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DE VONNISSEN 
VAN BBT WATERJLEGT Tl DAMME EN VAN HIT REGLDIUT 

VAN TOL EN NAVIGATIE OP HET ZWIN, 

DOO& 

Mr. J. EGBERTS RISSEEUW. 

In d. I, hl. 108, dezer Bijdrage,. wordt geeproken van een 
te Oxford voorhanden zijnde manuscript, getiteld: 

Dit zijn die Y onnu1e van den Waterree/de ten Damme i11 
'Ylaenderen. 

En wordt verder gezegd: 
" Ongetwijfeld bevat dit stuk belangrijke mededeelingen be

trekkelijk het waterregt, het oefenen van regtsgezag op het 
Zwin, dat vaak tot verwikkelingen tnsschen Mude eu Sluis aan
leiding gaf" enz.; wordende het ~chrevene besloten met eene 
vraag om eenig nader berigt omtrent het bedoelde charter. 

Volgaarne wordt aan deze uitnoodiging voldaan; want het stuk, 
in verband beschouwd met het door mijn vriend VAN DAI.J~ ont
dekte reglement van tol en navigatie op het Zwin, de anno 
1252, is van het hoogste belang voor de geschiedenis van 
westelijk Staats-Vlaanderen in het algemeen , maar boven alles 
voor die van de stad Sluis in het bijzonder. 

Uit de vooronderstelling, dat het stuk belangrijke mededeelin
gen betrekkelijk het regtsgezag op het Zwin zoude bevatten, valt 
af te leiden, dat de Redactie het woord vonnissen in den 
gewonen zin heeft opgevat en heeft gedacht aan eigenlijke von
nissen, die door het geregt te Damme zouden gewezen zijn. 

Deze opvatting, hoe natuurlijk ook, is evenwel minder juist, 
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vermits de vonnissen van den waterregte van Damme niet be
staan uit eene verzameling van regterlijke beslissingen , maar 
daars~llen het oud Vlaamsch zeeregt, verdeeld in 24 artikelen, 
terwijl de eenigzins zonderlinge benaming van vonnissen daar 
van daan schijnt te komen, dat elk der artikelen besloten wordt 
met het formulier: "Ende es Vonnisse; Ende dat es Jugement; 
Ende dit est V onnisse in dit stick " enz. 

Het woord vonnisse moet hier dus worden opgevat in den 
zin van arbilrium (goeddunken of keure); en het is uit die 
zoogenaamde vonnissen van Damme, dat al de zeeregten, zoo 
niet van de geheele wereld, dan toch van geheel Nederland en 
van de Hanzeesteden overgenomen zijn *· 

S~ller zegt: zoo al niet van de geheele wereld, dan toch van 
Nederland en van geheel noordelijk Europa, omdat er ook Fran
sche vonnissen van den waterregte bestaan , bekend onder den 
naam van Jwgemenû d'Oléron, welke gezegd worden ingevoerd 
te zijn of door ELBONORA, hertogin van Guiennes, omstreeks 
1149, of door haren zoon RrCHAao I van Engeland, bij zijne 
terugkomst uit Palestina. 

De heer m•. J. G. BmEN, in zijne verhandeling, getiteld: Bij
àr~ tot de !le4cll~denu van Me fJ1Id NederlandieR zeere9t, op
genomen in de Bijdr4f!en tot re!ltl!leleerdlleid en fiJet!letJÏn!l van 
m•. DJ:N Tn en VAN HALL, uitgegeven bij GA.&THAN, te Am
sterdam, in 1828, laat zich omtrent de vonnissen van Damme 
en de J ugementl d'Oléron volgenderwijze uit: 

" Het is zeer opmerkelijk dat deze vonnissen van Damme der
mate met de Fransche Jugements d'Oléron overeenkomen, dat 
het aan geenen den minsten twijfel onderhevig is of deze, bij 
die twee verschillende volken gebezigde zeeregten, zijn de eene 
uit de andere ontstaan. Niet alleen de inhoud, maar ook de 

• De Yonniuen van de zee van Damme waren mij zeer wel bekend. Laat
stelijk zijn ze opgenomen door den heer L. MACQUET in zijne Hiltoire de /11 

rille de Da111111e etc., Brngea, 1856, p. 191-201. De naam waterregte 
heen ze mij, gelijk mijn vriend R. teregt opmerkt, doen verwarren met het 
11eermalen betwiate waterregt, het regtageaag op bet Zwin. v. D. 

o;gitized by Goog Ie 



so 

doorgaans woordelijke overeenstemming, de gelijke orde en rang· 
schikking der artikelen, die wij in beiden aantretft'n, verbieden 
ons hier volstrekt zoodanig een afzonderlijken oorsprong te ver
onderstellen. Het ia dierhalve de vraag, aan welk van beiden 
dier regten de eer der oorspronkelijkheid toekomt P Met andere 
woorden, of het Vlaamsche uit het Fransche, dan wel het 
Fransche uit het Vlaamsche ontstaan is." 

Dit vraagstuk heeft sinds twee eeuwen een punt van geschil 
uitgemaakt tnsschen de schrijvers, die over de oude zeeregten 
geschreven hebben; en onder de nieuwere moet gewezen worden 
op de bovenvermelde verhandeling van m'. BmBN, op die van 
W ARNKÖNIG en op de nota's van twee onbekenden, opgenomen 
in den Me11ager du 1cie.ce1 et du artl van 1883, mitsgaders 
op het werk van P AJ.DEssus: Loü maritimu antérieuru a• 18•. 
liècle, t. I, uitgegeven te Parijs in 1829, als gevende de prio
riteit aan de róles d'Oléron. 

ADBIAAN V BRW&B, de beroemde schrijver van NederlaMtiJ IC4-

reclden enz., uitgegeven te Amsterdam 1111-1716 en, vervol
gens verbeterd, 1 7 80 en 17 6 4, is van een tegenovergesteld ge
voelen en laat zich aldus hooren : 

" Dese eigene 24 artikelen, namelijk de 24 artikelen van de 
Vonnissen van Damme, staen ook aldus meest van woord tot 
woord in dat Fransche boeck: Us et Coustnmes de la Mer, op 
den naem van Jugements d'Oléron. Ook zijn alle alzoo afkomstig 
buiten eenig bedenken van dese Waterrechten van Damme." 

