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Heidi Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke

Een versteende ruimte?
De impact van stedelijke veranderingsprocessen op de sociale topografie
van Brugge, 1380-1670*

Het historisch onderzoek naar sociale topografie en residentiële patronen in mid-
deleeuwse en vroegmoderne steden heeft de voorbije decennia veel vooruitgang ge-
boekt. Uit nieuwe, fijnmaziger analyses, mede mogelijk gemaakt door het gebruik van 
Geografisch Informatie Systemen (gis), bleek dat residentiële patronen in pre-indu-
striële steden heel wat complexer waren dan het model van Gideon Sjoberg uit 1960 
liet uitschijnen. Sjoberg beschouwde deze steden als statische en sterk gesegregeerde 
ruimten. Waar de elite doorgaans luxueuze residenties betrok vlakbij de politieke en 
economische machtscentra in de binnenstad, leefden de laagste sociale groepen in vrij 
rudimentaire omstandigheden in de stadsrand. Deze concentrische sociale segregatie 
zou volgens hem pas doorbroken worden met de industriële revolutie.1 Aanvankelijk 
bevestigde empirisch onderzoek naar bijvoorbeeld laatmiddeleeuws Gent en Parijs dit 
Sjobergiaans model.2 De ruwe dichotomie op macroniveau tussen een rijke kern en 
een armere rand was een effect van de spectaculaire groei die de middeleeuwse stad uit 
haar oorspronkelijke stadsmuren deed barsten. Terwijl de kapitaalkrachtige elite in het 
dure, oude centrum kon blijven wonen, zochten ambachtslieden en arbeiders goed-
kopere huisvesting en ateliers in de stedelijke periferie.3 Vermits de bebouwde ruimte 
zich slechts langzaam aan de zich wijzigende omstandigheden kon aanpassen, duurde 
het vaak lang voordat de oude residentiële patronen gedeeltelijk waren uitgevlakt nadat 
stad en rand door nieuwe stadsomwallingen waren samengevoegd.

Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat een complexer beeld naar voren komt 
zodra we dieper inzoomen dan het macroniveau dat aanvankelijk door een gebrek aan 
werkbare analyse-instrumenten werd gebruikt. Sociale topografie is immers te recon-
strueren aan de hand van belastingen op de gebruikswaarde van woningen. Waar tot 
voor enkele decennia deze bronnen statistisch werden verwerkt op het geaggregeerde 
niveau van parochies, wijken of andere administratieve eenheden, brengt een cartogra-
fische visualisering patronen en clusters tevoorschijn die voorheen minder duidelijk 

*  Wij danken de leden van onderzoeksgroep host van de Vrije Universiteit Brussel, de redactie en de anonieme 
referenten voor hun opmerkingen bij eerdere versies van deze tekst. Alle kaarten zijn gebaseerd op de databases van 
Heidi Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke. De kaarten zijn vervaardigd door Ward Leloup. Copyrights 
blijven bij de auteurs.
1  G. Sjoberg, The preindustrial city. Past and Present (New York 1960).
2  M. Boone, M. Dumon en B. Reusens, Immobiliënmarkt, fiscaliteit en sociale ongelijkheid te Gent 1483-1503 (Kort-
rijk 1981) 168; zie ook: L. Derycke, De Sint-Michielswijk in Gent (1480-1520): een sociaal-topografische reconstructie 
(Gent 1999); B. Bove. ‘Les périphéries de Paris au XIVe siècle: essai d’application de la théorie géographique aux 
sources médiévales’, in: M. do Carmo Ribeiro en A. Sousa Melo (red.), III coloquio internacional: evoluçao da 
paisagem urbana: cidade e periferia (z.p. 2014) 127-147.
3  B. Vannieuwenhuyze, ‘Espaces périphériques dans une ville médiévale. La ville de Bruxelles entre les deux enceintes 
au bas Moyen Âge’, Società e Storia 29 (2006) 322. Ook archeologische gegevens lijken deze patronen te bevestigen: 
I.J. Cleijne e.a., Huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Van hout(skelet)bouw naar 
baksteenbouw in tien steden (Amersfoort 2017) 303.
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waren omdat ze zich op een lager ruimtelijk niveau situeerden (straat of bouwblok) 
of zich over verschillende administratieve eenheden uitstrekten.4 gis biedt uitstekende 
mogelijkheden om in te zoomen op deze kleinere analyseniveaus waarvan de vaak com-
plexe patronen te verklaren zijn door de interactie tussen sociale groepen, economische 
activiteiten en ruimtelijke ordening.

Wat Bove aantoonde voor middeleeuws Parijs – dat bij een dergelijke gis-analyse op 
meso- of microniveau zowel het stadscentrum als de periferie sociaal meer gedifferen-
tieerd bleken dan voorheen werd aangenomen – is ook al bevestigd voor Nederlandse 
steden. De groep onderzoekers rond Clé Lesger en Marco Van Leeuwen toont aan dat 
daar tussen de late zestiende en de negentiende eeuw weliswaar macro-segregatie be-
stond op het niveau van zones of wijken, maar dat er bovenal meso-segregatie bestond 
op het niveau van gevelwanden of blokkanten, in die zin dat de woningen aan de hoofd-
straat van het bouwblok vaak duurder waren dan die in de parallel- of zijstraten.5 In 
het zeer dicht bebouwde Amsterdam bestond er daarenboven micro-segregatie op het 
niveau van verdiepingen van huizen met meerdere wooneenheden.6 De auteurs con-
cluderen dan ook dat het model van Sjoberg slechts een zeer beperkte geldigheid heeft 
voor vroegmoderne Nederlandse steden. Zij verwijzen als alternatief naar het model 
van James Vance die stelt dat grote veranderingen in de stedelijke sociale ruimte zich al 
in de zestiende eeuw voltrokken tijdens de overgang van de prekapitalistische naar de 
kapitalistische stad. Dit model hecht veel belang aan de werking van de vastgoedmarkt, 
en dan met name aan ‘locatie’ als prijsbepalende factor.7 Lesger en Van Leeuwen vinden 
evenwel dat Vance te veel nadruk legt op sociale veranderingen die in de zestiende eeuw 
zouden hebben plaatsgevonden. Zij gaan ervan uit dat locatievoordelen de neiging heb-
ben te verstenen, waardoor oorspronkelijk gemengde patronen een grote historische 
continuïteit vertonen. Die padafhankelijkheid werd pas doorbroken wanneer branden 
of andere rampen bestaande structuren uitwisten of bij grootschalige stadsuitbreidin-
gen of campagnes van stadsvernieuwing, wat ook Dominique Vanneste vaststelde voor 
moderne Belgische steden.8 Maar ook in deze nieuwe of vernieuwde buurten konden 
de rijkste groepen hun voorkeuren altijd als eerste realiseren en volop de nieuwe loca-
tievoordelen benutten.9

4  C. Lesger, M.H.D. Van Leeuwen en G. Buzing, ‘Residentiële segregatie in Delft. Een verkenning van ruimtelijke 
patronen in 1832’, in: O. Boonstra en A. Schuurman (red.), Tijd en ruimte. Nieuwe toepassingen van gis in de 
alfawetenschappen (Utrecht 2009) 52-61; D. Denecke, ‘Research in German urban historical geography’, in: D. 
Denecke en G. Shaw (red.), Urban historical geography. Recent progress in Britain and Germany (Cambridge 1988) 
24-33.
5  C. Lesger, M.H.D. van Leeuwen en B. Vissers, ‘Residentiële segregatie in vroeg-moderne steden. Amsterdam in de 
eerste helft van de negentiende eeuw’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (verder tseg) 10:1 (2013) 
71-101, 73; C. Lesger en M.H.D. Van Leeuwen, ‘Residential segregation from the sixteenth to the nineteenth century: 
evidence from the Netherlands’, Journal of Interdisciplinary History 42:3 (2012) 333-369; Lesger, Van Leeuwen 
en Buzing, ‘Residentiële segregatie’; W. van den Berg, M. Van Leeuwen en C. Lesger, ‘Residentiële segregatie in 
Hollandse steden. Theorie, methodologie en empirische bevindingen voor Alkmaar en Amsterdam, 16de-19de eeuw’, 
tseg 24 (1998) 402-436.
6  Lesger en Van Leeuwen, ‘Residential segregation’.
7  J.E. Vance, ‘Land Assignment in the precapitalist, capitalist, and postcapitalist city’, Economic Geography 47:2 
(1971) 101-120.
8  D. Vanneste, De pre-industriële Vlaamse stad: een sociaal-economische survey. Interne differentiatie te Gent en te 
Kortrijk op het einde van de 18de eeuw (Leuven 1987).
9  Lesger en Van Leeuwen, ‘Residential segregation’.
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Dat de economische werking van de vastgoedmarkt niet eigen is aan de ‘kapitalisti-
sche’ periode die in de zestiende eeuw zou begonnen zijn, is onlangs nog aangetoond 
door Catherine en Mark Casson. Zij stellen vast dat er in middeleeuws Gloucester al 
een duidelijke correlatie bestond tussen huurwaarden, locatie en type eigendom, zowel 
in 1100 als in 1450.10 De vraag die zich hierbij echter opdringt, en die we in dit artikel 
willen beantwoorden, is in hoeverre de vastgoedmarkt wel beschouwd kan worden als 
een variabele die onafhankelijk opereert van maatschappelijke veranderingen. Waren 
die sociale patronen wel zo stabiel en continu doorheen de tijd? Recent onderzoek 
door Justin Colson naar de sociale topografie van laatmiddeleeuws Londen toont na-
melijk aan dat economische infrastructuur en clustering van corporatieve identiteiten 
voor bepaalde beroepsgroepen weliswaar een grote continuïteit vertoonden tussen 
1400 en 1550, maar dat de mensen die deze beroepen uitoefenden zich mettertijd meer 
verspreidden in de stad en dat ook sommige beroepsclusters verschoven volgens de 
principes van locational economics.11 Dat betekent dat locatievoordelen en -voorkeuren 
ook kunnen verschuiven doorheen de tijd, wat die ‘verstening’ van sociale patronen 
toch enigszins in vraag doet stellen. 

