zorgen dat ook zij op dit domein 

aanwezig waren. Het uitstippelen van een doordacht communicatiebeleid was in de 

uitbouw van dergelijke politieke netwerken onontbeerlijk. Er ontwikkelden zich enkele 

vaste communicatielijnen, maar die werden enkel aangewend als ze de stad concrete 

voordelen konden opleveren. Het bestuur wilde steeds over de mogelijkheid beschikken 

om zijn correspondentie van de ene dag op de andere te herorganiseren en dit al 

naargelang van de politieke context of het beoogde doel. Tabel 5.8 toonde aan dat Ieper 

tijdens de Gentse opstand amper nog met het Gentse bestuur correspondeerde. De 

briefwisseling met deze opstandige stad, die traditioneel nog onder sterke hertogelijke 

invloed stond, lag te gevoelig.  

Het versturen van brieven was een belangrijke aanvulling op de veelvuldige Leden- 

en Statenvergaderingen met de stedelijke gezanten (bestuursleden of pensionarissen). 

De binnenkomende brieven speelden een belangrijke rol tijdens de Ledenvergaderingen. 

De gezanten schreven meermaals naar het eigen bestuur wat ervoor zorgde dat de 

gezanten op een goed geïnformeerde basis verder konden onderhandelen. De Leden 

hadden ook een uitgebreide collectieve correspondentie. Een geadresseerde kreeg dan 

niet zozeer een brief van één stad, maar van de Leden van Vlaanderen en dus van de 

theoretische representatie van de gehele Vlaamse bevolking. Deze brieven werden 

steeds in de administratie van één stad opgemaakt. De Leden investeerden niet in een 

gemeenschappelijke administratie.  

Naast de regionale correspondentie bestond er een sterke vorm van communicatief 

handelen binnen het eigen kwartier. Voor de grote steden was de controle op het 

beheer van het eigen kwartier een belangrijke inzet van hun politiek. Dit kwam reeds 

tot uiting in het principe van de hoofdvaart en de buitenpoorterij4, maar dus ook in hun 

 

                                                      
2 Zie bijvoorbeeld: J. Dumolyn, 'Les réseaux politiques locaux en Flandre sous la domination bourguignonne: 

les exemples de Gand et de Lille', RN, 88 (2006), 309-329. 
3 Ibidem, 311. Zie W. Prevenier, 'Geforceerde huwelijken en politieke clans in de Nederlanden: de ontvoering 

van de weduwe van Guy van Humbercourt door Adriaan Vilain in 1477', in: H. Soly en R. Vermeir (eds.), Beleid 

en bestuur in de oude Nederlanden. liber amicorum prof. dr. M. Baelde (Gent, 1993), 299-307; W. Prevenier, 'De 

charmes van de diplomatie: centraliserende hertogen van Bourgondië in de (machts-)balans met een 

autonomistisch Gents stadspatriciaat 1379-1438', Naamkunde, 17 (1985), 293-300. 
4 Hoofdvaart was het principe waarbij kleinere steden juridisch advies konden inwinnen bij de grotere, meer 

ervaren, juridische instellingen van de grotere steden. Het buitenpoorterschap was verleend aan poorters van 
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communicatiestrategie. Deze ijver zien we doorheen verschillende categorieën 

terugkeren. Iedere stad bezocht voornamelijk de steden en dorpen in het eigen kwartier 

en nooit de steden uit het kwartier van een andere stad. Een bestuur correspondeerde 

daarbij vooral met de edelen van het kwartier en heel speciaal met de edelen die een 

strategische positie bekleedden (Brugge bezocht bijvoorbeeld hoofdzakelijk de edelen 

die een belangrijke positie bezaten in de Zwindelta, belangrijk voor de Brugse 

economie). Via de correspondentie werd de economische en juridische controle verder 

uitgebouwd. Het Gentse bestuur schreef in de jaren 1484-1485 steeds in de derde vorm 

naar de omliggende besturen. Hierdoor werd de hiërarchisch hogere positie van Gent 

via iedere brief benadrukt en gevormd. Een belangrijk streven van de stedelijke politiek, 

de controle op het eigen kwartier, werd mede verwezenlijkt door middel van een 

weldoordacht communicatiebeleid. 

Het stedelijke netwerk in Vlaanderen viel dus uiteen in verschillende kleinere 

netwerken, steeds gericht rond de centrumstad. Daarenboven onderhielden de steden 

Gent, Brugge en Ieper een onderlinge correspondentie. Hierbij moeten ook de steden 

Kortrijk en Rijsel gevoegd worden. Deze twee steden namen in het briefverkeer van de 

drie onderzochte steden namelijk een belangrijke centrale rol in. De stad Douai, 

nochtans traditioneel een van de vijf 'franches villes' van het graafschap5, werd amper 

aangeschreven.  

Naast deze twee kernlijnen (het onderlinge briefverkeer enerzijds en het profileren 

binnen het eigen kwartier anderzijds) ontwikkelden de steden nog enkele andere vaste 

communicatielijnen. Zo onderhielden ze een uitgebreid briefverkeer met enkele steden 

buiten het graafschap. Dit gebeurde in de eerste plaats door Brugge of door de Vier 

Leden, maar dan op initiatief van Brugge. Het betreft hier hoofdzakelijk economisch 

gerelateerde brieven (Engelse steden of steden van het Hanzenetwerk). Er werd ook een  

structurele correspondentie opgezet met de permanente vertegenwoordigers in 

belangrijke juridische instellingen (procureurs). Zo konden zij steeds met de nodige 

informatie en volmachten de stedelijke belangen behartigen. Andere veelvoorkomende 

correspondentievormen waren de bilaterale correspondentie met de hertog, het 

rondsturen van vrijgeleiden en het uitnodigen voor stedelijke processies. Voor enkele 

van deze veelvuldig geschreven brieven werden zelfs standaardbrieven en formulieren 

opgesteld. De correspondentie met de hertog was een belangrijk onderdeel van de 

stedelijke politiek. De hertog en zijn steden onderhielden over het algemeen een goede 

 

                                                                                                                                                                      
de steden die op het platteland woonden, maar toch het poorterschap van hun stad behielden. Zie P. Stabel, 

Dwarfs among giants, 87-106. 
5 Zie D. Nicholas, Town and countryside, 152 en W. Prevenier, De Leden, 18. Deze term verving de notie van de 

'scabini Flandriae' en bleef nog lange tijd in gebruik, ook nog in de vijftiende eeuw, bijvoorbeeld door de 

Gentenaars tijdens de Gentse opstand: V. Fris, Dagboek van Gent, deel 2, 127. 
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relatie. Dit kwam tot uiting in een regelmatige briefwisseling. Alleen in perioden van 

opstand kon de correspondentie bruusk verbroken worden. Dit was zeker zo tijdens de 

Gentse opstand. Tijdens de Vlaamse opstand daarentegen vond er wel nog veelvuldig 

briefverkeer plaats tussen de steden en de aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk. Ook 

de interstedelijke briefwisseling was opvallend hoger tijdens deze periode van intense 

samenwerking. Andere personen of instellingen werden door de steden aangeschreven 

als de noodzaak zich voordeed. Een stad moest zich tegenover iedere correspondent een 

bepaalde identiteit aanmeten en een bepaalde communicatiestrategie hanteren om 

voordelige maatregelen te kunnen bepleiten. Het briefverkeer vormde hierbij een 

essentieel element. 

Door te werken met steekproeven kon de situatie doorheen verschillende perioden 

geschetst worden. Zowel in de thematieken van de brieven als in de redenen waarvoor 

boden uitgestuurd werden, was er een evolutie naar een sterkere aanwezigheid van 

centrale thema's (hoofdzakelijk landsverdediging en fiscaliteit) merkbaar. Dit was een 

evolutie die ook in de thematieken van de Ledenvergaderingen voorkwam. Deze 

resultaten zijn in mijn onderzoek in grote mate beïnvloed door de opstandige perioden 

en hun impact op het communicatieve handelen van de steden. De stijging van het 

fiscale thema in de laatste periode is in ieder geval algemeen en erg opvallend. Hoewel 

Gent politiek gezien de leider van het graafschap was, waren de politieke verplaatsingen 

van deze stad erg beperkt (zie grafiek 5.5). Dit is onder andere te verklaren doordat er in 

Gent veel meer politieke activiteiten plaatsvonden (bijvoorbeeld Ledenvergaderingen) 

waardoor het bestuur van deze stad hiervoor minder gezanten diende uit te sturen. 