HüLLJUN is, in zijne &adteweaen du MiUelaltera, van hetzelfde 
gevoelen en zegt op bi. 183 van het 1•. d.: "Das Beerecht von 
Oleron ist nicht ursprünglich sondern von Damme entlehnt. Die 
vergleichung vieler Stellen setzt dies ausser zweifel." 

In een onderzoek te treden opzigtens deze verschillende ge
voelens, valt buiten het bestek van den steller. Genoeg is het 
te doen opmerken, dat alle schrijvers dáárin overeenstemmen, 
dat de zeeregten van de gansche wereld uit de stukken , waar
over gehandeld wordt, getrokken zijn, zoodat, daargelaten de 
kwestie of de rûles d'Oléron uit de vonnissen van Damme zijn 
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overgenomen , of wel de laatste uit de eerste, in elk geval de 
overhooge oudheid van die zeeregten is bewezen. 

Deze omstandigheid, dat al de handeldrijvende volken hunne 
zeeregten op de beroepene hebben gebouwd, heeft teweeg ge
bragt, dat de oorspronkelijke teksten 1 voor de latere schrijvers 
althans 1 zijn verloren geraakt : zoowel het overoude Fransch 
als het overoude Vlaamsch was moeijetijk te verstaan en daarom 
ondernam ieder het 1 den grondtekst op zijne wijze duidelijk te 
maken. Zoo veranderde m•. MEE&MAN 1 in zijn na te melden werk 1 

de teksten van de toltarieven te Damme, en VEB.w&R deed het.. 
zelfde met de vonnissen van Damme 1 "om den min bedreven le
zer ," zooals hij zegt, "geene studie te brouwen over de taal." 

Hoogst belangrijk is daarom het stuk, hetwelk gevonden is in 
een cartularium van de stad Brugge 1 getiteld : " previlegien , 
eenren, vredetractaten, geschreven van 1884 tot 1440." 

Dit stuk voert ten titel : 
"Dit es de coppie van den rollen van Oléron van den von

nisse van der zee." 
Het bevat 24 artikelen en draagt de onmiskenbare bewijzen 

met zich van een afschrift te zijn van den originelen tekst, 
waaruit de verminkte teksten door de verschillende schrijvers 

getrokken zijn. 
Om aan de in deze Bijdragen voorgestelde vraag te voldoen 

en den aard van de vonnissen van Damme volledig te doen 
kennen, zou men den inhoud derzelve dienen mede te deelen: 
doch de steller moet daaromtrent opmerken, dat de ruimte van 

dit tijdschrift niet meer dan eene beknopte mededeeling toelaat. 
In het hoofd gaf hij te kennen, dat hij het ondernemen zou 

de Vraag te beantwoorden 1 omdat de vonnissen van Damme, 
in verhand beschouwd met het reglement van tol en navigatie 
op het Zwin, de anno 1252, van het hoogste belang zijn voor 
de geschiedenis van de stad Sluis; en het is daarom dat de 

steller zich bepaalt tot de mededeeling van die artikels, waarin 
bepaaldelijk van die stad wordt gesproken en zooals die voor
komen in drie verschillende teksten. 
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Hij kiest daarloe de artikels 1, 4, 8 en 11 nit het Brugsche 
charter. Voorts 1 , 5 , 9 en 12 uit: " de Zeerechten , dien men 
ghewoon is tot Westcapelle te gebrnycken ," medegedeeld door 
~OXHO&N in zijne Cllron.ijc!te van Zeelandt, d. I, bi. 2 7 6 der uit
gave van 1644, en door S:at:ALLBGA.NGB, bi. 628 der nitgaaf van 
1696, en welke zeeregten dezelfde als die nn Damme waren. 
Het zakelijk verschil bestaat alleen daarin, dat de vonnissen 
van Oléron en van Damme 24 artikelen bevatten en het zee
regt van W estçappelle 26 ; doch dit komt daar van daan , dal 
achter de artt. 8 en 16 van de eerste, bij het tweede snpplétoire 
bepalingen zijn gemaaki; met andere woorden, dat , terwijl de 
artt. 8 en 16 algemeene voorschriften medebrengen , sub 4 en 1 7 
plaatselijke voorzieningen opgenomen zijn. In de derde plaats 
geeft de steller de artt. 1, 4, 8 en 11 van den vonniase van den 
waterrechte ten Damme in Vlaanderen, gelijk die voorkomen in 
het werk van PIETBB. LB CLEB.CQ, Alge»UJeu flerllatuletiy va• tle 

Merie/aappij der eee, uitgegeven te Amsterdam, bij ÜND:B& DB 

LINDEN, in 1 7 5 7. Een en ander plaatst hij in de aanteekening 1. 

Met deze aanteek:ening, hoe onvolledig ook, durft de steller 
zich vleijen, de voorgestelde vraag in zoover te hebben beant
woord, dat hij den aard der behandelde stukken genoegzaam 
heeft doen kennen en heeft doen zien, zoo deze uitdru.kking 
geoorloofd is, dat de Jugements d'Oléron en de vonnissen van 
Damme, nu 700 jaren geleden, voor den Nederlandsehen han
del waren datgene, wat thaDs het 2•. boek van het wetboëk 
van koophandel daarvoor is. 

Maar zooals het den steller trof bij de eerste kennismaking 
met het Brugsche manuscript, daarin gewag gemaakt ie vinden 
van Sluis, als eene plaats, alwaar uitgebreide zeehandel gedre
ven werd en die op ééne lijn gesteld wordt met de voornaam
ste handelsteden van het zuiden van Frankrijk, zal dit het 
geval zijn met eiken lezer die er zijne aandacht op vestigt, 
maar vooral bij de inwoners van Sluis, die aan hunne stad 
geenen hoogeren ouderdom toekennen dan het begin van 1800 
en meestal aannemen, dat Sluis eerst in 1816 uit Lammens-
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vliet is voortgekomen , welks stedewording eerst van omstreeks 
1290 dagteekent 1, 

De schrijvers, die volhouden dat de vonnissen van Damme 
uit de J ugements d'Oléron zijn getrokken en mitsdien van veel 
latere dagteekening zijn , beroepen zich ook op de hierboven 
aangewezene stelling, dat Sluis eerst in 1316 bekend zoude ge
worden zijn. De heer BmBN laat zich hieromtrent aldus uit: 

"Hetgeen naar onze gedachte het gevoelen van VERWEit 

ten eenenmale wederlegt, en het pleit ten voordeele van 
Frankrijk volkomen beslist, is de omstandigheid, dat de 
Jugements d'Oléron reeds in het midden der 12°. eeuw en hoogst 
waarschijnlijk tusschen de jaren 1152 en 1154, en bij gevolg 
op een tijdstip werden zaAmgesteld, toen Damme nog niet aan
wezig was " enz. 