In dit artikel onderzoeken wij aan de hand van drie tijdsdoorsneden voor 1382 (ge-
deeltelijk), en 1583 en 1667 (volledig) hoe en waarom de sociale topografie van Brugge 
veranderde tijdens de overgang van de middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd. We 
besteden hierbij aandacht aan de interactie tussen site (locatie), stadsontwikkeling en 
functies, maar we gaan ook na hoe de evoluerende plaats van Brugge in haar economi-
sche, politieke en religieuze netwerken verschuivingen teweeg bracht in deze patronen. 
Brugge is een interessante casus om dergelijke veranderingen te onderzoeken omdat de 
stad in de late middeleeuwen uitgroeide tot het belangrijkste economische centrum van 
Noordwest-Europa. Haar leidinggevende rol moest ze echter in de zestiende eeuw af-
staan aan Antwerpen waardoor een economische heroriëntatie nodig was. Ook sociaal-
demografische en politiek-culturele veranderingen hebben de stad beïnvloed. Hoewel 
de residentiële patronen in vroegmodern Brugge veel overeenkomsten vertonen met 
die in Nederlandse steden en we bij de verklaring ervan ook veel belang toekennen aan 
locatievoordelen en de werking van de vastgoedmarkt, willen wij hier vooral beklem-
tonen dat die vastgoedmarkt een reflectie van onderliggende patronen was en dat er een 
zekere discrepantie groeide tussen de residentiële patronen zelf en de sociale realiteit 
die erachter schuilging.

De bronnen zijn belastingen op de huurwaarden, die zelf in een vaste verhouding 
stonden tot de koopwaarde van de woningen (deze bronnen komen verder aan bod 
bij ‘huurwaarden als indicator voor sociale topografie’). Die laatste was bepaald door 
de grootte, kwaliteit en de locatievoordelen van het pand. Huurwaarden worden als 
representatief beschouwd voor de sociale topografie, omdat iedereen, zowel eigenaar 
als huurder, in een huis woonde dat hij zich onder normale omstandigheden kon ver-
oorloven. Toch gold, naar analogie met de wet van Engel voor voeding, dat het aandeel 
van het huishoudbudget dat naar huisvesting gaat omgekeerd evenredig is met het 

10  C. Casson en M. Casson, ‘Location, location, location? Analysing property rents in medieval Gloucester’, 
Economic History Review 69 (2016) 575-599.
11  J. Colson, ‘Commerce, clusters, and community. A re-evaluation of the occupational geography of London, 
c. 1400-c. 1550’, Economic History Review 69 (2016) 104-130.
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inkomensniveau. Wat evenwel nog onvoldoende onderkend wordt, is dat eigenaars, 
investeerders en speculanten op de vastgoedmarkt zelf ook pro-actief reageerden op 
stedelijke veranderingen en daarbij doelgerichte veranderingen in de bebouwde omge-
ving aanbrachten.12 Bij analyse van één enkele tijdsdoorsnede blijven huurwaarden een 
goede indicator voor sociale topografie omdat ze alle stadsbewoners in een relatieve 
verhouding plaatsen. Bij vergelijking van de sociale topografie over meerdere tijds-
doorsneden heen moet de evolutie van de huurwaarden zelf onderzocht worden, maar 
verdient het ook aanbeveling om na te gaan in hoeverre die woningen doorheen de tijd 
minder of net beter betaalbaar werden voor de stadsbewoners. Dat biedt meer inzicht 
in de echte sociale realiteit van de woningmarkt. In de volgende paragrafen geven we 
eerst een korte introductie over Brugge, bespreken we de bronnen en de methodologie, 
bestuderen we residentiële patronen en bespreken we de voornaamste determinanten 
voor hun evolutie doorheen de tijd.

Brugge: groei en recessie
Van een politiek-administratief centrum met een regionale marktfunctie ontpopte 
Brugge zich tijdens de volle en late middeleeuwen tot een internationale handelsmetro-
pool en één van de belangrijkste financiële centra van Noordwest-Europa.13 Hoewel 
de stad in vergelijking met grote industriesteden als Gent en Ieper meer gericht was op 
commerciële activiteiten, kon Brugge ook bogen op een substantiële industriële basis. 
Rond 1340, toen de stad ongeveer 57.000 inwoners telde, was ruim een kwart van de 
bevolking actief in de textielnijverheid, een sector die ook vele migranten aantrok.14 
In de dertiende eeuw bloeide de massaproductie van goedkopere lakens van lage en 
middelbare kwaliteit, maar onder druk van internationale concurrentie en stijgende 
transactiekosten, zag de stad zich in de loop van de veertiende eeuw genoodzaakt om 
zich meer toe te leggen op de productie en afwerking van luxegoederen, zowel hoog-
waardige kwaliteitslakens als gebruiks- en kunstvoorwerpen met een hoge toegevoeg-
de waarde. Deze verschuiving kon het banenverlies in de traditionele sectoren echter 
onvoldoende compenseren en de economische specialisatie leidde tot sociale differen-
tiatie en polarisatie.15

12  H. Soly, ‘Grondspeculatie en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw’, Economisch en sociaal tijdschrift 28 
(1973) 291-302; H. Soly, Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw: de stedebouwkundige en industriële 
ondernemingen van Gilbert van Schoonbeke (Brussel 1977).
13  A. Brown en J. Dumolyn (red.), Medieval Bruges, c. 850-1550 (Cambridge 2018).
14  De in de tekst geciteerde bevolkingscijfers zijn hoger dan tot nu toe bekend, maar zijn gebaseerd op nieuw 
onderzoek van P. Stabel, J. Puttevils, J. Dumolyn, ‘Production, Markets and Socio-Economic Structures, I, c. 1100-
c. 1320’, in: Brown en Dumolyn (red.), Medieval Bruges, 234-239. Zie ook: J. Vermaut, De textielnijverheid in Brugge 
en op het platteland, Westelijk Vlaanderen voor 1800. Konjunktuurverloop, organisatie en sociale verhoudingen 
(onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Gent 1974); E. Thoen, ‘Verhuizen naar Brugge in de late middeleeuwen. De rol 
van immigratie van de poorters in de aanpassing van de stad Brugge aan de zich wijzigende economische om stan dig-
heden (14e-16e eeuw)’, in: H. Soly en R. Vermeir (red.), Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber Amicorum 
prof. M. Baelde (Gent 1993) 329-349.
15  J.H. Munro, ‘Industrial transformations in the north-west European textile trades, c. 1290-1340. Economic 
pro gress or economic crisis?’, in: J.H. Munro (red.), Textiles, towns and trade. Essays in the economic history of late-
medie val England and the Low Countries (Aldershot 1994) 110-148; R. Van Uytven, ‘Splendour or wealth. Art and 
eco nomy in the Burgundian Netherlands’, Transactions of the Cambridge Bibliographical Society 10 (1992) 101-123.



13�(2018)�1� een�versteende�ruimte?  23

Rond 1500 werd de dominante economische positie van Brugge aangetast op twee 
terreinen.16 Op het commerciële vlak deed zich een verschuiving voor in de internati-
onale handelsroutes waardoor Antwerpen van haar meer inlands gelegen locatie kon 
profiteren om de overzeese handel via de Schelde te verbinden met de landhandel over 
Duitsland. In combinatie met een stimulerend economisch beleid en een groeiende 
industriële productie, droeg dit bij tot de spectaculaire groei van Antwerpen.17 Diverse 
Brugse handelaarsfamilies spreidden hun activiteiten over beide steden. Toch deed 
de politieke crisis van 1488-1490, toen ook Brugge in opstand kwam tegen Maximili-
aan van Oostenrijk, de internationale handelsnaties beslissen om Brugge in te ruilen 
voor het veiligere Antwerpen. Ook grote groepen ambachtslieden volgden hen naar 
de Scheldestad.18 Na het vredesakkoord in 1493 kwam een deel van de internatio-
nale handelaars weliswaar terug, maar in veel beperktere mate dan voorheen. Hoewel 
Brugge nog tot halverwege de zeventiende eeuw zou deelnemen aan de internationale 
handel, kreeg haar centrale functie in de lokaal-regionale handel langzamerhand de 
bovenhand. Een tweede economische sector die het rond 1500 zwaar te verduren kreeg 
was de textielnijverheid. Die worstelde al enige tijd met toenemende concurrentie van 
andere productiecentra. Eén van de problemen was de hoge loonkost in Brugge, waar 
ambachtslieden de hoogste lonen van de Nederlanden verdienden. Via innovatie en 
differentiatie en via structurele veranderingen die deels op onderaanneming waren 
gebaseerd, slaagde de sector erin de productie opnieuw op te drijven. De structurele 
wijzigingen veroorzaakten echter een toenemende sociale polarisatie tussen handelaars 
en ondernemers enerzijds en de snel verarmende ambachtslieden anderzijds.19 

Voor ons onderzoek naar residentiële patronen zijn twee demografische crises van 
bijzonder belang geweest. De opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk aan het einde 
van de vijftiende eeuw zorgde voor een plotse emigratiegolf van 25 procent van de be-
volking, een daling van 40.000 naar 30.000 inwoners op enkele jaren tijd. Het zou duren 
tot 1580 voor de stad opnieuw 38.000 inwoners telde, maar die toename getuigt wel van 
een gradueel economisch herstel in de loop van de zestiende eeuw. Een groot probleem 
was echter de torenhoge inflatie, waardoor de koopkracht in Brugge met 75 procent 
daalde tussen 1500 en 1585. Doordat Brugge onvoldoende loonaanpassingen door-
voerde, vooral in vergelijking tot Antwerpen en Gent, zakte de koopkracht rond 1545 
onder het niveau van deze andere steden en begonnen ambachtsmeesters uit de sociale 
middengroepen Brugge te verlaten op zoek naar betere opportuniteiten elders. Tegelij-
kertijd oefenden de structurele wijzigingen in de textielsector een aanzuigeffect uit op 
lager geschoolde arbeiders uit het zuiden van Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Beide 
processen samen veranderden langzamerhand de sociale samenstelling van Brugge. 