Peter Stabel merkte in zijn studie van het stedelijke netwerk een sterk verval van Ieper 

op in de vijftiende eeuw. Toch was de stad, als derde Lid, nog sterk actief op het 

communicatieve vlak. Net door de uitgebouwde communicatielijnen kon een stad als 

Ieper -die demografisch en economisch sterk achteruitging- toch nog lange tijd een 

belangrijke politieke stem behouden. De politieke vertegenwoordiging volgde in 

vertraging de economische realiteit. Enkele andere tendensen die Stabel opmerkte, 

zoals het stijgend belang van Oostende of de terugval van Dendermonde, kwamen ook 

tot uiting in het communicatieve handelen van de steden (zie tabel 5.8).  

In deze slotparagraaf ga ik in op de vraag hoe het stedelijke correspondentiesysteem 

moet gekwalificeerd worden. Ik omschrijf het als een postsysteem met een hoge graad 

van standaardisatie en organisatie waarbij enkele vaste communicatielijnen werden 

uitgebouwd. De steden ontwikkelden op geen enkel moment een vaste koerierdienst 

met boden die volgens een vast tijdschema naar een vaste locatie reisden. De steden, die 

overwegend binnen een beperkte geografische ruimte opereerden, verkozen om te 

werken met een systeem dat de directe aanwezigheid van de stad sterk benadrukte. De 

investeringen waren erop gericht dit postsysteem zo betrouwbaar, zeker en veilig 

mogelijk te maken. De werking van het stedelijke bodensysteem kende een sterke mate 



Met brieven an de wet 

292 

 

van uniformering tussen de steden. De boden reisden volgens vaste tarieven die amper 

verschilden per stad. De Vlaamse steden betaalden ook dezelfde bedragen voor de 

binnenkomende boden. 

Zowel bij de steden als bij de hertog speelde een kosten-baten analyse bij de 

inrichting van een postdienst. De centrale overheden richtten pas postdiensten op 

naarmate ze steeds meer op een vaste plaats resideerden6. Hierdoor investeerden de 

steden reeds vroeg in een uitgewerkte postdienst. Het is dus foutief om de oprichting 

van centrale postdiensten te beschouwen als het begin van een 

'communicatierevolutie'7. De ontwikkeling van de koninklijke en hertogelijke 

koerierdiensten had bovendien geen invloed op het stedelijke postsysteem. Voor de 

steden was hun messagerie een machtsinstrument dat ze niet wilden opgeven. De 

steden behielden hun postsysteem met de stedelijke messagier bijgevolg nog lange tijd. 

De stedelijke postdienst was niet het enige informatiesysteem dat een stad rijk was. 

Er bestond ook een koeriersysteem tussen handelaars (dit werd onder andere 

geïllustreerd aan de hand van de briefwisseling van Hildebrand Veckinchusen). 

Informele communicatie speelde ook een grote rol. Veel informatie kwam de stad 

binnen via binnenkomende reizigers, handelaren en andere bezoekers8. 

Privécorrespondentie van bestuursleden en andere stedelijke politici kunnen ook een 

grote rol gespeeld hebben. Dergelijke persoonlijke documenten zijn echter amper 

bewaard en daardoor erg moeilijk te onderzoeken. Het is belangrijk om als 

slotopmerking nogmaals aan te stippen dat deze studie zich enkel tot het bestuurlijke 

postsysteem richtte. Uiteraard was er een wisselwerking tussen al deze systemen. Zo 

werd een vergoeding uitbetaald aan wie een interessant en bruikbaar gerucht aan de 

bestuursleden wist te vertellen. De stadsbode bracht allerhande informatie aan die hij 

tijdens zijn opdrachten gezien en gehoord had. Hij kon ook persoonlijke 

correspondentie rondgedragen hebben, al zijn definitieve uitspraken hierover erg 

moeilijk door de leemte in de bronnen. Verder onderzoek over deze wisselwerking is 

wenselijk. Meer specifiek onderzoek zou nog gevoerd kunnen worden naar de 

knooppunten waar de verschillende netwerken samenkwamen en waar er onderling 

 

                                                      
6 Zie de conclusie van hoofdstuk 4. 
7 W. Behringer, 'Communications revolutions: A Historiographical Concept', 24 (2006), 333-374; W. Behringer, 

'La "Révolution des communications" au début des temps modernes, mots clé pour une systématisation', 

Francia: Forschungen zur westeuropaischen Geschichte, 34 (2007) 2, 155-193, H. v. Seggern, 'Die Entstehung des 

Postwesens in Mitteleuropa–Eine "Kommunikationsrevolution"?,' Francia: Forschungen zur westeuropaischen 

Geschichte, 34 (2007) 2, 195-216. 
8 A. Fox, 'Rumour, News'. De rol van geruchten kwam tot nu voornamelijk ter sprake in het onderzoek van 

(stedelijke) opstanden. Zie bijvoorbeeld: C. Wickham, 'Gossip and Resistance among the Medieval Peasantry', 

Past and Present, 160 (1998), 3-24. 
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informatie uitgewisseld werd (zoals de herberg9 of de markt). Het hier onderzochte 

officiële stedelijke briefverkeer was in elk geval de ruggengraat van het bestuurlijke 

informatiesysteem. Het was bovendien, zo heeft dit onderzoek aangetoond, een 

belangrijk politiek instrument waarmee interne en externe relaties gevormd werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Zie S. Selzer, 'Trinkstuben'. 
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BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen    

Onderstaande tabel bevat de velden 0, 1, 2, 3, 5 en 6 van de MS Access-databank in de bijgevoegde cd-rom. Op deze manier geeft ze een 

kort overzicht van de brieven die in de databank zijn opgenomen. Voor de overige velden en de transcriptie van de brieven, verwijs ik 

door naar de cd-rom. De verwijzingen naar de uitgaven zijn slechts summier genoteerd. De volledige bibliografische beschrijving is 

weergegeven in de bibliografie. 

 
Id-Nr. 

(veld 0) 

Archiefreferentie  

(veld 1) 

Uitgegeven?  

(veld 2) 

Datum 

(veld 3) 

Afzender 

(veld 5) 

Geadresseerde 

(veld 6) 

0 ADN, B 554, nr. 22051 nee begin 15e 

eeuw? 

Stadsbestuur Ieper Filips de Stoute, hertog van 

Bourgondië 

1 ADN, B 18841, nr. 29366 Prevenier, 'Briefwisseling', 508-

512 

20/09/1398 4 Leden Filips de Stoute, hertog van 

Bourgondië 

2 ADN, B 18824, nr. 23873 Ibidem, 516-518 6/06/1399 4 Leden Filips de Stoute, hertog van 

Bourgondië 

3 ADN, B 18843, nr. 29478 nee 15/10/1401 Stadsbestuur Gent Jean Canard, bisschop van Arras 
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Id-Nr. 

(veld 0) 

Archiefreferentie  

(veld 1) 

Uitgegeven?  

(veld 2) 

Datum 

(veld 3) 

Afzender 

(veld 5) 

Geadresseerde 

(veld 6) 

4 RAG, Oostenrijks Fonds, nr. 104 Boone, 'Particularisme Gantois', 

109-110 

4/11/1401 Stadsbestuur Gent Filips de Stoute, hertog van 

Bourgondië 

5 RAG, Oostenrijks Fonds Ibidem, 111-113 kort voor 

25/11/1401 

Stadsbestuur Gent Karel VI, koning van frankrijk 

6 RAG, Oostenrijks Fonds, nr. 103 Prevenier, 'Briefwisseling', 518-

522 

4/03/1402 3 Leden (zonder Gent) Margaretha van Male, hertogin 

7 RAG, Oostenrijks Fonds, nr. 103 Ibidem, 518-522 4/03/1402 3 Leden (zonder Gent) Filips de Stoute, hertog van 

Bourgondië 

8 BLL, MS Stowe, 142, f. 3 Rymer, Foedera, deel 8, 273-274. 11/08/1402 Stadsbestuur Brugge Private Raad van Engeland 

9   Ibidem, deel 8, 276-277. 15/08/1402 Stadsbestuur Brugge Private Raad van Engeland 

10 (SAK, Hanse I, nr. 208) HU, deel 5, 280-281 12/12/1402 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Keulen 

11 (SAK, Hanse I, nr. 209) HU, deel 5, 281-282 16/12/1402 Stadsbestuur Ieper Stadsbestuur Keulen 

12 ADN, B 18823, nr. 23579 nee 22/07/1403 Stadsbestuur Brugge Diederik Gherbode 

13 ADN, B 532 nee 7/09/1403 Stadsbestuur Gent Jean Canard, bisschop van Arras 

14 ADN, B 18824, nr. 23881 nee 11/11/1403 Afgevaardigden van 4 Leden Jean Canard, bisschop van Arras 

15 ADN, B 18843, nr. 29477 nee 13/11/1403 Afgevaardigden van 4 Leden Jean Canard, bisschop van Arras 

16 ADN, B 532 nee 25/11/1403 Afgevaardigden van 4 Leden Jean Canard, bisschop van Arras 

17 BLL, MS Cotton Caligula, D. III, f. 

178 

Hingeston, Royal and historical 

Letters, deel 1, 175-176 

24/12/1403 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Engelse ambassadeurs 

18 BLL, MS Cotton Caligula, D. III, f. 

179 

Ibidem, deel 1, 200-201 6/01/1404 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Engelse ambassadeurs 

19 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 91 Scott, Le Cotton Manuscrit, 69-70; 

Hingeston, Royal and historical 

letters, deel 1, 210-211 

23/02/1404 Brugge en afgevaardigden 

van Gent, Ieper en Vrije 

Engelse ambassadeurs in Calais 

20 ADN, B 533, nr. 15016ter (met 

contemporaine kopie in ADN, B 

18824, nr. 23876) 

nee 28/04/1404 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Hertogelijke onderhandelaars in 

Saint-Omer 



Bijlagen 

297 

Id-Nr. 