Verder: "Dat de vonnissen van Üamme niet ouder zijn 
kunnen dan het begin der 14°. eeuw, wordt bevestigd door de 
vermelding van Sluis in dezelve ; want deze benaming dagtee
kent eerst van uit den aanvang der 14°. eeuw; daar die stad 
vroeger, en nog in 1293 , meest altijd Lammensvliet, VBELLIOT 
D.uoosvLIET, genoemd wordt, en het niet v66r 1816 is, 
dat zij onder den tegenwoordigen naam van Sluis (ville 
de l'Eclusf'} voorkomt, waaruit men alzoo zou kunnen be
sluiten, dat dit regt, de vonnissen van Damme, eerst na den 
jare 1316 is opgesteld." 

Hierbij , bij dH hoofdargument van de bestrijders der oor
spronkelijkheid van de vonnissen van Damme, is het dat de 
steller een oogenblik wensebt stil te staan, ten betooge van de 
onjuistheid van het argument, en om te doen blijken dat, wel 
verre er van daan dat Sluis de latere dagteekening van de von
nissen van Damme zoude bewijzen, die vonnissen juist de over
hooge oudheid van Sluis bevestigen. 

Indien het bewezen ware, dat Damme eerst in ll80 is bekend 
geworden , gelijk de heer BIBEN zegt, dan zou zijne argumen
tatie sluitend wezen; maar <lat bewijs ontbreekt ten eenenmale. 
Wel is waar, dat in 1180 de haven van Damme binnen dijken 

III. 8 
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is gesloten ; maar de plaats bestond, en zij was bekend als eene 
handelsplaats, zooals dit onwedersprekelijk wordt bewezen door 
het privilegie 1 hetwelk PHILIP& van den Elzas na het bedijken 
van de haven, in 1180, aan Damme verleende: 

" Ie hebbe ghegbeven alle mine porters van den Damme, 
wonende binnen den acependomme so ware waret so sie varen 
binnen Vlaendre vry van alle toolne ende van allen traversen 
nu eeuwlike voortau" enz. 

Vergelijkt men bij dit handelsprivilegie die, welke in 1188 
aan Biervliet, Hulst, Duinkerke en andere werden verleend, dan 
moet men aannemen , dat Damme als met eene tooverroede plot
seling is te voorschijn gekomen en even plotseling tot de voor
naamste handelsplaats is verheven. 

Dat plotseling te voorschijn komen van handelsteden moge 
thans in de goudlanden en op de kusten van Afrika zich voor
doen 1 maar wanneer men nagaat hoeveel tijd vele voomame han
delsteden noodig gehad hebben om te worden wat ;ij geworden 
zijn , en zulks niettegenstaande de onbegrijpelijke verbeteringen 
in de zeevaartkunde, dan kan men met geenen schijn van grond 
aan de plotselinge verrijzenis in de middeleeuwe~ van eene sta
pelplaats voor den handel der geheele wereld denken. 

De tegenwerping, die men op de omstandigheid grondt, dat 
in de vonnissen van Damme Sluis wordt genoemd, maar dat 
in de J ugements d'Oléron van die plaats niet wordt gesproken, 
bewijst niets. 

Men zegt: de vonnissen van Damme werden uit de r6les 
d'Oléron overgenomen, en zooals deze, handelende over het 
Fransche regt, Bordeaux noemden, noemden gene, handelende 
over het Vlaamsche regt, de Vlaamscha zeehaven Sluis; maar 
even krachtig blijft het argument 1 als men het omkeert en 
zegt: bet Fransche regt is uit bet Vlaamscha getrokken en daarom is 
in de plaats van eene Vlaamsche haven eene Fransohe genoemd! 

Doch dit daargelaten: bet is alles behalve bewezen, dat in 
de oorspronkelijke teksten der Jugements d'Oléron, Sluis niet 
zoude zijn genoemd, en al de latere schrijvers beklagen zich 

o;g;t,zed by Goog Ie 



35 

uit é6n<'.n mond er over, dat zij de originele teksten niet hebben 
gezien en dat zij bij de oudere op verschillende wijzen ver· 
minkt en veranderd worden medegedeeld. · 

Hier tegenover staat, dat het stuk, voorkomende in het Brug
scbe cartularium, bepaaldelijk wordt genoemd: ., Co p pi e van 
den rollen van Oleron van den voonesse van der Zee;" dat taal 
en stijl, vergeleken bij de teksten welke oudere en latere schrijvers 
mededeel en, de meest volledige bewijzen opleveren van de hooge 
oudbeid van het stuk; en dus maakt men zich aan geene ge
waagde gissingen schuldig, als men het Brugsche handschrift 
voor een echt en oorspronkelijk afschrift aanneemt, en daaruit 
afleidt, dat Sluis reeds in 1150 bij het Fransche en het Vlaam
sche zeeregt als eene aanzienlijke handelsplaats bekend stond. 

Maar er is meer. Er is op nieuw een stuk, hetwelk ten 
eenenmale in vergetelheid was geraakt, welks echtheid boven 
den schijn zelfs van twijfel is verheven, aan het licht gebragt; 
en door hetzelve wordt alles, wat door de meest geachte kro
nijbchrijvers, ja , door den vorst derzei ve, MEYERUS, omtrent 
Sluis, als uit Lammensvliet voortgesproten en als eerst na 1816 
bekend geworden, is gezegd, weêrsproken, en bewezen dat Sluis 
reeds zeer lang als eene aanzienlijke plaats over de gansche 
wereld was bekend, v66r dat aan Lammensvliet als aan eene 
stad kon worden gedacht. 