16  Voor de vroegmoderne geschiedenis van Brugge: J.A. Van Houtte, De geschiedenis van Brugge (Tielt 1982); M. 
Ryckaert e.a. (red.), Brugge. De geschiedenis van een Europese stad (Tielt 1999); A. Vandewalle, Hanzekooplui en 
Medicibankiers. Brugge, wisselmarkt van Europese culturen (Oostkamp 2002).
17  J. Puttevils, Merchants and trading in the sixteenth century. The Golden Age of Antwerp (Londen 2015).
18  J. Haemers, ‘Philippe de Clèves et la Flandre. La position d’un aristocrate au cœur d’une révolte urbaine (1477-
1492)’, in : J. Haemers, C. Van Hoorebeeck en H. Wijman (red.), Entre la ville, la noblesse et l’état. Philippe de Clèves 
(1456-1528), homme politique et bibliophile (Turnhout 2007) 21-100; J. Haemers, De strijd om het regentschap over 
Filips de Schone. Opstand, facties en geweld in Brugge, Gent en Ieper (1482-1488) (Gent 2015).
19  Vermaut, De textielnijverheid; C. Lis en H. Soly, ‘Subcontracting in guild-based export industries. Thirteenth-
eighteenth centuries’, in: S.R. Epstein en M. Prak (red.), Guilds, innovation and the European economy (Cambridge 
2008) 81-113.
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Een tweede demografische crisis deed zich voor in de vroege jaren 1580. Een extreme  
duurte crisis had zowel de lagere sociale groepen als een groot deel van de middengroe-
pen onder de armoedegrens gebracht. Deze crisis deed zich voor tijdens de periode 
waarin Brugge, net als Antwerpen en Gent, een Calvinistisch bewind voerde (1578-
1584). De Reconciliatie met Spanje (1585) stelde de opstandelingen voor de keuze zich 
opnieuw tot het katholicisme te bekeren of de stad te verlaten. Dit resulteerde in een 
emigratiegolf van andersdenkenden en economische vluchtelingen waardoor Brugge 
op korte termijn opnieuw ruim één derde van haar bevolking verloor: een daling van 
38.000 naar 25.000 inwoners. Pas nadat de economie zich begon te herstellen rond 1600 
werden de lonen, die in de loop van de zestiende eeuw nauwelijks waren gestegen, 
eindelijk opgetrokken tot het niveau van Antwerpen en Gent. Vanaf dan was er weer 
sprake van een lichte groei die met ups en downs zou doorgaan tot rond 1670, wanneer 
Brugge opnieuw 33.000 inwoners zou tellen.20

Huurwaarden als indicator voor sociale topografi
Om de effecten van deze sociaaleconomische veranderingsprocessen op de residentiële 
patronen in Brugge bloot te leggen, reconstrueerden we de sociale topografie voor 
drie peilpunten: 1382, 1583 en 1667.21 Voor de doorsneden van 1583 en 1667 kunnen 
we een beeld voor de hele stad opstellen op basis van penningkohieren en registers 
van huisgelden.22 In de Brugse kohieren is voor elk van de zes administratieve wij-
ken (zestendelen), per straat en per huis de jaarlijkse theoretische huuropbrengst van 
vastgoed (de huurwaarde) genoteerd, wat de basis vormde voor een belasting die kon 
variëren tussen 1,25 en 10 procent van de huurwaarde. Vermits wij uitsluitend met de 
huurwaarden zelf werken, gebeuren de vergelijkingen op uniforme basis. Hoewel deze 
takslijsten voor meerdere jaren beschikbaar zijn, zijn alleen de kohieren van 1583 en 
1667 bruikbaar omdat de samenstellers de huurwaarden toen opnieuw bepaalden op 
basis van de reëel betaalde huurprijzen en koopsommen. Daarenboven werden de hui-
zen ook ter plaatse getaxeerd om desgevallend correcties op de huurwaarden door te 
voeren. De bronnen vermelden naast de huurwaarde ook het type gebouw, de namen 
van eigenaars en huurders en het bedrag van de belasting. Eén ingreep drong zich op: 
voor 1583 ontbrak het register van het Sint-Niklaaszestendeel. Wij gebruikten een ver-
gelijkbaar kohier voor 1571, eveneens met actuele huurwaarden die we op basis van de 
huurprijzenindex van Masson herberekenden naar het niveau voor 1583.23

20  Vermaut, De textielnijverheid; W. Blockmans, ‘“Fondans en melencolie de povreté”. Leven en werken in 
Brugge 1482-1584’, in: P.J. Martens (red.), Brugge en de Renaissance. Van Memling tot Pourbus (z.p. 1998) 26-32; H. 
Deneweth, ‘Een demografische knoop ontward? Brugse bevolkingscijfers voor de vroegmoderne tijd’, Han de lingen 
van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge 147 (2010) 3-48; H. Deneweth, ‘De interactie tussen ar beids-
marktregulering, migratiebeleid en sociaal beleid. De textielnijverheid in zestiende-eeuws Brugge’, in: M. De Koster 
e.a. (red.), Werken aan de stad. Stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden 1500-1900. Liber alum-
norum Catharina Lis en Hugo Soly (Brussel 2011) 103-118 en de werken vermeld in voetnoot 19.
21  De methodologie voor dit onderzoek is geïnspireerd door Van den Berg, Van Leeuwen en Lesger, ‘Residentiële 
segregatie’. Voor een uitgebreide uiteenzetting over onze methodologie, zie: H. Deneweth, W. Leloup en M. Speecke, 
‘Visualising urban social change, Bruges 1300-1700’, in: A. Plosnić Škarić (red.), Mapping urban changes. Mapiranje 
urbanih promjena (Zagreb 2017) 336-363.
22  Stadsarchief Brugge, Oud archief, reeksen 139 en 140, Belastingen zestendelen, 1571, 1583, 1667.
23  F. Masson, ‘Huishuren te Brugge (1500-1796)’, in: C. Verlinden e.a. (red.), Dokumenten voor de geschiedenis 
van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant (Brugge 1959-1974) 4 vol., hier vol. 3, 3-94; H. Deneweth, Huizen en 
mensen. Wonen, verbouwen, investeren en lenen in drie Brugse wijken van de late middeleeuwen tot de negentiende 
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Dergelijke uitgebreide proto-kadastrale bronnen ontbreken voor de late middeleeu-
wen. Toch is er één uitzondering. In december 1382, vlak na de Slag bij Westrozebeke 
waar Gentse en Brugse rebellen verslagen werden door het leger van de Vlaamse graaf 
en de Franse koning, hief het reactionaire stadsbestuur een belasting op alle huizen in 
Brugge. Alleen het kohier van het Sint-Jacobszestendeel bleef bewaard, waardoor de 
analyse voor 1382 zich noodgedwongen tot dit zestendeel beperkt.24 Het register geeft 
per straat de namen van de belastingplichtigen – eigenaars en/of huurders – gevolgd 
door het verschuldigde bedrag. Hoewel het register weinig zegt over de huizentypo-
logie en helemaal niets over de gehanteerde belastingvoet, mogen we toch aannemen 
dat het belastingbedrag wel degelijk de kwaliteit en de marktwaarde van de huizen 
reflecteert. Zo diende linnenwever Willem Rogiers een belasting te betalen van twaalf 
groten voor een huis in de Raamstraat in Cattevoorde, één van de grote textielwijken 
aan de rand van de stad. Dit is een eerder bescheiden bedrag in vergelijking met de 
mediaanwaarde van achttien groten in het hele Sint-Jacobszestendeel. Dat zijn huis in-
derdaad van bedenkelijke kwaliteit was, blijkt uit een andere bron uit diezelfde periode, 
namelijk de confiscatieregisters die werden opgesteld tijdens de repressie volgend op de 
veldslag. De woning van Willem wordt hierin beschreven als een ‘stroyin huussekin’.25 