(veld 0) 

Archiefreferentie  

(veld 1) 

Uitgegeven?  

(veld 2) 

Datum 

(veld 3) 

Afzender 

(veld 5) 

Geadresseerde 

(veld 6) 

21 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 97 Scott, Le Cotton Manuscrit, 92-93; 

Hingeston, Royal and historical 

letters, deel 1, 249-250 

14/06/1404 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Engelse ambassadeurs 

22 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 

100 

Scott, Le Cotton Manuscrit, 94-95; 

Hingeston, Royal and historical 

letters, deel 1, 256-257 

17/06/1404 Brugge en afgevaardigden 

van Gent, Ieper en Vrije 

Engelse ambassadeurs 

23 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 99 Scott, Le Cotton Manuscrit, 96-97; 

Hingeston, Royal and historical 

letters, deel 1, 253-255 

17/06/1404 Brugge en afgevaardigden 

van Gent, Ieper en Vrije 

Handelaars van stapel te Calais 

24 ADN, B 18824, nr. 23877 nee 20/06/1404 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Afgevaardigden van hertog in Calais 

25 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 70 Scott, Le Cotton Manuscrit, 121; 

Hingeston, Royal and Historical 

Letters, deel 1, 302-303 

31/08/1404 Brugge en afgevaardigden 

van Gent, Ieper en Vrije 

Engelse ambassadeurs 

26 ADN, B 18823, nr. 23578 nee 11/01/1405 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Margaretha van Male, hertogin 

27 ADN, B 18824, nr. 23878 nee 21/01/1405 Afgevaardigden van 4 Leden 4 leden 

28 ADN, B 18823, nr. 23544 nee 3/02/1405 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Margaretha van Male, hertogin 

29 ADN, B 549, nr. 15112-5 nee 14/02/1405 Brugse afgevaardigden 

(Nicolas Scoorkin en Jehan 

Deroullers) 

Afgevaardigden van Margaretha 

van Male, hertogin 

30 ADN, B 18823, nr. 23565 nee 15/02/1405 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Margaretha van Male, hertogin 

31 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 

113 

Scott, Le Cotton Manuscrit, 228-

229 

6/05/1405 4 Leden Engelse ambassadeurs 

32 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 

112 

Ibidem, 230-231 9/05/1405 Brugge en afgevaardigden 

van Gent, Ieper en Vrije 

Engelse ambassadeurs 

33 ADN, B 550, nr. 15130-3 nee 4/06/1406 Stadsbestuur Ieper Diederik Gherbode 

34 ADN, B 18842, nr. 19379 nee 27/07/1406 Stadsbestuur Gent Diederik Gherbode 

35 ADN, B 18823, nr. 23502 nee 15/09/1406 Stadsbestuur Brugge Hertogelijke (hof)raad 
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36 BLL, MS Cotton Nero, B. II., f. 

60v (f. 48v) 

Hingeston, Royal and Historical 

Letters, deel 2, 122-124 

25/10/1406 Stadsbestuur Brugge Engelse ambassadeurs 

37 ADN, B 548, nr. 15109 nee 10/11/1406 Stadsbestuur Gent Diederik Gherbode 

38 ADN, B 549, nr. 15123 nee 19/05/1408 Stadsbestuur Brugge Diederik Gherbode 

39 ADN, B 550, nr. 15130-16 nee 7/06/1408 Stadsbestuur Brugge Diederik Gherbode 

40 "Chambre de comptes, Dijon" Plancher, Histoire de Bourgogne, 

deel 3, 263-264, nr. 262 

1409 4 Leden Karel VI, koning van Frankrijk 

41 SAM, Lettres Missives, 12 nee 13/11/1410 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Stadsbestuur Mechelen 

42 SAM, Lettres Missives, 14 nee 29/11/1410 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Stadsbestuur Mechelen 

43 Stadsarchief Gdansk, Stadtbuch 

IV, f. 258-260 

HR 1, deel 6, 17-18 16/04/1411 4 Leden Stadsbestuur Lübeck en 

verschillende Hanzecorporaties 

44 Stadsarchief Gdansk, Stadtbuch 

IV, f. 258 

HR 1, deel 6, 18-19 16/04/1411 4 Leden Pruisische steden 

45 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 31 Scott, Le Cotton Manuscrit, 295-

298; Hingeston, Royal and 

Historical Letters, deel 2, 297-302 

5/05/1411 4 Leden Hendrik IV, koning van Engeland 

46   Kervyn de Lettenhove, Histoire de 

Flandre, deel 4, 503-506 

31/10/1411 Stadsbestuur Brugge Filips de Goede, graaf van Charolais 

47 (SAK, Hanse I, nr. 196) HU, deel 5, 553-554; Gilliodts-Van 

Severen, Cartulaire de l'ancienne 

estaple, deel 1, 494-495 

15/07/1412 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Keulen 

48 ADN, B 563, nr. 15257-2 nee 17/05/1414 Stadsbestuur Ieper Diederik Gherbode 

49 ADN, B 563, nr. 15257-3 nee 17/05/1414 Afgevaardigden van 4 Leden Stadsbestuur Ieper 

50 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 

169 

Scott, Le Cotton Manuscrit, 335-

337 

9/05/1415 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Hendrik V, koning van Engeland 

51 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 

174-176 

Ibidem, 347-348 15/07/1415 Ieper en afgevaardigden 

van Gent, Brugge, Vrije 

Hendrik V, koning van Engeland 

52 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 

177-178 

Ibidem, 350-352 30/08/1415 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Hendrik V, koning van Engeland 
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53 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 

181 

Ibidem, 356-358 1/09/1415 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Hendrik V, koning van Engeland 

54 ADN, B 17622 nee 11/01/1416 Stadsbestuur Brugge Rekenkamer Rijsel 

55 ADN, B 17623 nee 7/08/1416 Stadsbestuur Gent Rekenkamer Rijsel 

56 ADN, B 565, nr. 15333-7 nee 15/10/1416 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Hertogelijke afgevaardigden en 

baljuw van Douay 

57 KBR, MS 6295, f. 70r-v nee 6/11/1416 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Aalst 

58 Handschriften in Wismar en 

Keulen 

HR 1, deel 6, 568-571 8/04/1418 4 Leden Hanzesteden 

59 Handschriften in Wismar en 

Keulen 

HR 1, deel 6, 572-574 20/04/1418 4 Leden Hanzesteden 

60 Stadsarchief Lünenburg HU, deel 6, 106-107 12/03/1419 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Lünenburg 

61 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 

154 

Nicolas, Proceedings and 

ordinances of the privy council of 

England, deel 2, 251-253; Scott, Le 

Cotton Manuscrit, 391-393 

24/03/1419 4 Leden Hendrik V, koning van Engeland 

62 ADN, B 17627 nee 21/08/1419 Stadsbestuur Brugge Rekenkamer Rijsel 

63 Stadsarchief Lünenburg HU, deel 6, 142-143 23/10/1419 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Lünenburg 

64 ADN, B 569, nr. 15418 nee 1/11/1419 Stadsbestuur Brugge Filips de Goede, hertog van 

Bourgondië 

65 Stadsarchief Lünenburg, Acta 

Batavica 1 

HU, deel 6, 144-145 16/11/1419 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Magdeburg 

66 ADN, B 569, nr. 15418-6 nee 21/11/1419 Stadsbestuur Brugge Raad van Vlaanderen 

67 ADN, B 569, nr. 15418-8 nee 24/11/1419 Gent en afgevaardigden 

Ieper en Vrije 

Filips de Goede, hertog van 

Bourgondië 

68 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 

150 

Scott, Le Cotton Manuscrit, 408-

409 

31/10/1420 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Guillaume Bardolf, luitenant van 

koning 

69 ADN, B 17633 nee 8/05/1422 Stadsbestuur Gent Rekenkamer Rijsel 

70 ADN, B 17636 nee 22/07/1423 Ieper en afgevaardigden 

van Gent, Brugge, Vrije 

Rekenkamer Rijsel 



Met brieven an de wet 

300 

 

Id-Nr. 