Ket aandacht gelezen en vergeleken bij de J ngements d'Oléron 
en bij de vonnissen van Damme, spreidt het licht over vele 
bepalingen die in het Fransche en Vlaamsche zeeregt voorkomen, 
en ook tevens over hetgeen over die beide regten geschreven 
is. Maar wat voor het doel, hetwelk de steller zich voorstelde, 
alles afdoet, is, dat de boven aangehaalde woorden van den 
heer BIBBN - wanneer hij ter bestrijding van de oorspronke
lijkheid van de vonnissen van Damme zegt, dat deze niet vroeger 
kunnen dagteekenen dan na 1316, omdat in dezelve melding 
wordt gemaakt van Sluis en deze stad toen nog Lammens- of 
Dammesvliet werd genaamd - door dat stuk op de meest af
doende wijze worden weêrlegd. 
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Dat stuk is het overoude afschrüt van de reglementen van 
navigatie op het Zwin en van de toltarieven op dien stroom, 
onlangs door mijn' vriend VAN DALI in het arcbief van Sluis 
gevonden en door hem vermeld in d. I dezer BiJtlrti!Jn, bl. 290. 

"Dit oude gedenkstuk van alooden roem en welvaart," ~ 
de heer VAN DALB t-er aangehaalder plaats, "is geschreven op 
28 klein octavo perkamenten bladen en bestaat blijkbaar uit 
twee deelen." 

Steller dezes , nasporingen omtrent het handschrift doende in 
de archieven te 's Hage, te Brnsael en te Rijssel, beschreef 
hetzelve als klein folio of lang kwarto formaat, en als bevattende 
niet alleen de tarieven, maar als leverende een volledig zamen
stel van de keuren en ordonnantiën op het stuk der in- en uit
gaande regten, op de koopwaren en op de tollen van schepen 
en voertuigen , zooals die geheven werden in de acht aan het 
Zwin gevestigde tolkantoren , met name te Damme, M on
nikereede, Hoeke, Mode, Sluis, Slippendamme, 
Coxyde en Oostburg. Hij gaf als gissing op, dat het stuk 
herkomstig zijn kan van den ontvanger van het hoofdkantoor 
te Sluis, en hem beeft moeten dienen, zooals nu de algemeene 
verzameling van wetten, instrnctiën t!n tarieven den hedendaag
schen ontvangers dienstig is , oC welligt dat het een ligger is 
geweest voor de regering van de stad. 

Omtrent het tijdperk, wanneer het stok geschreven is, durfde 
steller zich niet uitlaten, maar bepaalde zich tot de opmerking, dat 
de inhoud dagteekent deels van 1252, deels van nog oudere tijden. 

Onnoodig is het over het manuscript in deszelfs geheel uit te 
weiden, maar bovendien ontijdig, dewijl de vinder van hetzelve 
die taak onder handen heeft. De steller beroept er zich alleen 
op , wijl het bewijzen oplevert van de hoogere oudheid van 
Damme en van Sluis, dan algemeen wordt aangenomen en dan 
vast is gesteld door de schrijvers over de rollen van OIEiron en 
de vonnissen van Damme, weshalve hij er zich toe bepalen zal 
om eenig en alleen in dien geest over het stok te handelen. 

De heer VAN DALB zegt in het bovenaangehaald verslag, dat 
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het stuk blijkbaar uit twee deelen bestaat. Dit is dan ook 
volkomen juist; doch des echter kunnen, volgens het oordeel 
van den steller, die twee deelen niet als afzonderlijk en ieder 
op zich zelve staande worden beschouwd, maar integendeel als 
tot elkander behoorende en zamen één geheel uitmakende. 

Let men alleen op de slotbepalingen, door VAN DALE mede
gedeeld, als voorkomende op bl. 18 en 88 van het handschrift 1 

dan kan men niet anders dan aan twee afzonderlijke stukken 
denken; maar leest men aandachtig het hoofd of de inleiding 1 

van hetgeen elk dier slotbepalingen voorafgaat 1 dan wordt men 
tot eene andere conclusie gebragt. 

De sacramentele Latijnsche aanhef: "In naam der H. Drie
vuldigheid, des Vaders, des Zoons en des H. Geestes, 
en van de H. Maagd," geeft al dadelijk zeker karakter van 
authenticiteit aan hetgeen het stuk vermeldt. Maar het eigenlijke 
hoofd, luidende als volgt: 

" Dit es al mijns heeren recht van vlaendren ghevseert ende 
gheeostumeert in de toolne ten damme ter monkerede eiï ten 
houke. ter mude ende ter sluus te slepeldamme. te coxijde te oo!.'t
buereh. also een mijns heeren dienstknecht gheheeten denijs royer 
ghevroeden can ende ghesien heft ontfanghen binnen twee ende 
twintich iaren van vele toolnaers daer hi mede ghewoét heeft;" 
dit eigenlijke hoofd, zegt de steller, in verband gelezen met 
den aanhef of het hoofd van het tweede gedeelte, bewijst, vol
gens zijne meening, dat het eerste gedeelte van het stuk de 
vermelding bevat van hetgene oudtijds 1 immers vóór 1250 1 om
trent het stelsel van tollen en regten op het Zwin was aangenomen. 

Onmiddellijk achter het slot, op bi. 18, volgt de lijst der ab
dijen en steden, die van de tollen zijn vrijgesteld; daarop eene 
uitgebreide instructie voor de ontvangers van de acht verschil
lende tolkantoren, welke vooral zeer belangrijk is opzigtelijk den 
ontvanger van Sluis; daarna eene soort van reductietafel van de spe
ciën; en hierop volgt het tweede gedeelte, waarvan de aanhef luidt : 

"Hier na volgbende staet die rechte privilege van der tolne 
ghelije alst gheseghelt es. 
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"Wie magriete van vlaendren ende van enegauwen grafnede 
ende ie guijde haer sone grave van vlaenderen doen te wetene 
alle denghonen die desen iegenwoordighe lettere sullen sien dat 
wij bi den rade van onser edelre ende vroedere lieden die wij 
hier up hebben gehadt van onser pertien ende bi den assente 
bermanus Soijers speciael bode der Coopmanne van den rike die 
vulle macht adde van sommighen sticken van den rike bi haren 
openen letteren van haren steden met ghemeene concente van 
der toolne van den damroe ende van den sticken van der poort 
ende van der vriede die toebehoort der toolne omme 't gbemac 
ende omme die ghemene nutscap beede onser ende der ghemeene 
coopmanne en der andere ooc die vremde sijn hebben wijt gbe
ordineert in deser manieren." 

Hierop nu volgt een lager gesteld tarief. 