Hoewel het register van Sint-Jacobs ons niet in staat stelt om de exacte huishuur-
waarden te berekenen, kunnen we ook hier alle vermelde belastingbedragen in relatie 
tot elkaar plaatsen, wat een relatieve sociale topografie oplevert die vergelijkbaar is met 
die van de jaren 1583 en 1667. Toch een caveat: confrontatie van de belastingbetalers in 
het kohier van 1382 met de personen vermeld in de confiscatieregisters bracht aan het 
licht dat wanneer een huiseigenaar meerdere huizen of woningen bezat in éénzelfde 
straat, die vaak samen getaxeerd werden. Waar mogelijk hebben wij die bedragen op-
gesplitst. Bovendien werken we met medianen van belastingwaarden per straatkant, 
waardoor gebeurlijke ‘outliers’ de gegevens minder scheeftrekken. Een tweede voor-
behoud betreft de uitzonderlijke oorlogsomstandigheden waarin de huizenbelasting 
werd geheven. De confiscatie van de bezittingen van veroordeelde rebellen en de emi-
gratie van Bruggelingen die het oorlogsgeweld probeerden te ontvluchten, verstoorden 
enigszins de bezitsverhoudingen in de stad. Anderzijds zou men hierbij kunnen op-
werpen dat de oorlog mogelijk ook een draagvlak creëerde voor een meer progressief 
belastingmodel waarbij rijkere groepen in de stad zwaarder werden getaxeerd en de 
armsten werden ontzien. Dat laatste lijkt eerder onwaarschijnlijk gezien de machtsver-
houdingen op het moment van taxatie. De opstand in de stad was namelijk vooral ge-
dragen door armere segmenten van de bevolking, terwijl de rijke burgerij overwegend 
tot de loyalistische partij behoorde.26 Na het neerslaan van de opstand hoefden de arme 
stedelingen dus wellicht niet te rekenen op mildheid of sociale correcties. Eigenaars van 

eeuw (Onuitgegeven Doctoraatsverhandeling vub 2008) 731-764.
24  Brussel, Algemeen Rijksarchief, Delen en registers, 45966; zie ook: J. Mertens, ‘Sociale geografie van de St.-
Jakobswijk te Brugge (1382-83)’, in: W. Blockmans e.a. (red.), Studiën betreffende de sociale strukturen te Brugge, 
Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw (Heule 1971) 99-100.
25  J. De Smet, ‘De repressie te Brugge na de slag bij Westrozebeke’, Annales de la Société d’ Emulation de Bruges 
84 (1947) 110.
26  A. Van Oost, ‘Sociale stratifikatie van de Brugse opstandigen en van de opstandige ingezetenen van de kleinere 
kasselrijsteden en van de kleinere kasselrijdorpen in Vlaanderen van 1379-1385’, Revue Belge de Philologie et 
d’Histoire 56 (1978) 830-848.
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opbrengstpanden konden daarentegen, afhankelijk van voorafgaande overeenkomsten, 
huurders gedeeltelijk laten meebetalen in de lasten, een praktijk die overigens ook werd 
aangetroffen in de fi scale kohieren van 1583 en 1667.

Vermits de gebruikte bronnen een topografi sche indeling hanteren, is het mogelijk 
de ruimtelijke spreiding van de gegevens in kaart te brengen. Daartoe hebben we in een 
gis-omgeving (qgis) de brondata gekoppeld aan reconstructiekaarten van het stede-
lijke landschap voor de verschillende tijdsdoorsnedes.27 Uit de bronnen selecteerden 
we enkel de private wooneenheden. Alle gebouwen met religieuze, caritatieve, publieke 
of zuiver economische functie en onbebouwde stukken grond zijn dus uit de database 
weggelaten, wat de grijze vlekken op de kaarten verklaart. De huurwaarden van alle 
wooneenheden zijn vervolgens per peiljaar in volgorde van grootte gerangschikt en in 
vijf naar omvang gelijke groepen (kwintielen) verdeeld. Op basis van de grenswaarden 
van elk kwintiel konden we voor elk peiljaar een onderscheid maken tussen vijf wo-
ningcategorieën gaande van zeer goedkope woningen (i.e. eerste kwintiel) tot zeer dure 
woningen (vijfde kwintiel).

Voor de visualisering zijn de gegevens verwerkt per straatkant van elk bouwblok 
(blokkant). Doordat de topografi sche omschrijving in het belastingregister van 1382 
minder gedetailleerd was dan in de latere bronnen, werkten we voor 1382 met grotere 

27  Over de vervaardiging van deze reconstructiekaarten: Deneweth, Leloup en Speecke, ‘Visualising urban social 
change’, 342.

Fig. 1  Oriëntatiekaart van zes-
tiende-eeuws Brugge met aandui-
ding van in dit artikel vermelde 
straten en locaties. Stippellijn: eer-
ste stadomwalling (1127/28), 
a Markt 
b Burgplein 
c Vrijdagmarkt 
d Prinsenhof 
e Begijnhof 
f Spiegelrei
g Lange Rei 
h Cattevoorde 
i Ten Hoye 
j Steenstraat 
k Boeveriestraat 
l Geldmuntstraat 
m Noordzandstraat
n Smedenstraat
o Lane 
p Oostmeers 
q Westmeers 
r Carmersstraat 
s Verversdijk. 
Copyright Heidi Deneweth, Ward 
Leloup en Mathijs Speecke.
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analyse-eenheden (gehele straatzijden). De noordzijde van de Steenstraat bijvoorbeeld, 
bestaat uit zeven blokkanten (figuur 1). Voor 1583 en 1667 laten de bronnen toe elk 
van deze blokkanten als aparte eenheden te analyseren. Het register van 1382 daaren-
tegen maakt geen onderscheid tussen de verschillende blokkanten, waardoor we de 
gehele straatzijde als één eenheid moeten analyseren. We gaan er evenwel van uit dat 
dit het globale beeld nauwelijks verstoort omdat sociale verschillen zich minder langs 
éénzelfde straat manifesteerden dan wel tussen hoofd- en zijstraten.28 Voor elk peiljaar 
werd elke blokkant/straatzijde op basis van de mediaan van de huurwaarden geclassifi-
ceerd in één van de vijf categorieën van zeer goedkoop tot zeer duur, middels de eerder 
berekende kwintielgrenzen. Op deze wijze is de ruimtelijke spreiding van goedkope en 
dure blokkanten in de stad voor elke tijdsdoorsnede gevisualiseerd in figuur 2 29

Kwintielindelingen zijn relatieve maten die zich altijd op dezelfde wijze verhouden 
tot de gehele groep van belasting- of huurwaarden. Dat maakt dat de ruimtelijke pa-
tronen in de spreiding van relatief goedkope en dure blokkanten in de stad voor elk 
van de drie peiljaren onderling vergelijkbaar zijn, maar het zegt niets over de abso-
lute veranderingen in de vastgoedmarkt. Tabel 1 toont duidelijk aan dat in lijn met 
de hierboven geschetste demografische ontwikkelingen het aantal huizen in de stad 
sterk afnam. Wetende dat Sint-Jacobs 22,5 procent van het huizenbestand omvatte, 
moet Brugge in 1382 ongeveer 9700 huizen geteld hebben.30 Dat aantal daalde eerst 
tot 7586 in 1583 (-22 procent) en verder tot 6342 in 1667 (-16 procent). Merkwaardig 
genoeg nam ook de ongelijkheid in de huizenmarkt af, vooral tussen de veertiende 
en de zestiende eeuw, zoals valt af te leiden uit de dalende variatiecoëfficiënten (een 
indicatie voor de relatieve spreiding van de belasting- en huurwaarden). De oorzaak 
van die afnemende ongelijkheid lijkt te vinden te zijn in het verdwijnen van zeer goed-
kope en zeer dure woningen. In tabel 2 is voor elk van de tijdsdoorsnedes de verdeling 
van de totale waarde van het huizenbestand over de verschillende huiscategorieën (de 
kwintielen) weergegeven. Voor 1382 geeft dit een zeer gepolariseerd beeld van de hui-
zenmarkt: de twintig procent duurste huizen (K5) vertegenwoordigen bijna twee derde 
van het totale belastingbedrag, de twintig procent goedkoopste woningen (K1) amper 

28  Lesger, Van Leeuwen en Vissers, ‘Residentiële segregatie’.
29  Zie ook Van den Berg, Van Leeuwen en Lesger, ‘Residentiële segregatie’, 417-418.
30  Deze 22,5 procent is een ruwe schatting gebaseerd op het aandeel van het Sint-Jacobszestendeel in het totale 
huizenbestand in 1571/83 (22,4 procent) en 1667 (23,1 procent).

Tabel�1� �Evolutie�van�het�aantal�huizen,�de�mediaan�van�de�belasting-�en�huurwaarden�(gro-
ten�Vlaams)�en�de�variatiecoëfficiën

1382 1571/83 1667

aantal wooneenheden 2208 7586 -16% 6342

niet-wooneenheden 18 81 95

mediaan 18 480 *3,5 1680

variatiecoëfficien 1,55 -35% 1,01 -6% 0,95

Bron: databases van Heidi Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke.
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Tabel�2� �Het�aandeel�van�elk�kwintiel�in�de�totale�vastgoedmarkt�

Kwintiel 1382 1571/83 1667

K1 2,4% 5,0% 5,6%

K2 4,2% 8,0% 8,3%

K3 9,5% 13,0% 13,1%

K4 19,6% 21,5% 21,9%

K5 64,3% 52,4% 51,1%

TOT 100,0% 100% 100%

TOP 10% 45,9% 34,4% 33,2%

TOP 5% 31,7% 21,2% 20,2%

TOP 1% 10,7% 6,2% 5,6%

Bron: databases van Heidi Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke.

2,5 procent. Klaarblijkelijk nam deze polarisatie doorheen de eeuwen af. Met name de 
bijdrage van het hoogste kwintiel daalde tot ‘slechts’ de helft van de totale waarde van 
de vastgoedmarkt, terwijl de goedkope (K1) en middenklassewoningen (K2 en K3) in 
waarde stegen. Hoewel meer onderzoek hiernaar welkom zou zijn, gaan we ervan uit 
dat drie factoren hierin een rol speelden: de bevolkingsafname die leegstand en afbraak 
van de goedkoopste woningen heeft teweeggebracht, een dalende vraag naar duurdere 
woningen door het wegtrekken van rijke handelaars en ambachtslieden, en ten slotte 
het versteningsproces waarbij het goedkopere hout, leem en stro zijn vervangen door 
duurdere baksteen en dakpannen. Om veranderingen in de sociale topografie tussen 
de verschillende tijdsdoorsnedes te duiden en te verklaren, dienen we dus niet enkel 
rekening te houden met relatieve verschuivingen en de factor ‘locatie’, maar evenzeer 
met absolute veranderingen in de kwaliteit van het huizenbestand en de sociale realiteit 
achter de vastgoedmarkt. Daarom brengen we niet enkel de huurwaarden in beeld, 
maar ook de verhoudingen tussen eigenaarswoningen en huurwoningen, en de evolutie 
van het aantal huizen in de stad.