(veld 0) 

Archiefreferentie  

(veld 1) 

Uitgegeven?  

(veld 2) 

Datum 

(veld 3) 

Afzender 

(veld 5) 

Geadresseerde 

(veld 6) 

71 ADN, B 17638 nee 26/05/1425 Stadsbestuur Gent Rekenkamer Rijsel 

72 BLL, MS Cotton Galba, B. I., f. 

146 

Scott, Le Cotton Manuscrit, 416-

417 

23/05/1426 Gent en afgevaardigden van 

Brugge, Ieper en Vrije 

Hertog van Gloucester, gouverneur 

van Engelse koning 

73 ADN, B 17631 nee 22/07/1426 Stadsbestuur Brugge Rekenkamer Rijsel 

74 ADN, B 17639 nee 26/07/1426 Stadsbestuur Brugge Rekenkamer Rijsel 

75 Stadsarchief Wismar, 

Handschrift (?) 2, f. 330. 

HR 1, deel 8, 364-365 4/10/1428 4 Leden Stadsbesturen van Lübeck, Wismar 

en Rostock 

76 ADN, B 17640 nee 14/07/1431 Stadsbestuur Gent Tolmeester van Dendermonde 

77 ADN, B 17640 nee 3/10/1431 Stadsbestuur Gent Ghilaen van Halewijn, baljuw van 

Aalst, zijn plaatsvervanger en de 

mannen van het steen in Aalst 

78 ADN, B 17640 nee 5/10/1431 Stadsbestuur Gent Ghilaen van Halewijn, baljuw van 

Aalst, zijn plaatsvervanger en de 

mannen van het steen in Aalst 

79 ADN, B 17640 nee 17/10/1431 Stadsbestuur Gent Wouter Pattijn, baljuw van Menen 

80 ADN, B 17640 nee 19/11/1431 Stadsbestuur Gent Wouter Pattijn, baljuw van Menen 

81 SAM, Lettres Missives, 48 nee 5/11/1432 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Mechelen 

82 Stadsarchief Gdansk, Schublade 

28, nr. 33, 3. 

HR 2, deel 1, 133-134 20/10/1433 4 Leden Stadsbestuur Lübeck en 

afgevaardigden andere 

Hanzesteden 

83 ADN, B 17650 nee 21/05/1434 Stadsbestuur Gent Rekenkamer Rijsel 

84 ADN, B 17650 nee 21/12/1434 Stadsbestuur Gent Rekenkamer Rijsel 

85 Stadsarchief Lübeck HR 2, deel 1, 468-469 28/02/1435 4 Leden Stadsbestuur Lübeck 

86 Stadsarchief Lübeck Verwijzing in: HR 2, deel 1, 471 5/03/1435 4 Leden Stadsbestuur Lübeck en 

afgevaardigden andere 

Hanzesteden 

87 ADN, B 17653 nee 7/03/1435 Stadsbestuur Gent Rekenkamer Rijsel 
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88 ADN, B 17653 nee 23/12/1435 Stadsbestuur Gent Niet weergegeven 

89 SAM, Lettres Missives, 68 nee 13/09/1437 Stadsbestuur Gent Baljuw en schepenen van Heffene 

90 ADN, B 17657 nee 16/07/1438 Stadsbestuur Gent Rekenkamer Rijsel 

91 "Memoriael vanden Camere de 

1439-1441", f. 42 

Gilliodts-Van Severen, Cartulaire 

de l'ancienne estaple, 625-626 

2/03/1440 Stadsbestuur Brugge Officialiteit van Doornik 

92 ADN, B 17660 nee 13/08/1440 Stadsbestuur Ieper Rekenkamer Rijsel 

93 ADN, B 17664 nee 8/03/1444 Stadsbestuur Ieper Rekenkamer Rijsel 

94 RAG, Oostenrijks Fonds, nr. 122 nee 11/05/1445 Stadsbestuur Gent Baljuw van Land van Waas en 

officieren in hetzelfde ambacht aan 

wie de brieven getoond zullen 

worden 

95 ADN, B 17666 nee 21/02/1446 Stadsbestuur Gent Rekenkamer Rijsel 

96 ADN, B 17667 nee 19/07/1448 Stadsbestuur Gent Rekenkamer Rijsel 

97 ADN, B 17668 nee 2/08/ 

(1448-1453) 

Stadsbestuur Brugge Rekenkamer Rijsel 

98 ADN, B 17668 nee 19/01/1449 Stadsbestuur Gent Rekenkamer Rijsel 

99 ADN, B 17671 nee 16/02/1450 Stadsbestuur Ieper Rekenkamer Rijsel 

100 ADN, B 17671 nee 14/04/1450 Stadsbestuur Ieper Rekenkamer Rijsel 

101 RAG, FG, nr. 158, f. 88v-90r Fris, Dagboek van Gent, deel 1, 

281-283. Vermelding in Paravicini, 

Briefwechsel, 44-45 

31/10/1451 Stadsbestuur Gent Karel de Stoute, graaf van Charolais 

102 RAG, FG, nr. 158, f. 90v Fris, Dagboek van Gent, deel 1, 

283-284 

31/10/1451 Stadsbestuur Gent Afgevaardigen Gent in Brussel 

103 RAG, FG, nr. 158, f. 30r-v Ibidem, deel 1, 136-137 2/11/1451 Stadsbestuur Gent De omliggende kasselrijen 

104 RAG, FG, nr. 158, f. 37v-39r Ibidem 1, 155-158 15/11/1451 Stadsbestuur Gent Filips de Goede, hertog van 

Bourgondië 

105 RAG, FG, nr. 158, f. 39r-40v Ibidem, deel 1, 159-162 16/11/1451 Stadsbestuur Gent Filips de Goede, hertog van 

Bourgondië 
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106 RAG, FG, nr. 158, f. 44r-v Ibidem, deel 1, 172-173 23/11/1451 Stadsbestuur Gent Gentse afgevaardigden (clerici) 

107 RAG, FG, nr. 158, f. 45r-46r Ibidem, deel 1, 174-177 24/11/1451 Stadsbestuur Gent Filips de Goede, hertog van 

Bourgondië 

108 ARA, Tresor de Flandres, 2570 nee 6/12/1451 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Kortrijk 

109 ARA, RK, Administratieve 

dossiers, 1e reeks, nr. 232a 

nee kort na 

10/12/1451 

Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Kortrijk en baljuw 

Kortrijk 

110 RAG, FG, nr. 158, f. 62v-63v Fris, Dagboek van Gent, deel 1, 

217-220 

12/12/1451 Stadsbestuur Gent Bisschop van Luik 

111 RAG, FG, nr. 158, f. 64r Ibidem, deel 1, 220-223 12/12/1451 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Luik 

112 RAG, FG, nr. 158, f.112r-115v Ibidem, deel 1, 332-339 24/12/1451 Stadsbestuur Gent Jan van Bourgondië, graaf van 

Etampes 

113 RAG, FG, nr. 158, f. 82r-83r Ibidem, deel 1, 266-268 20/01/1452 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Dendermonde 

114 RAG, FG, nr. 158, f. 83r-v Ibidem, deel 1, 266-269 25/01/1452 3 Leden (zonder Gent) Stadsbestuur Gent 

115 RAG, FG, nr. 158, f. 83v-84r Ibidem, deel 1, 270-271 28/01/1452 Stadsbestuur Gent Lodewijk van Luxemburg, graaf van 

St.-Pol 

116 RAG, FG, nr. 158, f. 86r-v Ibidem, deel 1, 274-276 29/01/1452 3 Leden (zonder Gent) Stadsbestuur Gent 

117 RAG, FG, nr. 158, f. 84v-85v Ibidem, deel 1, 272-274 1/02/1452 Stadsbestuur Gent Lodewijk van Luxemburg, graaf van 

St.- Pol 

118 RAG, FG, nr. 158, f. 86v-87v Ibidem, deel 1, 276-278 1/02/1452 Stadsbestuur Gent 3 leden (zonder Gent) 

119 RAG, FG, nr. 158, f.117r-v Ibidem, deel 2, 1-2 11/03/1452 Stadsbestuur Brugge en 

bestuur Vrije 

Stadsbestuur Gent 

120 RAG, FG, nr. 158, f.119r Ibidem, deel 2, 3-5 13/03/1452 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Brugge en Vrije 