Uit dezen aanhef, vergeleken bij dien van het eerste gedeelte, 
meent de steller te kunnen afleiden, dat dit tweede gedeelte eene 
bevestiging bevat van de reglementaire bepalingen van het ge
noemde eerste gedeelte, maar eene wijziging en vermindering te
vens in het bedrag der oorspronkelijk vastgestelde regten en tollen. 

Deze meening vindt de schrijver bevestigd door de volgende 
mededeelingen : 

Mr. J. MBEIUIAN schijnt den inhoud van het Sluissche char· 
ter in deszelfs geheel gekend te hebben; immers bij spreekt van 
een stuk, voorhanden bij de leenkamer van Holland; en dewijl 
het den steller gebleken is, dat in het rijksarchief een hand· 
schrift voorhanden is , overeenkomende met het Sluissche char· 
ter , is het hoogst waarschijnlijk, dat het het eerstgenoemde 
stuk is, hetwelk MEERMAN bedoelt. 

In zijne Ge8chiedenü oan graaf Wiltem van Hotland, Roo11UcA 
koning, d. IV, bi. 240 en volgende, geeft hij het vaak genoemde 

tweede gedeelte , en zooals hij zegt , " met eenige verduitschin· 
gen, zoo in spelling als woorden en stijl , liever dan het in zijne 
oorspronkelijke Vlaamsche gedaante te plaatsen." Hij noemt dit 

tweede gedeelte : " Een open brief van de maand Mei 12&2, 
waarbij de gravin MARGARETRA van Vlaanderen en graaf GuY, haar 
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zoon, verklaren, dat zij bij den rade hunner edele en vroede 
lieden, die Bij daarop van hunne zijde genomen hadden en bij de 
toestemming van HEilKAN Homa , speciaal bode der kooplieden 
van het rijk enz., voorts met gemeene bewilliging van den 
tol van den Damme en van de gedeelten dier stad, en van de 
mjheid die er toe behoorde, om het gemak en de gemeene nut
tigheid, zoowel van de gravinne en haar zoon, als van de ge· 
melde kooplieden en andere vreemdelingen, bepalingen maken 
omtrent dezelve tollen van Damme." 

In 1880 is door LAPPENBUG de Ge1clliedenu d~r lJaiUclle 
AaliU t1a~J SuroRIUs uitgegeven, en uit het berigt van die uit
gave valt af te leiden , dat ook deze schrijvers ons stuk kenden ; 
althans zij spreken van het tarief der tollen , die gravin MAR· 
G.&UTHA en haar zoon GUY den kooplieden opgelegd had te 
Damme te betalen , en welk tarief te Lubek , te Hamburg en 
te Keulen voorhanden zoude zijn ; terwijl zij gewagen van een 
te Lubek voorbanden charter van Mei 1252, waarbij JAN VAN 
GHtSTKLB en WILLEX DB LA WoxsTUNB vermindering toestaan 
te~ behoeve der Duitsche kooplieden van den genoemden tol , 
en zulks op het verzoek van HEBKAN Houn en JoRDAENs, af. 
gezanten van het rijk. 

Zooals mijn vriend VAN DALE zegt, geeft GHBLDOLr in 
het 2e. d. zijner Hi1tMre de Fûmdre, even als BARTORlUS en 
LAPPENBRG, het tweede stuk in het Latijn , maar hij noemt 
als bemiddelaar van het gewijzigd tarief HEBliAN Houn, zon
der van JoRDABSS te gewagen. Ook noemt hij de ridders VAN 
GRISTILB en VAN DE Wox&TIINB, aan wie de tollen op het 
Zwin sinds de verst verwijderde tijden toebehoorden, niet, maar 
spreekt in algeroeene bewoordingen van de toestemming der ge· 
regtigden op het heffen der tollen te Damme. 

Beschouwt men nu dit een ander in verband, dan kan, vol
gens het oordeel van den steller, uit de woorden : " dit es d ie 
rechte privilege van der tolne ghelijc alst gheseghelt 
es," niets anders gelezen worden, dan dat M'ABGARETHA en GuY, 
op de bede der Duitsche kooplieden , aan dezen bijzondere voor-
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regten verleenden omtrent het bedrag der vroeger vaatgestelde 
tollen op het Zwin , zonder daarom eenige verandering te bren
gen in de reglementaire bepalingen omtrent het hefl'en derzelve. 

Dat er lang vóór het in Mei 1252 door .Muo.U.ETBA verleende 
privilegie, tollen te Damme, en mitsdien ook te Sluis, werden 
geheven, blijkt uit zeer vele stukken; en om slechts twee al
gemeen bekende, maar bepaaldelijk afdoende bewijzen bij te 
brengen , verwijst de steller naar den brief van Fu.DINAND en 
JoHANNA van Mei 1228, waarbij de Aardenburgers worden vrij
gesteld van de tollen die zij vro•r te Damme waren verschul
digd, en naar dien van ll..uoAB.BTHA van Februarij 124.41 waarbij 
zij aan den tollenaar van Damme beveelt den bovenstaanden 
brief van JoHA.NNA te eerbiedigen. 

De instructie voor de ontvangers van de tollen te Damme 
en te Sluis 1 in het eerste gedeelte van het manuscript voorko
mende, is almede afdoende 1 want daarbij wordt gesproken van 
bepalingen, die sinds oude tijden bestonden. 

Z6ó wordt gelezen in de instructie voor Damme: 
" Voort die stede van den Damme voort elcx dinxendaghes 

in de weke marcktdaeh van ccme ende sulc dinc dat ter 
maerct comt, dat ne gheeft gheene toolne want die toolne 
heeft er over elcs jaers VII i: parise die de toolne ontfauget 
hevet VAN HOUDEN TUDBN met mijns heeren rente ten damme 
omtrent LIII i: paris s'iaers datter toolne toebehorende es." 

En voor Sluis : 

" Een tooinare van der sluW! sal allen koggheu of hulken 
of ander scepen die in sine tafelen VAN OUDBN TUDJIN behaoren 
doen scriven den ghonen die van der toollen weghe in 't wa
ter vaert de name van den l'Cepen ende den meesters ende wat 
hi gheladen heeft," enz. enz. "Van Spaengen sal in die tafele 
staen deze van sinte Sebaatiaens van Castre van brumeau van 
billebau , laredon geneve galicia lissebonna aihilia baijona fonte
rahia, recastre santander maijorka barcelona poortegale por
tegalet ketija plaseence mortrico gataria. 