Van een Sjobergiaans naar een gemengd patroon
Wanneer we de residentiële patronen op basis van de belasting- en huurwaarden van 
1382, 1583 en 1667 op het geaggregeerde niveau met elkaar vergelijken zien we in-
derdaad dat zich – net zoals in de Nederlandse steden – heel vaak een segregatie op 
bouwblokniveau voordeed. Toch moeten we vaststellen dat het model van Sjoberg nog 
grotendeels opging voor de middeleeuwse stad: een uitgesproken dichotomie tussen 
een duur centrum en een goedkope rand, die slechts doorbroken werd door hogere 
huurwaarden langs de grote toegangswegen en de belangrijkste straten (figuur 2a). Die 
kern-periferie tegenstelling op de huizenmarkt moet zeer zichtbaar zijn geweest. Van 
de 728 cameren (goedkope eenkamerwoningen) die worden vermeld in het belasting-
register van 1382 bevindt 95 procent zich buiten de eerste stadsomwalling. Deze zijn 
niet of amper te vinden langsheen de hoofdstraten, maar des te meer langs de kleine 
achterafstraatjes aan de rand van de stad.
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Die middeleeuwse dichotomie laat zich door meerdere variabelen verklaren: de 
stadsontwikkeling van Brugge, ecologische en fysische vestigingsfactoren, de gebruikte 
bouwmaterialen en uiteraard de sociale topografie zelf. Het rijke stadscentrum van 
Brugge bevond zich binnen de omwalling van 1127, een zone van 70 hectaren waar-
van de zuidwestelijke kant vooral gericht was op de lokaal-regionale handel en de 

Fig. 2a, b en c  Residentiële patronen in 
Brugge in 1382 (a), 1571/83 (b) en 1667 (c) op 
basis van de medianen van belastingwaarden 
per straatzijde (1382) of huurwaarden per 
blokkant (1571/83 en 1667). Copyright Heidi 
Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke.
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noordoostelijke kant het centrum van internationale handel zou worden (figuur 1).31 
Daar tussenin bevond zich op het Burgplein de burcht van de graven van Vlaanderen 
die vanaf de late dertiende eeuw plaats zou maken voor de administraties van de stad 
Brugge en het Brugse Vrije. De Vlaamse graven vestigden zich vanaf het einde van de 
dertiende eeuw in het (latere) Prinsenhof aan de Noordzandstraat. In de drie eeuwen 
na 1127 leidden brandveiligheidsmaatregelen en vooral de toenemende rijkdom van de 
bewoners ertoe dat de meeste gebouwen binnen deze eerste omwalling althans deels in 
natuursteen en baksteen werden gebouwd of verbouwd.32 Uiteraard dreef dit verste-
ningsproces, samen met de bevolkingsdruk, de vastgoedprijzen verder op.

Diezelfde bevolkingsdruk in combinatie met grondspeculatie door lokale heren, 
patriciërs en grote klerikale en caritatieve instellingen dreef vele ambachtslieden en 
arbeiders buiten het stilaan onbetaalbare stadscentrum dat evenmin plaats bood aan 
arme immigranten. Omwille van locatievoordelen vestigden ambachtsmeesters zich 
bij voorkeur langs de grote invalswegen terwijl het gros van de textielarbeiders goed-
kope huisvesting (vaak kleine huisjes met strooien daken) betrok nabij de raamlanden 
en bleekvelden waar ze werkten. De stedelijke periferie werd rond 1300 ingekapseld 
door de tweede omwalling, die nu een zone van 430 hectaren beschermde en waar er 
tussen de invalswegen en arbeidsbuurten nog vele open ruimten bestonden.33 Omdat 
bebouwings- en huisvestingspatronen zich slechts langzaam aan veranderende om-
standigheden aanpasten, weerspiegelt de sociale topografie van 1382 nog duidelijk de 
dichotomie tussen de stadsdelen binnen en buiten de eerste omwalling. Hoewel meer 
onderzoek nodig is, mogen we veronderstellen dat ook de aard van de huisvesting in de 
stadsrand langzamerhand zou veranderen, een proces dat versneld werd door een reeks 
nieuwe brandpreventieve maatregelen en bouwsubsidies na twee grote branden die de 
stadsrand teisterden aan het begin van de vijftiende eeuw.34 Deze voorschriften wer-
den de bevolking niet opgedrongen. Baksteenbouw en harde dakbedekking werden in 
Brugge verschillend gepromoot naargelang van de locatie en de financiële draagkracht 
van de eigenaars.35 Naar analogie van wat Hugo Soly aantoonde voor zestiende-eeuws 
Antwerpen, mogen we echter veronderstellen dat ook in Brugge baksteenbouw de 
voorkeur genoot.36 Zeker bij de bouw en heropbouw van aaneengesloten rijen ar-
beiderswoningen zorgden enkelvoudige zijmuren ervoor dat snel en spaarzaam kon 
worden gebouwd en de ruimte optimaal kon worden aangewend. 

31  M. Ryckaert m.m.v. B. Hillewaert, ‘De vroegste topografische ontwikkeling van het middeleeuwse Brugge, van de 
9de tot het begin van de 12de eeuw’, in: B. Hillewaert, Y. Hollevoet en M. Ryckaert (red.), Op het raakvlak van twee 
landschappen. De vroegste geschiedenis van Brugge (Brugge 2011) 149-155.
32  H. Deneweth, ‘Building regulations and urban development in Antwerp and Bruges, 1200-1700’, in: T.R. Slater en 
Sandra M.G. Pinto (red.), Building regulations and urban form, 1200-1900 (Londen 2018) 115-138.
33  J. Dumolyn, ‘Economic development, social space and political power in Bruges, c. 1127-1302’, in: H. Skoda (red.), 
Contact and exchange in later medieval Europe. Essays in honour of Malcolm Vale (Woodbridge 2012) 42-53.
34  W. Dezutter en M. Ryckaert, ‘Brandgevaar en bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams 
voor beeld: Aardenburg 1232’, Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap van Wetenschappen 
(1976) 14-39, 21; dit vroege voorbeeld van brandpreventieve maatregelen is gedocumenteerd voor Aardenburg maar 
verwijst expliciet naar een nog oudere, maar verloren gegane keure uit Brugge dat hier als juridisch antecedent gold. 
M.  Coornaert, ‘Over dektegels, vloertegels en haardtegels’, Rond de Poldertorens 7 (1967) 117-121.
35  Deneweth, Building regulations.
36  H. Soly, ‘Huurprijzen en reële opbrengst van arbeiderswoningen te Antwerpen in de eerste helft der 16de eeuw’, 
Bijdragen tot de Geschiedenis 53 (1970) 81-90.
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De cruciale vraag is natuurlijk in hoeverre de patronen die we vaststellen voor het 
Sint-Jacobszestendeel representatief zijn voor de stad in zijn geheel. Per slot van re-
kening bevat dit district slechts 22,5 procent van de bebouwde ruimte. Niettemin zijn 
er een aantal aanwijzingen – zij het van indirecte aard – die suggereren dat Sint-Jacobs 
wellicht als ‘typisch’ kan worden omschreven, althans wat de bevolkingsstructuur 
betreft. Op basis van personele belastingen geheven in 1383 (dus vlak na de kadastrale 
taxatie) heeft Walter Prevenier namelijk aangetoond dat dit district inzake fiscale re-
partitie van de bevolking heel sterk lijkt op die van het Sint-Donaaszestendeel. Een 
gelijkaardige vergelijking voor de jaren 1390 wees dan weer uit dat de inwoners van 
Sint-Jacobs doorgaans wat armer waren dan het Sint-Niklaaszestendeel dat de interna-
tionale handelswijk omvatte, maar nagenoeg dezelfde fiscale structuur had als het grote 
Onze-Lieve-Vrouwzestendeel.37

Op basis van de huurwaarden (figuur 2) zien we dat de sociale topografie tussen 
1382, 1580 en 1670 steeds meer differentieerde, zowel binnen het oude centrum als in 
de zone tussen beide omwallingen waardoor het oude Sjobergiaanse model weliswaar 
herkenbaar bleef maar toch steeds verder uitgevlakt werd. Hoewel de verklaring voor 
die toenemende differentiatie voor een deel brontechnisch kan zijn, weerspiegelt ze 
voornamelijk de reële veranderingen in huisvestingspatronen. Het brontechnische 
aspect heeft te maken met de grotere zin voor detail in de vroegmoderne bronnen (zie 
hoger bij ‘huurwaarden als indicator voor sociale topografie’). De nieuwe stedenbouw-
kundige realiteit hield in dat de graduele bevolkingsafname in de late middeleeuwen 
(van 57.000 naar 40.000 inwoners) extra ruimte vrijmaakte waarvan rijke families en 
kloostergemeenschappen gretig gebruik maakten om hun stadskasteeltjes, heesters 
of kloosters in de zone tussen beide omwallingen te vestigen. Heesters waren grote 
stukken grond voor tuinbouw, fruitteelt en ontspanning, maar hadden ook vaak een 
bewoonbaar huis op het terrein. De grootte van sommige heesters bepaalde hun hogere 
huurwaarde. Zoals eerder gezegd zijn kloosters hier weggelaten uit de analyse; een deel 
van de grijze vlekken (geen private huisvesting) valt samen met kloosterdomeinen. 