121 RAG, FG, nr. 158, f.99v-100v Ibidem, deel 1, 305-308 24/03/1452 Stadsbestuur Gent Stadsbesturen van Dendermonde, 

Aalst, Ninove, Geeraardsbergen, 

Oudenaarde, Kortrijk 

122 RAG, FG, nr. 158, f.106r-107v Ibidem, deel 1, 319-321 27/03/1452 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Brugge (maar 

soortgelijk ook naar Ieper en Vrije) 

123 RAG, FG, nr. 158, f.107v-108v Ibidem, deel 1, 321-324 28/03/1452 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Gent 
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124 RAG, FG, nr. 158, f.150v-162v Ibidem, deel 2, 101-104 tussen 7-

28/04/1452 

Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Dordrecht 

125 BNF, MF, nr. 5041, f. 33r; kopie 

in: RAG, FG, nr. 158, f.126r-128r 

Ibidem, deel 2, 23-28, Plancher, 

Histoire de Bourgogne, deel 4, 

203-205 

24/05/1452 Stadsbestuur Gent Karel VII, Koning van Frankrijk 

126 ADN, B 17673 Een gelijkaardige brief naar het 

ambacht van de kuipers is 

uitgegeven in Kervyn de 

Lettenhove, Oeuvres, deel 2, 281-

283 

26/05/1452 Stadsbestuur Gent Brugge - Ambacht van de smeden 

127 RAG, FG, nr. 158, f.131r-v Fris, Dagboek van Gent, deel 2, 35-

37 

15/06/1452 Stadsbestuur Gent Franse ambassadeurs 

128 RAG, FG, nr. 158, f.132v-133r Ibidem, deel 2, 39-40 21/06/1452 Stadsbestuur Gent Franse ambassadeurs (te 

Dendermonde) 

129 RAG, FG, nr. 158, f.138r-v Ibidem, deel 2, 51-53 5/07/1452 Stadsbestuur Gent Franse ambassadeurs 

130 RAG, FG, nr. 158, f.138v-139r Ibidem, deel 2, 53-54 5/07/1452 Stadsbestuur Gent Franse ambassadeurs 

131 BNF, MF, nr. 5041, f. 81r; RAG, 

FG, nr. 158, f.151r-152r 

Plancher, Histoire de Bourgogne, 

deel 4, 208. Andere variant: Fris, 

Dagboek van Gent, deel 2, 80-81 

26/07/1452 Stadsbestuur Gent Karel VII, koning van Frankrijk 

132 BNF, MF, nr. 5041, f. 176r-179r Plancher, Histoire de Bourgogne, 

deel 4, 209-210 

21/09/1452 Stadsbestuur Gent Karel VII, koning van Frankrijk 

133 SAB, Reeks 96, nr. 14, f. 57r nee 14/03/1453 Stadsbestuur Brugge Martin Hoonin, waterbaljuw van 

Sluis en het bestuur van Muide 

134 BNF, MF, nr. 5041, f. 28r Kervyn de Lettenhove, Histoire de 

Flandre, deel 4, 530-532 (uitgave 

van een relaas van de Franse 

ambassadeurs, 29 mei 1453) 

21/03/1453 Stadsbestuur Gent Franse ambassadeurs (Guillaume 

de Monipeux, Guillaume de Vic en 

Jean de Saint-Romain) 

135 BNF, MF, nr. 5041, f. 36r Kervyn de Lettenhove, Histoire de 

Flandre, deel 4, 533-534 (uitgave 

van een relaas van de Franse 

ambassadeurs, 29 mei 1453) 

31/03/1453 Stadsbestuur Gent Franse ambassadeurs (Guillaume 

de Monipeux, Guillaume de Vic en 

Jean de Saint-Romain) 
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136 Stadsarchief Gdansk, Schublade 

28, nr. 121. 

Verwijzing in: HR 2, deel 4, 149 22/02/1454 3 Leden Stadsbestuur Lübeck 

137 Stadsarchief Lübeck (Adj. Ad. 

Acta Batavica I) 

Verwijzing in: HR 2, deel 4, 314 10/03/1456 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Lübeck 

138 SAK, Recessenhandschrift 2, f. 

381 

Verwijzing in: HR 2, deel 6, 131 16/04/1460 4 Leden Stadsbestuur Lübeck en 

afgevaardigden andere 

Hanzesteden 

139 Stadsarchief Lübeck (Acta 

Flandrica I) 

Verwijzing in: HR 2, deel 5, 5 15/08/1460 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Lübeck 

140 Stadsarchief Lübeck (Acta 

Flandrica I) 

Verwijzing in: HR 2, deel 5, 5 22/08/1460 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Lübeck 

141 SAG, reeks 94, 649 nee 11/08/1462 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Gent 

142   Van de Letewe, Vernieuwing der 

wet, 98-99 

25/09/1467 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Brugge 

143   Ibidem, 177-179 2/11/1467 4 Leden Pierre de Goux, kanselier van 

hertog Karel de Stoute 

144   Van de Letewe, Vernieuwing der 

wet, 225-226; Gachard, Collection 

des documents, 194-195 

20/02/1468 4 Leden Karel de Stoute, hertog van 

Bourgondië 

145   Van de Letewe, Vernieuwing der 

wet, 227 

26/02/1468 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Brugge 

146   Ibidem, 227-228 27/02/1468 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Ieper 

147 SAB, Reeks 515, nr. 23, f. 2 nee 28/08/1468 Brugge en afgevaardigden 

van Gent, Ieper en Vrije 

Jacob III, koning van Schotland 

148 SAB, Reeks 515, nr. 23, f. 3 nee aug - sept 

1468 

Brugge en afgevaardigden 

van Gent, Ieper en Vrije 

Edingburgh en andere Schotse 

steden 

149 SAB, Reeks 515, nr. 23, f. 4 nee 5/09/1468 Stadsbestuur Brugge Jacob III, koning van Schotland 

150 SAB, Reeks 515, nr. 23, f. 5 nee aug - sept Stadsbestuur Brugge Edingburgh en andere Schotse 
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1468 steden 

151 SAB, Reeks 515, nr. 23, f. 13 nee 7/09/1468 Stadsbestuur Brugge Jacob III, koning van Schotland 

152 SAB, Reeks 515, nr. 23, f. 1 nee 20/09/1468 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Newcastle 

153 ADN, B 17712 nee 25/07/1473 Stadsbestuur Gent Heer van Belle en kanselier van 

hertog 

154 Stadsarchief Gdansk, Schublade 

21, nr. 97 

Verwijzing in: HR 2, deel 7, 384-

385 

28/04/1474 4 Leden Stadsbestuur Gdansk 

155 Stadsarchief Gdansk, Schublade 

13, nr. 118 

Verwijzing in: HR 2, deel 7, 448 15/12/1474 4 Leden Stadsbestuur Gdansk 

156 RAB, Découvertes, nr. 181 Delepierre, Précis analytique, deel 

6, 284.; Kervyn de Lettenhove, 

Histoire de Flandre, deel 5, 239-

241 

18/03/1477 Brugse afgevaardigden Stadsbestuur Brugge 

157   Kervyn de Lettenhove, Mémoires 

de Jean de Dadizeele, 62 

30/03/1478 Stadsbestuur Gent Jan van Dadizele 

158 SAM, Lettres Missives, 319 nee 2/04/1478 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Mechelen 

159   Kervyn de Lettenhove, Mémoires 

de Jean de Dadizeele, 62-63 

7/04/1478 Stadsbestuur Gent Jan van Dadizele 

160   Ibidem, 65 19/05/1478 Stadsbestuur Gent Jan van Dadizele 

161   Ibidem, 66-68 31/05/1478 Stadsbestuur Gent Jan van Dadizele 

162   Ibidem, 69-70 27/06/1478 Stadsbestuur Gent Jan van Dadizele 

163   Ibidem, 70-71 1/07/1478 Stadsbestuur Gent Graaf van Romong 

164   Ibidem, 71-72 1/07/1478 Stadsbestuur Gent Jan van Dadizele 

165 SAM, Lettres Missives, 337 nee 5/03/1479 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Mechelen 

166   Kervyn de Lettenhove, Mémoires 

de Jean de Dadizeele, 87-88 

16/09/1479 Stadsbestuur Gent Jan van Dadizele en Adriaan Vilain 

167   Ibidem, 88-89 4/10/1479 Stadsbestuur Gent Jan van Dadizele 
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168   Ibidem, 89-90 31/10/1479 3 Leden Jan van Dadizele 