" Van oostland sal in sine tafele staen die van campen ende 
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die van harderwijc van staveren grijpswolde lubeke bremen 
godlant sondë rodestoc hamborch deventre hellenborch 
Zwolle zuotvenne heluinghe Conixberghe Wissemare 
Per na u we danseke." 

Deze woorden van ouden tijden zijn wel zeer zeker van 
de grootate beteekenis, vooral , wanneer men de bepalingen , 
waarin dese woorden voorkomen , vergelijkt bij eene andere , 
narbij de tolpligtigheid wordt geregeld voor schepen die uit 
Slnia naar zee gevaren zijn, doch door storm genoodzaakt wor
den weder binnen te komen. Daaromtrent werden uitzonderingen 
gemaakt voor die ,.van oostland ende van Kampen ende van Cas
tele nit Spaengen die vriede van minen heeren beseghelt hebben." 

"Al ander cooplieden ," is het verder, " geven toolne alst 
Yoor&ehreven es, comen si weder binnen mijns heeren toolne 
dat zijn lnghelsce Bootten Vlaeminghen Hollanders Zeelanders 
ende ao wat andre die de vriede niet beeeghelt en hebben." 

De Spaansche en Oostersche kooplieden hadden dus voorreg-. 
ten verkregen boven andere, "die van ouden ti den in de 
iafele van den toolnaer van der aluus opgheteekend 
donden," en het is mitsdien geene gewaagde gissing om de 
011de tijden, waarvan in 1252 gesproken wordt, ééne eeuw 
vroeger te berekenen en mitadien zoo niet v6ór, dan minstens 
omat.nleks het tijdperk, waarin men zegt, dat de vonnissen van 
Oléron verpligtend voor den Fransehen handel zijn gemaakt. 

Hoogst opmerkelijk is het, dat nergens in ons manuscript, .. 
evenmin als in eenig ander stok, waarbij over de zeeregten of de 
Vlaamache tollen wordt gehandeld, de naam van Lammensvliet 
YOOrkomt, maar altijd en overal van Sluis wordt gesproken, en wel 
bepaaldelijk als van de plaata waar het hoofdkantoor W88 gevestigd. 

Zooals hierboven is gezegd, verdedigen de schrijvers, die 
Yolhouden dat de vooaissen van Damme slechts een afschrift 
zouden zijn van die van Oléron , dit systema daarmede , dat 
Damme en Sluis niet bestonden en dat, blijkens brieven van 
1298 en 1816, Sluit eerst in het laatste jaar zou bekend zijn 
geworden. In de vonnissen van Damme, zeggen zij, wordt van 
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Sluis gesproken, en mitsdien heeft men deze eerst na 1816 kun· 
nen opstellen 1• 

Datzelfde argument zal men welligt omtrent het Sloissehe 
handschrift willen doen gelden en zeggen: vermits Sluis niet v6ór 
1816 was bekend, moeten het reglement en het tarief, waarin 
die naam voorkomt, later zijn geschreven. 

Tegen deze redenering meent de steller een voldingend argu
ment te kunnen aanvoeren, door te doen opmerken, dat de brief 
van 1298, waarbij GuY van Dampierre regten en privilegiën 
aan Lammensvliet verleende en daaronder vrijstelling der tollen 
op het Zwin, welke brief in 1816 door RoBUT van B.Sthune 
werd bevestigd , volstrekt het tegenovergestelde bewijst van het
gene men er door bewijzen wil. 

Blijkens het manuscript van 1252, was vrijdom van tol ver
leend aan die van Sluua die binnen Vlaendren ghebo
ren sijn. Indien nn deze plaats dezelfde ware geweeet als 
Lammensvliet, immers zoo de vrijdom, in U52 aan de eerste 
verleend, de tweede bedoelde, dan kon het niet te pas komen 
haar veertig jaren later dienzelfden vrijdom toe te kennen. Dit 
valt te meer in het oog, als men nagaat dat die vrijdom niet bij 
bloote gift werd verleend, maar door de regering van Lammens
vliet was afgekocht: iets dat zij zeker niet zou gedaan hebben , 
zoo de vrijdom , aan Sluis verleend , ook haar had betrofen. 

De woorden in de vrijstelling van U52 "die van Slons 
die binnen Vlaendren gheboren sijn" spreiden, volgens 
het oordeel van den steller, licht o'Ver de zaak, en zij geven grond 
voor hetgeen hij elders zeide dat, denkende aan Slnia van de 
jaren acht-, negtm-, tien-, elf- en twaalfhonderd, men zieh niet 
eene eigenlijke stad behoeft voor te stellen, maar blootweg eene 
lading- en lossingplaats of, met andere woorden, eene factorij, 
"'aar handelskantoren waren gevestigd, welke de koopwaren, die 
uit alle oorden van de wereld werden aangevoerd, ontvingen en 
verder binnen 's lands verzonden, en wederkeerig ook de voor
werpen van Vlaamsehen handel naar buiten of, zoo als het ma
nuscript zich uitdrukt, naar vreemde landen expediëerden 1• 
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De woorden toch "die van Sluis die binnen Vlaanderen 
geboren aijn" doen zien, dat het niet genoeg was te Sluis te 
wonen, maar dat men Vlaamsch burger moest zijn ; eene onder
echeiding, die omtrent de andere steden niet wordt gemaakt en 
waaruit valt af te leiden, dat Sluis iets anders was dan Brugge, 
Damme, Mude, Aardenburg en andere plaatsen, wier inwoners 
zonder onderscheid den vrijdom genoten. 

Oppervlakkig beschouwd klinkt het vreemd, te hooren ge
wagen van het gelijktijdig bestaan van Sluis en van Lammens
vliet, doch inderdaad is daarin niets onwaarschijnlijks gele
gen. Zoo kunnen ook thans eene menigte plaatsen aangewezen 
worden, die, ofschoon aan elkander gebouwd en één enkelen 
bebouwden kring uitmakende, nogtans twee afzonderlijke gemeen
ten daarstellen. 