Statusveranderingen van buurten 
Op basis van de kaarten zien we de effecten van functionele verschuivingen en status-
veranderingen die zich in bepaalde buurten voltrokken in reactie op Brugge’s verande-
rende positie (zie figuren 2 tot 6). We bespreken hier eerst de statusveranderingen van 
buurten en gaan in de volgende paragraaf dieper in op de vastgoedmechanismen die 
hierachter schuilgingen. Tussen 1382 en 1667 hebben vooral economische, bestuurlij-
ke, religieuze en demografische veranderingen een impact gehad op de sociale topogra-
fie van Brugge. We kunnen dit verduidelijken aan de hand van enkele voorbeelden 38

Eerst ligt de focus op het oude centrum van de stad. De noordoostelijke zone aan 
weerszijden van de Kraanrei en de Spiegelrei sloot aan op de Langerei waarlangs sche-
pen de middeleeuwse stad binnenvoeren. Hier waren van oudsher de internationale 

37  W. Prevenier, ‘Fiscale repartitie en familiale situaties in het Sint-Donatiaans-zestendeel te Brugge in 1383’, in: M. 
Van der Eycken en E. Houtman (red.), LACH. Liber Amicorum Coppens Herman (Brussel 2007) 781; I. De Meyer, 
‘De sociale strukturen te Brugge in de 14e eeuw’, in: W. Blockmans e.a. (red.), Studiën betreffende de sociale strukturen 
te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw, vol. 1. (Heule 1971) 51.
38  Voor het comfort van de lezer verwijzen we naar figuur 1 waarop de besproken wijken of straten zijn aangeduid, 
wat helpt om ook de overige kaarten te vergelijken.
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handelsnaties gevestigd en in hun nabijheid de belangrijkste makelaars, herbergiers, 
geldwisselaars en bankiers.39 Door de emigratie van de meeste handelsnaties naar 
Antwerpen was die zone in 1583 al sterk ingekrompen tot het gebied ten noorden van 
de Markt en de Spiegelrei. Dit bleef tot ruim halverwege de zeventiende eeuw het hart 
van de internationale handel die nu grotendeels in handen van de Spanjaarden was. De 
huurwaarden waren er zeer hoog door de uitstekende locatie vlakbij de oude haven. 
De zone ten zuiden van de Spiegelrei had al van rond 1500 een grondige metamorfose 
ondergaan in die zin dat de Brugse elite en autochtone handelaars hun woonhuizen hier 
vestigden of uitbreidden tot grote residenties.40 Het gradueel afnemende belang van de 
internationale handel kwam echter de lokale en regionale handel ten goede. Die was 
van oudsher geconcentreerd in het zuidwestelijke deel van het oude centrum langs de 
assen Steenstraat-Zuidzandstraat en Geldmuntstraat-Noordzandstraat die de Markt 
met de Vrijdagmarkt verbonden en vandaaruit goede connecties boden naar de kust 
en het Vlaamse hinterland. De evolutie van het gebouwenbestand (figuur 3) toont aan 

39  J.M. Murray, ‘Of nodes and networks. Bruges and the infrastructure of trade in fourteenth-century Europe’, in: 
P. Stabel, B. Blondé en A. Greve (red.), International trade in the Low Countries (14th-16th centuries). Merchants, 
organisation, infrastructure. Proceedings of the International Conference, Ghent-Antwerp, 12th-13th January 1997 
(Leuven 2000) 1-14.
40  H. Deneweth, Huizen en mensen. 

Fig. 3a en b  Relatieve evolutie van het aantal woonhuizen per straatzijde tussen 1382 en 
1571/83 (a) en per blokkant tussen 1571/83 en 1667 (b) in Brugge. Copyright Heidi Deneweth, 
Ward Leloup en Mathijs Speecke.
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dat het aantal woningen langs deze hoofdstraten toenam tussen 1382 en 1583. Jammer 
genoeg kunnen onze kaarten dit alleen documenteren voor het Sint-Jacobszestendeel, 
maar we gaan ervan uit dat het Onze-Lieve-Vrouwzestendeel, dat eveneens aan de as 
Steenstraat-Zuidzandstraat paalde, hetzelfde beeld vertoonde. Uit huizenonderzoek 
is bekend dat de achterliggende bouwblokken, tussen de prestigieuze Oudburg en de 
Dijver, in de vijftiende eeuw werden ingepalmd door de lokale elite die omringende 
huizen opkocht en hier prestigieuze residenties liet optrekken in de nabijheid van de 
Burg en op loopafstand van het Prinsenhof.41

Dat sluit aan bij de tweede belangrijke verschuiving die zich situeerde op het be-
stuurlijke vlak. De graven van Vlaanderen verbleven tot eind dertiende eeuw in hun 
woning op de Burg, tot Gwijde van Dampierre rond 1290 een nieuwe residentie aan de 
Noordzandstraat liet bouwen, wat een proces van gentrificatie van de buurt op gang 
bracht. Dat wordt althans gesuggereerd door de hoge huurwaarden in 1382, twee jaar 
voordat Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, er het nieuwe Prinsenhof liet bouwen 
dat nog twee eeuwen deze buurt zou domineren (figuur 4). Deze vorstelijke aanwezig-
heid oefende een aantrekkingskracht uit op edellieden die residenties betrokken in de 
ruime omgeving. Door centralisatie van de staat verbleven de ondertussen Habsburgse 
vorsten vanaf 1500 steeds minder in Brugge. Ze verlieten het Prinsenhof definitief in 
1576. De gedaalde huurwaarden in 1583 zijn al een aanwijzing van de verminderde 
aantrekkingskracht van de buurt. Dat zou echter keren in de loop van de zeventiende 
eeuw toen ondernemer Rogier de Ghelder het voormalige Prinsenhof deels verkavelde 
en er nieuwe middenklassewoningen optrok. In 1667 tonen de hoge huurwaarden aan 
de noordkant van de Moerstraat aan dat dit een opwaarderend effect had voor de hele 
buurt. De grafelijke verhuis naar de Geldmuntstraat had echter plaats vrijgemaakt op 
de Burg. In de late middeleeuwen werd dit hét administratieve, juridische en religi-
euze centrum van de stad met onder meer het stadhuis van Brugge, het landhuis van 
het Brugse Vrije, de burgerlijke en criminele griffie, de proosdij en de kerk van Sint-
Donaas. Bij de herinrichting van de bisdommen in 1559 werd Brugge de zetel van een 
nieuw bisdom waarbij Sint-Donaas tot kathedraal verheven werd. De combinatie van 
wereldlijke en kerkelijke besturen en administraties trok een nieuwe elite aan die zich 
vestigde ten noordwesten van de Burg waar tot voor kort nog de internationale hande-
laars gewoond hadden.

Buiten het oude stadscentrum zijn twee processen heel ingrijpend geweest: de struc-
turele veranderingen in de textielnijverheid en de contrareformatie. In 1382 vormde 
het perifere gebied van Sint-Jacobs nog één van de belangrijkste textielwijken van 
Brugge, vlakbij de raamlanden van Cattevoorde in het noorden en de Boeveriestraat 
in het zuiden. Het regelmatige stratenpatroon tussen de Smedenstraat en de Lane 
wijst op een systematische verkaveling die hoogstwaarschijnlijk op initiatief van tex-
tielondernemers is aangelegd (zie figuur 5). Hetzelfde kan overigens gezegd worden 
van de straten tussen Oost- en Westmeers, iets ten oosten van de Boeveriestraat. De 
heroriëntering van de textielsector van hoogkwalitatieve wol naar goedkopere wol-
len weefsels en linnen deed het belang van de afwerkende industrieën afnemen in de 
zestiende eeuw. In het Sint-Jacobszestendeel waren de raamlanden van Cattevoorde in 

41  B. Beernaert en B. Schotte, Oude Burg 21 door de eeuwen heen de woning van edellieden en magistraten (onuitge-
geven huizenonderzoek, Brugge 1995).
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1583 al danig in omvang verminderd en resulteerde de afgenomen werkgelegenheid in 
leegstand en afbraak van arbeidershuisjes. De voormalige raamlanden tussen de vesten 
en de Beenhouwersstraat boden echter opportuniteiten voor nieuwbouw. Vooral in de 
zeventiende eeuw zijn hier nieuwe huizen gebouwd voor de middengroepen, wat de re-
latieve opwaardering van deze zone verklaart. De raamlanden nabij de Ganzenstraat en 
Volderstraat bleven iets langer actief. Waar in 1583 nog een duidelijk gemengd patroon 

Fig. 5  Detailkaart zone 
Cattevoorde (noord) tot 
Smedenstraat (zuid) in 
Brugge met aanduiding 
van de evolutie van het 
gebouwenbestanden tussen 
1382 en 1583, en tussen 1583 
en 1667. Copyright Heidi 
Deneweth, Ward Leloup en 
Mathijs Speecke.

Fig. 4  Detailkaart zone Prinsenhof in Brugge met aanduiding van huurwaarden in 1382, 1583 
en 1667. Copyright Heidi Deneweth, Ward Leloup en Mathijs Speecke.
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zichtbaar is van grotere huizen van ambachtsmeesters-ondernemers en kleine huisjes 
van textielarbeiders, evolueerde ook die wijk in de zeventiende eeuw tot een eerder uni-
forme arbeidersbuurt. De neergang van de wolsector werd echter ondervangen door 
de bloei van de linnennijverheid die vooral behoefte had aan uitgebreide bleekweiden. 
Die waren beschikbaar nabij de Boeveriestraat, de Meersen en het Begijnhof. Hoewel 
vele arbeidershuisjes waren afgebroken in de late zestiende eeuw, werden hier in de 
zeventiende eeuw op grote schaal uniforme rijen eenkamerwoningen opgetrokken ten 
behoeve van de blekers. In de zeventiende eeuw werden ook de open ruimten en een 
deel van de kloostergronden in het noorden van de stad ingepalmd door blekerijen.