169   Ibidem, 94 2/12/1479 3 Leden Jan van Dadizele 

170   Ibidem, 97-98 10/12/1479 Stadsbestuur Brugge Jan van Dadizele 

171   Ibidem, 99-100 12/12/1479 Stadsbestuur Gent Jan van Dadizele 

172   Ibidem, 102-103 24/12/1479 Stadsbestuur Ieper Jan van Dadizele 

173   Ibidem, 104 2/03/1480 Stadsbestuur Gent Jan van Dadizele 

174   Ibidem, 117 29/07/1480 Stadsbestuur Gent Jan van Dadizele 

175   Ibidem, 119 11/08/1480 Stadsbestuur Gent Jan van Dadizele 

176 BNF, MF, nr. 18997, f. 1v-4r Kervyn de Lettenhove, Histoire de 

Flandre, deel 5, 526-530 

15/10/1483 Adolf van Kleef, Filips 

(bastaard) van Bourgondië, 

Lodewijk van Brugge, 

Adriaan Vilaen en de 3 

Leden 

Maximiliaan van Oostenrijk 

177 BNF, MF, nr. 18997, f. 1 r-v nee 15/10/1483 Adolf van Kleef, Filips 

(bastaard) van Bourgondië, 

Lodewijk van Brugge, 

Adriaan Vilaen en de 3 

Leden 

Stadsbestuur Namen 

178   Kervyn de Lettenhove, Histoire de 

Flandre, deel 5, 537-542 

8/11/1483 Adolf van Kleef, Filips 

(bastaard) van Bourgondië, 

Lodewijk van Brugge, 

Adriaan Vilaen en de 3 

Leden 

Maximiliaan van Oostenrijk 

179 RAG, FG, nr. 131 nee 3/06/1484 Stadsbestuur Gent Schepenen en baljuw Vier 

Ambachten 

180 RAG, FG, nr. 131 nee 28/06/1484 Stadsbestuur Gent Schepenen en baljuw Vier 

Ambachten 

181 RAG, FG, nr. 131 nee 20/07/1484 Stadsbestuur Gent Schepenen en baljuw Vier 

Ambachten 
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Id-Nr. 

(veld 0) 

Archiefreferentie  

(veld 1) 

Uitgegeven?  

(veld 2) 

Datum 

(veld 3) 

Afzender 

(veld 5) 

Geadresseerde 

(veld 6) 

182 RAG, FG, nr. 131 nee 30/09/1484 Stadsbestuur Gent Schepenen en baljuw Vier 

Ambachten 

183 SAB, Reeks 96, nr. 12, f. 41v nee 18/10/1484 Stadsbestuur Gent Stadsbestuur Brugge 

184 RAG, FG, nr. 131 nee 19/10/1484 Stadsbestuur Gent Pointers en zetters van 

Akselambacht 

185 RAG, FG, nr. 131 nee 15/11/1484 Stadsbestuur Gent Schepenen en baljuw Vier 

Ambachten 

186 RAG, FG, nr. 131 nee 27/11/1484 Stadsbestuur Gent Baljuw Vier Ambachten en 

schepenen Akselambacht 

187 RAG, FG, nr. 131 nee 2/12/1484 Kapiteins en 3 Leden van 

Vlaanderen 

Baljuw Vier Ambachten en 

schepenen Akselambacht 

188 RAG, FG, nr. 131 nee 9/12/1484 Stadsbestuur Gent Baljuw Vier Ambachten en 

schepenen Akselambacht 

189 RAG, FG, nr. 131 nee 10/12/1484 Stadsbestuur Gent Baljuw Vier Ambachten en 

schepenen Akselambacht 

190 RAG, FG, nr. 131 nee 9/01/1485 4 Leden Baljuw Vier Ambachten en 

schepenen Akselambacht 

191 RAG, FG, nr. 131 nee 22/01/1485 Stadsbestuur Gent Baljuw Vier Ambachten en 

schepenen Akselambacht 

192 RAG, FG, nr. 131 nee 10/02/1485 Stadsbestuur Gent Baljuw van Hulst en Aksel, 

schepenen van Hulst, Aksel, 

Hulstambacht, Akselambacht, 

Assenedeambacht, 

Bouchoutambacht 

193 RAG, FG, nr. 131 nee 3/03/1485 Stadsbestuur Gent Baljuw Vier Ambachten en 

schepenen Akselambacht 

194 RAG, FG, nr. 131 nee 7/03/1485 Stadsbestuur Gent Schout en zetters van 

Hulstambacht en Akselambacht 

195 RAG, FG, nr. 131 nee 18/03/1485 Stadsbestuur Gent Baljuw Vier Ambachten en 

schepenen Akselambacht 
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Id-Nr. 

(veld 0) 

Archiefreferentie  

(veld 1) 

Uitgegeven?  

(veld 2) 

Datum 

(veld 3) 

Afzender 

(veld 5) 

Geadresseerde 

(veld 6) 

196 RAG, FG, nr. 131 nee 26/03/1485 Stadsbestuur Gent Baljuw Vier Ambachten, schout, 

schepen en ontvangers van 

hetzelfde ambacht 

197 RAG, FG, nr. 131 nee 31/03/1485 Stadsbestuur Gent Baljuw, schout en schepenen van 

Hulst en Aksel, baljuw Vier 

Ambachten 

198 RAG, FG, nr. 131 nee 5/04/1485 Stadsbestuur Gent Baljuw, schout en schepenen van 

Vier Ambachten 

199 RAG, FG, nr. 131 nee 7/04/1485 Stadsbestuur Gent Schepenen Akselambacht 

200 RAG, FG, nr. 131 nee 11/04/1485 Stadsbestuur Gent Baljuw van vier ambachten en 

schout en schepen van 

Akselambacht 

201 RAG, FG, nr. 131 nee 11/04/1485 Stadsbestuur Gent Baljuw, schout en schepen van 

Hulst en Aksel, Baljuw van Vier 

Ambachten 

202 RAG, FG, nr. 131 nee 28/04/1485 Stadsbestuur Gent Schout, schepen en connestabels 

van Akselambacht 

203 RAG, FG, nr. 131 nee 5/05/1485 Stadsbestuur Gent Baljuw, schout en schepenen van 

Hulst en Aksel en aan de baljuw van 

Vier Ambachten, schout en 

schepenen van Hulstambacht, 

Akselambacht, Assenedeambacht 

en Bouchoutambacht 

204 Stadsarchief Gdansk (300 Abt. U 

20, 251) 

Verwijzing in: HU, deel 11, 12-13 7/03/1486 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Gdansk 

205 Stadsarchief Lübeck (Acta 

Batavica, nr. 229) 

Verwijzing in: HR 3, deel 2, 215 14/09/1487 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Lübeck en Wendische 

steden 

206 ARA, Manuscrits Divers, 174, f. 

21r-22r 

Gachard, 'Lettres inédites de 

Maximilien', 68-72 

10/11/1487 Stadsbestuur Gent Schepenen van Bergen en andere 

207   Diegerick, Correspondance, deel 2, 

198-199 

6/05/1488 3 Leden Bestuur kasselrij van Ieper 
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(veld 1) 
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(veld 2) 

Datum 

(veld 3) 

Afzender 

(veld 5) 

Geadresseerde 

(veld 6) 

208   Ibidem, deel 2, 207-209 11/05/1488 Commissarissen van 

Vlaanderen 

Stadsbestuur Ieper 

209   Ibidem, deel 2, 212-213 16/05/1488 Staten van Landen van 

Herwaerts Overe 

Stadsbestuur Ieper 

210 SAM, Lettres Missives, 405 Van Doren, Inventaire des archives 

de la ville de Malines, deel 4, 30-

31; Thys, Additions, deel 3, partim 

2, 77 

3/08/1488 3 Leden Stadsbestuur Mechelen 

211 SAK, Hansische Briefe, III Verwijzing in: HR 3, deel 2, 329-

330 

8/03/1490 Stadsbestuur Brugge Oudermannen en koopmannen van 

de Hanze (te Antwerpen) 

212 ADN, B 1351, nr. 17793 nee 21/08/1490 Stadsbestuur Brugge Loys de Vauldre en andere 

kapiteinen 

213 Afschriften in Wismar, 

Stadsarchief Reval (Kasten 

1491-1500) en Stadsarchief 

Gdansk (XXX, 337, 1) 