Wanneer men de overoude oorkonden raadpleegt, dan blijkt 
het, dat de oevers van het Zwin, van Brugge af tot daar waar 
de boezem zich in de Schelde stortte, eene aaneenschakeling 
nn meer of minder belangrijke plaatsen opleverden. De afstand 
ftD het middelpunt van den tegenwoordigen Diomèdepolder 
tot Sluis beslaat naauwelijks een half uur gaans, en nogtans 
vond men daar naast elkander Coxyde, Slippendamme, Hein
kenswerve en Ter Crose; weshalve het zich zeer goed laat 
ventaan , dat ook Sluis en Lammensvliet onmiddellijk naast 
elkander bestonden, en dat niet de naam van Lammensvliet in 
dien van Sluis werd veranderd, maar dat de groote bloei en 
welvaart van het eerste teweeg bragt, dat het tweede in haar 
werd opgelost. 

In de archieven van Slnis en van Brugge lijn bescheiden voor
handen, die deze stelling ondersteunen en die welligt, indien 
men ze behoorlijk kon onderzoeken en onderling vergelijken, 
voldingende bewijzen zouden opleveren. 

Het bebouwde geheel, binnen den ring der muren en wallen, 
was verdeeld in gedeelten, die verschillende regten bezaten. Een 
gedeelte zelfs behoorde tot de kerk of parochie van het tussehen 
Sluis en Slippendamme gelegene Heinkenswerve, terwijl twee 
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andere deeleo 1 genaamd he~ eene de Oostkeure en he~ andere 
de Zuidkeure 1 niet tot het ~tagebied der regering van Sluia 
behoorden 1 maar tot dat van het Brugsche Vrije. 

Den 2 December 1889 kocht Sluis deze gedeelten van het 
Vrije af 1 terwijl die afkoop door PHILIP8 en MA.B.eABliTHA, ala 
graaf en gravin van Vlaanderen, in het begin van het volgend 
jaar werd bekrachtigd. 

De bewoners v~~on het genoemde grondgebied van het Vrije, 
de Ooetkeure en de Zuidkeure namelijk 1 hadden mindere of 
andere privilegiën dan de overige gedeelten van de stad ; doch 
dewijl sij , ten gevolge van den afkoop 1 nu onder ~ne en de. 
zelfde regering gekomen waren 1 meenden zij ook onbepaald al 
dezelfde regten en privilegiën te mogen uitoefenen. 

De stad Brugge verzette zich hiertegen 1 en het blijkt uit 
eene arbitrale sententie van 2 Febrnarij 1890, dat zij aan den 
souverein te kennen gaf, dat de stad Brugge van onhengelijke 
tijden het voorregt had bezeten , waarbij was bepaald dat op de 
plaatsen 1 genaamd de twee keuren 1 welke Sluis onlangs van 
het Vrije had gekocht 1 zekere neringen niet uitgeoefend mog
ten worden. Onder de verbodene neringen op het territoir 
van de genoemde keuren noemden zij : " Le métier de tain
toriers , de couroieurs de noir euir 1 destapJe de dra pa , de dé
tails de draps 1 de ostille de drape 1 fondeors d' argent, poix 
outre 6 0 livres 1 ne aucun change" etc. Maar wat aan den stel
ler ten hoogste opmerkelijk voorkomt, is dat gezegd wordt, spre
kende van de keuren : " Les cueres qui jadiz soloient être de 
11eschevinage de notre terroir du franc et depnis eertaio tempa 
ont étá acquiaes par lesdiz de l'.Escluse et advinent à l1esche
vinage du dit lieu de l'.Escluse 1 qui anciennement est 
appellée l'Eseluse;" want die woorden "l1Eseluse qui est 
anciennement appellée l'.Escluse" doen, volgens des stellen oor
deel, zien, dat men wilde aanwijzen dàt gedeelte van het vereenigde 
Lammensvliet en Sluis 1 betwelk uit het oude Sluis had bestaan. 

Zoo de stellingen, die gebouwd worden op het charter van 
1298 van GUY en dat van 1816 van Ros1a.T van Béthune, 
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door ons manuscript volkomen worden weêrlegd, zal men mit~· 

schien de echtheid van hetzelv.e willen betwijfelen. Doch die 
twijfel vervalt daardoor, dat uit de actaboeken van Sluis volle
dig blijkt, dat de heffing der tollen aldaar overeenkomstig de 
voorschriften van het reglement werd verpacht; en dit blijkt 
eveneens uit de registers, die bewaard worden in het beroemde 
archief van de rekenkamer te Rijssel. Desgelijks blijkt het uit 
de originele rekeningen der tollen van Made en van Damme, 
die in het rijbarehief te Brussel voorhanden zijn. 

Te spreken van de archieven van Hamburg, Lu bek, Keulen 
enz. is dáárom overbodig, omdat in ons eigen rijksarchief niet 
alleen verschillende fragmenten of gedeelten van ons handschrift 
bekend zijn, maar een gelijkluidend van geheel het stuk aldaar 
wordt bewaard. 

In een perkamenten regist{lr, geschreven in den aanvang Vl\n 
het ruwaardschap van hertog A LBBRT, vindt men eene verza
meling tolregten en tarieven, waaronder op ft'. 2 aangetroffen 
wordt een stnk met het opschrift: 1'recht van den Zwene, 
en 't welk den brief bevat van MARGARETRA en haar zoon, ge
geven in Mei 1252. 