Ook de contrareformatie heeft het uitzicht van Brugge ingrijpend veranderd. 
Reeds vanaf de zestiende eeuw hadden de vele oorlogen en onlusten op het platteland 
kloostergemeenschappen naar hun refuges in de stad gedreven. De meeste kloosters 
konden profiteren van de demografische crisis van de late zestiende eeuw om huizen 
en gronden voordelig op te kopen. Vele kloosters, zoals Ter Duinen, vestigden zich in 
buurten waar voornamelijk huurwoningen stonden. De eigenaars werden bij aankoop 
van de huizen vergoed en de huurders konden elders terecht. Het inplanten van nieuwe 
kloosters en het uitbreiden van bestaande was een proces dat vaak meerdere decennia in 
beslag nam, maar tegen 1670 was dit proces voltrokken. In het centrum hebben alleen 
de Jezuïeten een nieuwe kerk, klooster en college gebouwd nabij de Verversdijk. In de 
perifere zone zijn zowat overal kloosters terechtgekomen, niet zelden nabij de Vesten. 
Toch is vooral het Carmerszestendeel een ware kloosterzone geworden, getuige daar-
van de vele grijze plekken (geen private huisvesting) op figuur 2c van de huurwaarden 
in het noordoosten van de stad.

De bebouwde ruimte en de vastgoedmarkt
Om de aard van de statusverschuivingen van bepaalde buurten ten volle te kunnen 
duiden, is het nodig verder te kijken dan de sociale topografie op basis van huurwaar-
den. Hoewel de relatieve verschuivingen tussen buurten al een groot deel van het ver-
haal vertellen, houden ze onvoldoende rekening met de absolute veranderingen in 
de bebouwde ruimte. Die ruimte was weliswaar versteend, zoals ook Lesger en Van 
Leeuwen terecht aangaven, maar onder die verstening zat toch meer beweging dan 
vaak wordt aangenomen.42 We willen hier op twee verklarende variabelen wijzen: de 
controle van de overheid over de bebouwde omgeving en de werking van de vastgoed-
markt. Die processen kunnen minder goed gedocumenteerd worden voor de periode 
tussen 1382 en 1583 dan voor de periode daarna. Dit heeft alles te maken met het feit 
dat de registers van de klerken van de vierschaar (de Brugse benaming voor schepen-
registers), die gebruikt zijn voor de reconstructie van de vastgoedmarkt, pas in grotere 
mate bewaard bleven vanaf halverwege de zestiende eeuw. 

Zoals eerder aangegeven hebben de twee plotse emigratiegolven van 1488-1492 en 
1585 een enorme impact gehad op de stad. Het vertrek van respectievelijk 25 en 33 
procent van de bevolking verstoorde niet alleen de arbeidsmarkt grondig, maar het 
bracht ook een grote leegstand met zich mee. In beide perioden hoopte de stad dat de 
crisis snel overwonnen zou zijn, dat een deel van de emigranten zou terugkeren en dat 

42  Lesger en Van Leeuwen, ‘Residential segregation’.
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nieuwe migranten de stad zouden herbevolken. Meteen na de emigratie werden daarom 
maatregelen uitgevaardigd om het huizenbestand zo intact mogelijk te houden en alle 
verval tegen te gaan. Afbraak van woonhuizen was strikt verboden, maar de praktijk 
wijst uit dat die maatregel vooral gold voor het centrum van de stad en de belangrijkste 
invalswegen. In de rand werd afbraak wel getolereerd zolang de gronden ommuurd 
werden zodat braakliggende terreinen het straatbeeld niet zouden verstoren. Tegelij-
kertijd werden maatregelen uitgevaardigd om de publieke ruimte terug te winnen op 
de private ruimte. Het stockeren van onder meer voorraden hout of steen op de kaden 
en langs de straten werd verboden, paarden mochten niet langer op straat worden 
uitgespannen, en koetsen en karren mochten niet in de centrumstraten geparkeerd blij-
ven. De overheid wilde daarmee het transport doorheen de stad vergemakkelijken ten 
behoeve van handel en productie, maar streefde ook een veiliger en meer hygiënische 
woonomgeving na.43

Uiteraard lieten mensen niet zomaar hun woningen achter. Voor emigrerende huur-
ders stelden zich weinig problemen, maar emigrerende eigenaars lieten hun woningen 
verkopen. Vooral handelsfamilies en elites in het centrum van de stad profiteerden
hiervan. Enerzijds kochten ze buurhuizen op om hun eigen woningen te vergroten en 
anderzijds palmden ze kleinere huizen in de zij- en achterliggende straten in om ze om 
te bouwen tot koetshuizen en paardenstallen. Ambachtsmeesters en lokale handelaars 
van hun kant breidden hun woningen zelden in de breedte uit omdat zij meestal langs 
commerciële assen woonden waar locatie belangrijk was en het aantal huizen omwille 
van de grote vraag intact bleef of zelfs toenam. Wel kochten zij achterliggende wo-
ningen om ze te converteren tot stapelruimten of ateliers.44 Deze processen verklaren 
waarom het aantal woningen in het oude stadscentrum kon afnemen niettegenstaande 
de bebouwde ruimte intact bewaard bleef: woningen werden samengevoegd tot grotere 
residentiële entiteiten of combinaties van woon- en werkruimte. Nabij markten en 
langs verscheidene invalswegen, ook in de zone buiten het oude centrum, merken we 
echter een stagnatie of zelfs een toename van het aantal huizen (figuur 3). De grote vraag 
naar goed gelegen handelspanden speelde daarin uiteraard een grote rol. In het gebied 
buiten de oude omwalling en dan met name in de zones tussen de grote invalswegen 
verdwenen in de zestiende eeuw veel huizen ten gevolge van verkrotting en afbraak, 
maar ook door de inplanting van kloosters en vastgoedspeculatie. Toen de bevolking in 
de zeventiende eeuw weer toenam, werd hier weer nieuwbouw opgetrokken.

Een tweede factor die de stedelijke ruimte ingrijpend veranderde in de loop van de 
zestiende eeuw was de verschuiving tussen de markten voor koop- en huurwonin-
gen. Twee mechanismen hebben hiertoe geleid. Enerzijds zorgde de vanaf 1540 sterk 
dalende koopkracht in Brugge ervoor dat ambachtsmeesters, die veelal tot de lagere 
middengroepen behoorden, hun huis verkochten en de stad verlieten om elders hun 
geluk te beproeven. Tegelijkertijd trokken structurele wijzigingen in de textielnijver-
heid laaggeschoolde arbeiders aan, maar zij zochten vooral goedkope huurwoningen. 
Beide tegengestelde migratiebewegingen situeerden zich in de periode tussen grosso 
modo 1540 en 1600. Anderzijds had de sterk gedaalde koopkracht in de jaren 1580 
tot een dusdanige verarming van de lagere sociale groepen geleid dat ook lokale am-

43  Deneweth, Building regulations.
44  Deneweth, Huizen en mensen, 253-303.
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bachtsmeesters en winkeliers hun producten nog nauwelijks aan de man konden bren-
gen en schulden begonnen op te stapelen. Velen van hen dienden uiteindelijk hun eigen 
huizen te verkopen om zelf elders te huren. 

Het is de cumulatie van al deze processen die tussen 1585 en 1620 uiteindelijk tot 
een verhitte vastgoedmarkt heeft geleid. Doordat het grote aanbod van koopwonin-
gen slechts ten dele werd opgevangen door aankoop voor uitbreiding van bestaande 

Fig. 6a, b en c  Zones met 75 procent of meer 
huurwoningen in 1382 (a), 1571/83 (b) en 
1667 (c) in Brugge. Copyright Heidi Dene-
weth, Ward Leloup en Mathijs Speecke.
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woningen, daalde de algemene vastgoedprijsindex met twintig procent tussen 1580 en 
1620, om daarna tot rond 1670 weer toe te nemen met een factor 3,5. Goedkope wo-
ningen kenden veel grotere schommelingen; ze halveerden in prijs tussen 1580 en 1590 
maar kenden kort daarna alweer prijsstijgingen die ze tegen 1670 ongeveer zes keer zo 
duur maakten als in 1590. Van zodra de koopsommen van goedkope woningen weer 
een opwaartse tendens vertoonden, begonnen rijke investeerders massaal te investeren 
in vastgoed als speculatieobject, wat de koortsachtige verkoopactiviteit op de markt 
verklaart. Anderen investeerden in opbrengsteigendommen die ze lang in de familie 
zouden houden. Met dit langetermijnperspectief voor ogen beïnvloedden ze de huur-
prijzen door het huizenaanbod te beperken door goed gelegen panden in zijstraatjes in 
het centrum samen te voegen tot grotere entiteiten die ze bij toenemende vraag weer 
gemakkelijk konden opsplitsen. Elders in de stad lieten ze huisjes van erg bedenkelijke 
kwaliteit gewoonweg afbreken, maar van zodra de vraag toenam werden de gronden 
herverkaveld en doorgaans met meer huizen bebouwd dan voorheen. Dit verklaart de 
toename van het aantal huizen na 1583 in perifere zones tussen de grote invalswegen 
(figuur 3b). Hier ontstonden de typische armenbuurten van de Meersen (Oostmeers en 
Westmeers), de Boeveriestraat, de Voldersstraat, niet toevallig allemaal textielzones. 45

Brugge veranderde qua stratenpatroon nauwelijks tussen 1380 en 1670 en de ruimte 
vertoonde inderdaad een zeer versteend patroon, zeker in het stadscentrum en langs de 
grote verkeersassen waar nauwelijks huizen werden afgebroken of bijgebouwd. Binnen 
dat versteend patroon echter vertoonden de wooneenheden – waarop huurwaarden 
zijn gebaseerd – een veel ‘elastischer’ gedrag dan vaak wordt aangenomen. Stadsresi-
denties breidden uit door incorporatie van belendende panden en bleven doorgaans 
die nieuwe omvang behouden. Huurwoningen daarentegen werden samengevoegd en 
opgesplitst op het ritme van de vraag, grotendeels bepaald door migratie. Alleen in de 
perifere zones bestond die ‘elasticiteit’ uit afbraak en heropbouw.