HR 3, deel 3, 110-111. 31/10/1492 4 Leden Stadsbestuur Lübeck 

214 (SAK, Or. Perg. M. S.) Verwijzing in: HU, deel 11, 518-

519 

2/01/1495 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Gent 

215 Stadsarchief Lübeck (Acta 

Flandrica I) 

HU, deel 11, 568-569 5/02/1496 Stadsbestuur Brugge Stadsbestuur Lübeck en 

afgevaardigden Wendische steden 

216 Stadsarchief Düsseldorf 

(Hanseatica, 2, 109) 

Verwijzing in: HR 3, deel 3, 458-

459 

15/04/1496 Stadsbestuur Brugge Engelbrecht, graaf van Nassau 

217 Stadsarchief Düsseldorf 

(Hanseatica, 2, 112) 

Verwijzing in: HR 3, deel 3, 459 15/04/1496 Stadsbestuur Brugge Filips van Kleef 

218 Stadsarchief Gdansk (XXI, 162) Verwijzing in: HR 3, deel 3, 443 2/09/1496 Stadsbestuur Brugge Wendische steden 
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Lijst met gebruikte afkortingenLijst met gebruikte afkortingenLijst met gebruikte afkortingenLijst met gebruikte afkortingen    

ADN  Archives Départementales du Nord (Rijsel) 

ADCO  Archives Départementales de la Côte d'Or (Dijon) 

ARA   Algemeen Rijksarchief (Brussel) 

B  Série B 

FG  Fonds Gent 

KB  Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) 

KBR  Koninklijke Bibliotheek (Brussel) 

MF  Manuscrits français 

RK  Fonds Rekenkamers 

RAB  Rijksarchief in de provinciën te Brugge 

RAG  Rijksarchief in de provinciën te Gent 

RAK  Rijksarchief in de provinciën te Kortrijk 

RVV  Fonds Raad van Vlaanderen 

SAB  Stadsarchief Brugge 

SABR  Stadsarchief Brussel 

SAG  Stadsarchief Gent 

SAK  Stadsarchief Keulen 

SAM  Stadsarchief Mechelen 

SAR  Stadsarchief Rijsel 

UGent  Universiteit Gent  

 

lb.  libra (ponden) 

s.  solidi (schellingen) 

d.  denarii (penningen) 

par.  Parisis 

gr.  Vlaamse Groten 
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BN  Bibliographie nationale 

BTFG  Revue Belge de Philologie et d'Histoire / Belgisch Tijdschrift voor 

Filologie en Geschiedenis 

BMGN  Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 

Nederlanden 

HGGB  Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge: 

tijdschrift voor de studie van de geschiedenis van Vlaanderen 

HKCG  Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 

HLSV  Handelingen van de Leden en Staten van Vlaanderen 

HMGOG  Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 

Gent 

HR  Hanserecesse 

HU  Hansisches Urkundenbuch 

MNW  Middelnederlandsch Woordenboek 

NBW  Nationaal Biografisch Woordenboek 

RN  Revue du Nord 

RH  Revue Historique 

TSEG  Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 

VID  Vocabulaire international de la diplomatique 
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Lijst van afbeeldingenLijst van afbeeldingenLijst van afbeeldingenLijst van afbeeldingen    

Afbeelding 1:  De vouwlijnen en kenmerken van een missive 

Afbeelding 2:  Kleine rode particuliere zegels van Engelse koninklijke 

onderhandelaars 

Afbeelding 3:  Fragment Pourbuskaart 

Afbeelding 4:  Ieper en haar toegangswegen 

Afbeelding 5:  Kenteken van de Gentse schalmeiers 

Afbeelding 6:  Lycopolis en een bode 

Afbeelding 7:  Cornelia wordt ingelicht over de komst van Pompeius door een 

wenende bode 

Afbeelding 8:  De stadsbode op de gevel van het stadhuis van Basel 

Afbeelding 9:  Fragment uit de bodenlijst van de Gentse stadsrekening (1415-1416) 

 





 

315 

 

Lijst van grafieken en tabellenLijst van grafieken en tabellenLijst van grafieken en tabellenLijst van grafieken en tabellen    

Grafiek 1.1:  Jaarlijkse uitgaven reiskosten Gent (in d. par.) 1400-1495 met 

vijfjaarlijks zwevend gemiddelde 

Grafiek 1.2:  Jaarlijkse uitgaven reiskosten Brugge (in d. par.) 1400-1495 met 

vijfjaarlijks zwevend gemiddelde 

Grafiek 1.3.:  Vergelijking van de vijfjaarlijkse zwevende gemiddelden van de 

reiskosten Gent en Brugge 

Grafiek 1.4:  Procentueel aandeel van de reiskosten ten opzichte van het totaal van 

de uitgaven (Gent en Brugge) 1400-1495 

Grafiek 1.5:  Aandeel van de reiskosten binnen de bestuurlijke uitgaven in Gent 

(1400-1495) met vijfjaarlijks zwevend gemiddelde 

Grafiek 1.6:  Procentuele uitgaven van de reiskosten voor stad Eeklo (1404-1424) 

Grafiek 1.7:  Procentuele uitgaven van de reiskosten voor stad Tielt (1403-1429) 

Tabel 2.1:  De velden van de databank 

Tabel 2.2:  De verschillende verschijningsvormen van de stedelijke brieven 

Tabel 2.3:  De bezegelingwijze van de stedelijke brieven 

Tabel 2.4: Thematische indeling van de stedelijke brieven per periode 

Tabel 2.5:  Thematische indeling van de stedelijke brieven per vorm 

Tabel 2.6:  Enkele begrippen uit de Middelnederlandse brieven met een politiek 

thema 

Tabel 2.7:  Belangrijkste werkwoorden in de Middelnederlandse brieven met een 

politiek thema 

Tabel 3.1:  De Brugse messagiers in loondienst (1409-1511) 

Grafiek 3.2:  De Brugse messagiers en hun dienstjaren (1400-1511) 

Tabel 3.3:  De Brugse messagiers en het vinderschap 

Tabel 3.4:  De Gentse messagiers (1415-1422, 1450-1456, 1484-1490) 

Tabel 3.5:  De grootte van de dagvergoedingen voor de stedelijke messagiers 
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Tabel 3.6:  Geschatte jaarinkomsten van de Brugse messagiers (lb. parisis) 

Tabel 4.1:  De structuur van een zending 

Tabel 4.2:  De correspondentie van de Ieperse afgevaardigden naar Ieper 

Tabel 5.1:  Typologieën van de stedelijke verplaatsingen 

Grafiek 5.2:  De motieven van de Gentse externe politiek (1417-1421, 1451-1455 en 

1485-1489) 

Grafiek 5.3:  De motieven van de Brugse externe politiek (1417-1421, 1451-1455 en 

1485-1489) 

Grafiek 5.4:  De motieven van de Ieperse externe politiek (1417-1421, 1451-1455 en 

1485-1489)  

Grafiek 5.5:  Analyse van de motieven voor de externe politiek - vergelijking van 

de drie steden 

Grafiek 5.6: Analyse van de motieven voor de externe politiek - vergelijking van 

de drie perioden (1417-1421, 1451-1455, 1485-1489) 

Grafiek 5.7:  Procentuele verhouding van de verschillende categorieën 

Tabel 5.8:  De top 15 van meest bezochte stadsbesturen per stad en per periode 

Tabel 5.9:  Aantal bezoeken aan de Brabantse steden door de steden Gent en 

Brugge 

Tabel 5.10: Analyse van de juridische uitgaven van Gent per jaar in de periode 

1451-1455 
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BibliografieBibliografieBibliografieBibliografie    

Onuitgegeven Onuitgegeven Onuitgegeven Onuitgegeven bronnenbronnenbronnenbronnen    

ADN Archives Départementales du ADN Archives Départementales du ADN Archives Départementales du ADN Archives Départementales du Nord, RijselNord, RijselNord, RijselNord, Rijsel    

 

Série B (Cours et juridictions d'Ancien Régime – Chambre des Comptes de Lille et du 

Trésor des chartes des comtes de Flandres):  

Trésor des Chartes: nrs. 522-585, 641-642, 1278-1288, 1340-1341, 1349-1351, 1363-1364, 

1513. 

Trésor des Chartes. Supplément: nrs. 19957-19960, 19962, 19969, 19972, 20004-20006. 

Lettres Reçues et Dépêchées: nrs. 17620-17755 

Lettres Missives: nrs. 18822-18825, 18841-18844. 

Fonds Errembault: nrs. 19479-19482. 

 

ARA Algemeen Rijksarchief, BrusselARA Algemeen Rijksarchief, BrusselARA Algemeen Rijksarchief, BrusselARA Algemeen Rijksarchief, Brussel    

 

Manuscrits Divers: nrs. 29a, 174, 175, 273bis, 381, 802b, 889, 962a, 967, 1071, 1072, 1243, 

1832, 1847, 1939, 2230, 2234, 2421, 2593, 2906, 3069, 3135, 3203, 3573, 3769, 3831, 4082, 

4243. 

Fonds Rekenkamers: nrs. 13675-13711, 13769-13771, 13775-13776, 13781, 14111-14115, 

14116 - 14119, 14547-14551, 31459, 32462, 32464, 32547, 32470, 32471, 32477, 32479-32480, 

32482-32483, 32489, 32501, 32503, 32511-32513, 32515, 32547-32549, 32489, 38374, 38642-

38646, 38675-38679, 38709-38713. 

Fonds Rekenkamers, administratieve dossiers, eerste reeks ('Cartons'): nrs. 217, 223, 224, 

232A, 233. 

Trésor de Flandres: nrs. 572, 578, 583, 601, 1110, 1111, 1121, 2570, 2582. 
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Papiers Gérard: nr. 59. 

Chartes de l'audience: nr. 254. 

 

BLL British Library, LondenBLL British Library, LondenBLL British Library, LondenBLL British Library, Londen    

 

Cotton Manuscripts: Caligula D III, Galba B I, Galba B III, Galba B IV en Nero B II. 

Stowe Manuscipts: nr. 142. 

Additional Manuscripts: nr. 30719. 

Additional Charters: nr. 15405. 

 

BNBNBNBNFFFF, Bibliothèque nationale de France, Parijs, Bibliothèque nationale de France, Parijs, Bibliothèque nationale de France, Parijs, Bibliothèque nationale de France, Parijs    

 

Manuscrits français: nrs. 2699, 2897, 3887, 5041, 11593, 15540, 15541, 15597, 18997, 25949. 

 

KBR Koninklijke Bibliotheek BrusselKBR Koninklijke Bibliotheek BrusselKBR Koninklijke Bibliotheek BrusselKBR Koninklijke Bibliotheek Brussel    
    
Handschriften (inventaris Van den Gheyn): nrs. 4706, 5027, 6150, 6262, 6277, 6295, 6333. 

    

NALNALNALNAL, National , National , National , National Archives, LondonArchives, LondonArchives, LondonArchives, London    

 

Serie DL: Records of the Duchy of Lancaster: 

  DL41: Duchy of Lancaster: Misscellanea: nr. 506.  

Serie E: Records of the Exchequer, and its related bodies:  

 E30: Exchequer: Treasury of Receipt: Diplomatic Documents nrs. 494,,,,    1331,    

1628. 

  E36: Exchequer: Treasury of the Receipt: Miscellaneous Books: nr. 266. 

 E101: King's Remembrancer: Accounts Various: nrs. 315/33,    316/3, 316/40, 

317/13, 319/25, 320/20, 321/12, 324/19. 

Serie SC: Records of various departments, arranged artificially according to type, and 

formerly entitled Special Collections: 

  SC 13: Special Collections: Seals: nr. F60.    

 

RAB RijksarchiefRAB RijksarchiefRAB RijksarchiefRAB Rijksarchief    BruggeBruggeBruggeBrugge    

 

Registers Brugse Vrije: Cartularia: nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 7, 7bis, 8. 

Registers Brugse Vrije: Rekeningen: nrs. 249-252. 

Oorkonden Brugse Vrije: nrs. 382, 400-403, 420, 434, 437, 438, 444, 449, 478, 479, 488, 517. 

Verzameling Stad Brugge: nr. 399. 

Découvertes: nr. 181. 
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RAG Rijksarchief GentRAG Rijksarchief GentRAG Rijksarchief GentRAG Rijksarchief Gent    

 

Fonds Gent: nrs. 131, 158. 

Oostenrijks Fonds: nrs. 103, 104, 108, 122, 137, 148. 

Fonds Raad van Vlaanderen: nr. 175. 

Fonds Sint-Baafs en Bisdom Gent: serie K: nr. 2740. 

Fonds Sint-Baafs en Bisdom Gent: nr. 819 (B4854/18). 

Fonds Varia 2: nrs. 260-263. 

Fonds Varia D: nr. 3358. 

 

SAB StadsarchiefSAB StadsarchiefSAB StadsarchiefSAB Stadsarchief    BruggeBruggeBruggeBrugge    

 

Reeks 99: Politieke Oorkonden: nrs. 905, 907, 915, 920, 924, 926, 981, 1059, 1079, 1080, 

1222, 1224, 1226, 1227, 1286. 

Reeks 96: Stadscartularia: nrs. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 21, 24. 

Reeks 109: Autografen: nrs. 1, 2, 3, 4, 8. 

Reeks 112: Stadsbestuur. 

Reeks 114: Wetsvernieuwingen. 

Reeks 127: Pachtboek officiën: 1440-1470. 

Reeks 128: Stadsofficiën. 

Reeks 130: Poorterboeken: 1418-1500. 

Reeks 141: Stadseigendommen. 

Reeks 216: Stadsrekeningen: 1400-1511. 

Reeks 277: Presentwijnen: 1424-25, 1425-26, 1468-69, 1484-85, 1485-86, 1487-88, 1488-89, 

1490-91, 1491-92, 1492-93. 

Reeks 279: Rekeningen thesauriers. 

Reeks 303: Oosterlingen. 

Reeks 513: Adornes en Jeruzalem (vroeger: De Limburg Stirum): nrs. 23, 39. 

    

SABR Stadsarchief BrusselSABR Stadsarchief BrusselSABR Stadsarchief BrusselSABR Stadsarchief Brussel    

 

Oude archieven: nr. 3402.  

Oude archieven: Cartularia: nrs. 9, 16. 

 

SAG Stadsarchief GentSAG Stadsarchief GentSAG Stadsarchief GentSAG Stadsarchief Gent    

 

Reeks 2: Ingekomen brieven: nr. 1. 

Reeks 2ter: Ingekomen brieven. Autograven: nr. 1. 

Reeks 93: Cartularia: nr. 7/G. 
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Reeks 93bis: Kleine cartularia: nrs. 2-7. 

Reeks 94: Charters: nrs. 481, 511, 538, 575, 617, 623, 628, 659, 665, 666, 695, 709, 721, 752, 

748, 759, 771, 811. 

Reeks 95: Varia: nr. 1 . 

Reeks 141: Officies van de stad: nr. 43. 

Reeks 143: Officies van de stad. Varia: nr. 1. 

Reeks 212: Ballincboek. 

Reeks 400: Stadsrekeningen: nrs. 12, 13, 17, 18, 27, 28, 29. 

    

SAM Stadsarchief MechelenSAM Stadsarchief MechelenSAM Stadsarchief MechelenSAM Stadsarchief Mechelen    

 

Oud archief, inventarisdeel 2: Chartes. Supplément: nr. 987, 1124. 

Oud archief, inventarisdeel 3-4: Lettres missives: nrs. 10, 11, 12, 14, 26, 39, 43, 44, 46, 47, 

48, 68, 90, 91, 96-97, 100-104, 158, 319, 337, 405. 

Oud archief, inventarisdeel 6: Commerce et industrie, sectie 4: nrs. 1-2 (nr. 212). 

Oud archief, inventarisdeel 6: Administration communale, sectie 6: nr. 1 (nr. 54). 

Oud archief, inventarisdeel 8: B. Stadsrekeningen, série 1: nrs. 126-131. 

 

SBB Stedelijke BibliotheekSBB Stedelijke BibliotheekSBB Stedelijke BibliotheekSBB Stedelijke Bibliotheek    BruggeBruggeBruggeBrugge    

 

Handschriften: 641, 641bis. 

    

UBG Universiteitsbibliotheek GentUBG Universiteitsbibliotheek GentUBG Universiteitsbibliotheek GentUBG Universiteitsbibliotheek Gent    

 

HS 622: Plakkaten, ordonnanciën en andere stukken betreffende het graafschap 

Vlaanderen, 16e en 17e eeuw. 

HS 1018: Memorieboek der stad Brugge, 1279-1608. 

WerkinstrumentenWerkinstrumentenWerkinstrumentenWerkinstrumenten    

Biographie nationale (Brussel, 1866-). 

Nationaal Biografisch Woordenboek (Brussel, 1964-) 

Bautier, R.-H. en Sornay, J., Les sources de l'histoire économique et sociale du Moyen Age. 2: Les 
états de la Maison de Bourgogne. 1: Archives centrales de l'Etat bourguignon (1384-1500); 
Archives des principautés territoriales. 2. les principautés du Nord (Parijs, 2001). 
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