We verwezen eerder al naar de sociale polarisatie waarbij tussen grosso modo 1500 
en 1670 een kleinere groep handelaars, ondernemers en de stedelijke elite hun positie 
vrij goed konden vrijwaren (en volop investeerden in vastgoed) en het gros van de 
bevolking sterk verarmde. Hoewel de lonen van ambachtslieden in 1620 verdubbel-
den en daarmee op hetzelfde niveau als die in Antwerpen en Gent kwamen, deed zich 
geen omgekeerde beweging van huurwoningen naar koopwoningen voor. Speculatie 
en investeringen dreven de huizenprijzen sneller op dan de lonen. Waar een meester-
metselaar in 1600 slechts 0,8 jaarloon opzij moest zetten om een goedkope woning te 
verwerven, diende hij daarvoor in 1670 al 2,7 jaarlonen te sparen.46 Dat die drempel erg 
groot geworden was, blijkt duidelijk uit de evoluerende verhoudingen tussen koopwo-
ningen en huurwoningen. In 1382 leefde nog 43 procent van de Bruggelingen in een 
eigen woning. In 1583 was dat al gedaald tot 34 procent om in 1667 een dieptepunt van 
slechts 27 procent te bereiken. De aanduiding van bouwblokken met meer dan 75 pro-
cent huurders nuanceert sterk het positieve beeld dat we op basis van de huurwaarden 
kregen (figuur 6). Achter de meer gemengde sociale topografie op basis van de huur-

45  Voor informatie over berekeningswijzen en verklaringen verwijzen we naar Deneweth, Huizen en mensen, 
604-618: de koopindexen zijn gebaseerd op 464 gekende koopsommen voor 814 transacties van een groep van 125 
woonhuizen tussen 1580 en 1800. Huurprijzen komen van Masson, Huurprijzen.
46  Deneweth, Huizen en mensen, 616.



13�(2018)�1� een�versteende�ruimte?  39

waarden en de iets gelijkere spreiding van huisprijzen (variatiecoëfficient 1,01 in 1583 
versus 0,95 in 1667), ging toch een andere sociale realiteit schuil.

Conclusie
Toen in 1590 de koopman en voormalig politicus Zeghere van Male in zijn bekende 
‘Lamentatie’ de teloorgang van de Gouden Tijden van zijn stad beschreef, trof hij niet 
alleen de Brugse politiek en economie, maar ook de vastgoedmarkt in een zorgwek-
kende toestand aan. Geheel zoals het een man van zijn stand betaamde, was zijn eerste 
bekommernis het inkomstenverlies van zijn rijke en notabele medeburgers. Hij be-
treurde niet alleen de achterstallige betalingen van pachten, renten en huurgelden, maar 
maakte zich ook druk over de leegstand in zijn stad en de lage, ‘vijlle’ huurprijzen die 
de geringe vraag met zich meebracht. Meer nog, veel kleine huizen die bewoond wer-
den door ‘den gemeene man’ werden ook nog eens door hen beroofd van waardevolle 
bouwmaterialen, ‘[a]lsoo datter veele persoonen heurlieder huusen abandonneren voor 
de renten dieder uuijt gaen, ofte maecken der vrijen landt [van], ofte eesteren, hovijn-
ghen, naer heurlieder beliefte (…). Declinatie der Stadt!’47 Veel meer dan alleen een 
verbitterde zeurkous was van Male ook een pientere observator die de impact van de 
evoluerende rol van zijn stad op lokaal en internationaal vlak wist te vatten. Ontdaan 
van alle sentimenten, schetst de auteur het beeld van een dynamische vastgoedmarkt, 
waarbij eigenaars en huurders reageerden op economische reconversie en sociale ver-
andering door zelf actief in te grijpen in de stedelijke ruimte en deze, het versteende 
karakter ten spijt, te transformeren.

In deze bijdrage werd aangetoond dat de residentiële patronen in pre-industriële ste-
den inderdaad niet zo statisch en uniform waren als lange tijd in navolging van Sjoberg 
werd aangenomen. De sterke tweedeling tussen kern en periferie die zo kenmerkend 
was voor laatmiddeleeuws Brugge werd gradueel vervangen door een meer gedifferen-
tieerde sociale topografie waarbij extremen werden uitgevlakt en buurten onderwor-
pen werden aan processen van opwaardering, dan wel depreciatie ten opzichte van an-
dere buurten in de stad. Deze veranderingen in de sociale topografie werden niet alleen 
gestuurd door macro-economische wetten, maar beantwoordden ook aan bestuurlijke, 
religieuze en demografische vereisten. Frappant is vooral de ‘elastische’ wijze waarop 
er werd omgegaan met het huizenbestand: woningen werden opgesplitst of samenge-
voegd, volledige woonblokken werden afgebroken of herbouwd naargelang de vereis-
ten van de markt, de status en de evoluerende functie van de buurt. Ook de stedelijke 
overheid intervenieerde via brandpreventieve maatregelen en ruimtelijke ordening. Dat 
de arbeidersbevolking van Brugge hier slechts zelden van kon profiteren, staat buiten 
kijf. Steeds minder mensen waren in staat om zelf een onroerend goed in eigendom te 
verwerven. Nochtans was dit een noodzakelijke voorwaarde voor sociale mobiliteit. 
De vraag is dan of de ruimtelijke residentiële segregatie tussen een rijk centrum en een 
arme periferie niet simpelweg heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe segregatie op de 
vastgoedmarkt tussen eigenaars en huurders. In dat opzicht spelen sociale veranderin-
gen een grotere rol bij het determineren van de residentiële patronen in pre-industriële 
steden dan in recent historisch onderzoek wordt toegegeven.

47  A. Dewitte en A. Viaene, De lamentatie van Zeghere van Male. Brugge na de opstand tegen Spanje, 1590 (Brugge 
1977) 39-40.



40  heidi deneweth e.a.� stadsgeschiedenis

In hoeverre Brugge kan gelden als een representatieve case-study voor de Nederlan-
den valt nog even af te wachten. Tot nu toe bestaat nog bitter weinig onderzoek dat de 
geleidelijke transformaties in binnensteden weergeeft voor de overgangsperiode tussen 
middeleeuwen en nieuwe tijd en dat daarbij zowel huizenbestand en huurwaarden als 
vastgoedmarkt en woninggebruik in het verklaringsmodel integreert. Wellicht was 
Brugge de eerste grote stad in de Zuidelijke Nederlanden die met dergelijke ingrijpende 
processen van inkrimping werd geconfronteerd. Ward Leloup maakt momenteel een 
vergelijking van de veranderende sociaal-professionele topografie in Brugge en Meche-
len.48 Ook het lopend onderzoek van Rogier van Kooten, dat focust op de impact van 
de ontvolking in laat zestiende-eeuws Antwerpen, en het project gistorical Antwerp, 
dat eerder in dit tijdschrift werd voorgesteld en ondertussen zijn scope heeft uitgebreid 
naar de zestiende eeuw, zullen hierop meer licht laten schijnen.49 We gaan ervan uit dat 
zich een aantal gelijkaardig patronen zullen aftekenen, maar dat de chronologie, de aard 
en de impact ervan wellicht verschilden naargelang de ontwikkelingsfase waarin de stad 
in kwestie zich bevond.

48  W. Leloup, De sociaal-professionele ruimte. Mechelen en Brugge in comparatief perspectief, 14de-16de eeuw 
(lopend doctoraatonderzoek aan de vub en de UGent).
49  R. van Kooten, Testing gistorical Antwerp ii. A city in shock. Negotiating mass-emigration through space. Property, 
living accommodation and environment in Antwerp, c. 1582-1612 (lopend doctoraatsonderzoek aan uantwerpen); 
E. Janssens en I. Jongepier, ‘GIStorical Antwerp. Historisch gis als laboratorium voor de stadsgeschiedenis’, 
Stadsgeschiedenis 10 (2015) 49-62.
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Justine Smithuis, Wi ghemene oudermanne van den ghemenen ghilden. How the 
craft guilds came to dominate local government in Utrecht, c. 1260-1340.

This article analyses the political advance of the craft guilds in the episcopal city of 
Utrecht (Northern Netherlands) from the moment they first appear in the sources, in 
the 1260s, until the proclamation of Utrecht’s guild constitution in 1340-1341. Instead 
of merely focusing on the short episode of ‘guild revolution’ (in this city in 1304), 
longer-term developments are studied before and after this date, notably the evolution 
of political discourse, institutions and practices, as well as the related development of 
the city’s military organisation. In all these areas, it can be shown that the craft guilds 
in Utrecht developed a clear and unified strategy that led to the domination of their 
corporate discourse and institutions in local government around 1340. It is argued that 
the most important factors in this evolution were external political circumstances, no-
tably a weak bishop and the antagonistic collaboration between patricians, ministerial 
families and the count of Holland in Utrecht’s hinterland, as well as the successful 
integration of the burgher and guild communities. For the success of the guilds in 
Utrecht and other middle-sized episcopal cities, political factors seem to have been 
more important than economic ones. 

Heidi Deneweth, Ward Leloup and Mathijs Speecke, Petrified Space? The impact 
of urban transformation processes on the social topography of Bruges, 1380-1670.
 
In this article, we analyse the evolution of rental values in Bruges between 1382, 1583 
and 1667. Although the street pattern and the built environment barely changed dur-
ing the period under scope, housing was much more elastic than previously assumed. 
Houses were joined and split up (city centre) or built and demolished (periphery) as a 
reaction to economic, social, demographic, political and religious change, which was 
in turn reflected in demand and supply on the real estate market. Whereas the social 
topography of 1382 still reflects a Sjobergean pattern with a strong distinction between 
the city centre, the main entrance roads and the more peripheral areas, the situation in 
1583 and 1667 establishes a mixed pattern of housing over the entire city. Although 
this suggests more equal and ameliorated housing conditions, a substantial decrease of 
ownership indicates that access to property was problematic and social segregation was 
higher than reflected in housing values alone
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