Behalve dit register betttaat er een ander, getiteld : ReC'UeÜ 

tJa acte1 et règletunu concernant te1 droiU de f.Qn/ieu et de paa
~~~ge de. dam di.fférentel provincea dea Pa!la-baa , pendant le1 
Is•e et 14- liëctel. 

Op ft>. 7 tot 18 vindt men het tweede gedeelte van ons ma

nllSCript, eveneens ten opschrift voerende : " Hiemae volghen de 
etaet die rechte previlege van der toolne ghelijc dat beseghelt es." 

Achter dit stuk volgt het eerste gedeelte van ons tarief, met 
hetzelfde opschrift: " Dit is al mijns heeren recht van Vlaendren 
ghehnseert ende ghecostumeert in de toolne te Damme, Monc
kereede" enz., en ook voorzien van hetzelfde slot ; met één woord, 
een stuk , volmaakt gelijk aan het onze , met dit enkel onder
scheid , dat het sacramentele formulier niet bovenaan staat en 
dat ook de bepaling omtrent Vriezen en Denen , die ostten en 
paarden binnenvoerden, uit de rubriek, ten opschrift voerende : 
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van allerand e beesten, is weggelaten. De heaobrijving der 
abdijen en steden, die vrij zijn, is dezelfde als de oaze, maar de 
reductie der specie is weggelaten. 

Onder dit afschrift wordt de volgende hoogst curieuse aan
teekening gelezen : 

"A la tête d'une copie du m~me acte dont 1'6criture était du 
1smo siècle, se trouvait: 

,, In nomine beate trinitatis" etc. Daarua : " Dit ea al mijns 
heeren recht van vlaendren" enz. Daarna: "Eerst begonnen ten 
Damme ter seignorie" enz. enz. 

Hoogst curieus noemt de steller deze nota; want zij neemt tot 
zelfs den laatsten schijn van twijfel weg omtrent de echtheid van 
ons manuscript ; maar zij maakt het bovendien waarschijnlijk , 
dat de opsteller van het Reewil dat eigen manuscript in 
handen heeft gehad, en dat het op hetzelve is dat de beroepene 
aanteekening doelt. 

Zooals de steller met hetgene hij hierboven schreef over de 
vonnissen van Damme, niekl m.eer of verder bedoelde dan de 
daaromtrent gedane vraag te beantwoorden en den aard van die 
vonnissen te doen kennen, zoo bedoelt hij ook met bet ter ne
dergestelde over het reglement van tol en navigatie op bet Zwin 
niets anders dan hoofdzakelijk te doen uitkomen , boe door dat 
reglement de hoofd-argumentatie, die ter bestrijding van de oor
spronkelijkheid van de vonnissen van Damme is aangevoerd , 
wordt weêrlegd , en hoe beide stukken , in verband met elkan
der beschouwd, de overhooge oudbeid en het hooge aanzien van 
de stad Sluis bewijzen. Hij wilde teveM eenig antwoord geven 
op de eerste vraag, welke omtrent het reglement gedaan wordt 
op bi. 292 dezer BijdragtJr~; voornamelijk in de hoop, dat de 
ter aangehaalde plaatse gedane belofte zal verwezentlijkt worden , 
en dat de heer VAN DALB lust zal gevoelen en tijd zal vinden, 
om de meeat belangrijke van alle oorkonden, die immer omtrent 
de geschiedenis van Staak!-Vlaanderen in het algemeen , maar van 
de stad Sluis in het bijzonder aan het licht zijn gebragt, wereld-
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kundig te maken , maar tevtmJ te verrijken m~ aanteekeniugen 
en bijv~ , waartoe het arehief van de s&ad Sluis onuitput
telijke schaHen oplevert. 

AANTEEKENINGEN. 

BL Si, •. Dit es de I 'l'e.xt no BoXHou en 'I' u& van PutTBR 
coppie van den rollen SJULLBGAliGL Lil CL&ROQ. 

van Oleron van deo Extract DJ' de Zee- Dit sijn die vonnis&e 
vooneaae van der Zee. reeh&en, dien men ghe- van deo W aterrecbte 

Artikel I. woon is tot W estcapel- ten Damme in VIMR-
Eerat dat m.eo rnaeet le &e ghebruyeken. deren. 

eoeo man meester van Artikel 1. Artikel 1. 
enen seepe, tacip be- Eerst, men maeekt Item. Meo make& 
hoort ij mannen of drie, een meester van een een en man tot scbip
&scip vaert ul.en Jan- schip, 'tschip behoort perj ende dat schip 
de daoen het es, ende toe buo tweeoot\drien, boorettoe barertweeo, 
eomt &er sla os of 't schip vaen nyt den drieo of meer; dat 
te Bordeos jof te Ro- lande van daer 't. is, het schip eeilt vandaar, 
chele jol elt'e, eode komt ter Sluya, &e eode is bevragtet te 
es ghevrecht omme Rocbelle, Bordeaux, seileo in vreemde lan
tseilne in vremdeo ot\e anders , ende is den, eode komet ter 
lande; de mees&er oe ghevraehtte eeylen in Sluiu, te Bordeeus, 
maeh niet vercoopeo vreemde landen , die te Rochelle, te LiMe· 
tscip, bine hebbe pro- meester en mach dat bon ofaodetawaer: die 
curacie van den bee- schip niet verkoopeo, schipper en mag dat 
ren; maer beef\ bi &e hy en hebbe oorlof van schip niet verkoopen, 
dolDe van vitaeigen, den ghenen die 't t.oe- hy en bebbe oirlof van 
bi mach wel leeghen behoort; maer heeft. hy den genen dien dat 
eellighe van den gbe- te doene van de victua- schip toekomet: maer 
tanwe te paade bi rade lie, by mach wel van heeft. by te doene VM 

van den ghezellen van de ghetouweo te pan- victualie, soo mag hy 
der aeepe; ende ea de setteo, ofte leggen, de touwen wel verset-
tvoonease. by rade van de schip- ten met rade aijoer 

Artikel 4. mannen. scbipluiden. 
Een scip dat vaert Item, een schip licht .Artikel 4. 

jof aceedt van der in de haven, verbey· Item. Eenscbipaeilt 
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sinus jof van andren dendetijdtendewindt, vander Sluise, oft 
steden, het gheval dat ende als 't van daen va- van andenwaer, daer 
breict , mes sculdich ren aal, die meester is 't dan geladen heef\: 
te behoudene als men acholdicb raedt te oe- het gebeurt dat bet 
meest mach van de wi- men met synen schip- schip breekt: aoo sijn 
oen ende andre coop- lieden. !die schiptuiden schul-
ware;diecoopliedenen- Artikel 5. dig te bergen vanden 
de die meester worden ltem,een schip vaert I Wij oe of andere Goe
io groten debaten; die vander Sluys ofte deren, soo sy meest 
cooplieden tiegheo den van andere steden, het ende best konnen. De 
meester omme te heb- gbevalt dattet breeckt, koopluiden ende die 
bene haer goed, ende menist schuldicb te be- schipper werden met 
sijn welsculdich te heb· houden soo men meest malkanderen oneens ; 
bene , gheldende die mach van den wijneot\e alsoo dat de kooplui
vrechtvanaovelen,als andere goeden; Die denwillenhebbenbaer 
tscip zal hebben ghe· koopluyden ende die goed; de schipper is 
daen van der vaert, up meester krijghen ghe· schuldig hen dat te la
dat den meestor ghe· sohille teghen malkan- ten volgen indien datse 
nouebt, maer up dat der om te hebben haer den schipper de vragt 
die meester wille, bi goet,syzijn'twelsohul- geven ende betalendAt 
mach wel ghereden dichte hebben ghelden hem genoeget. Maer 
tscip vermaken ende sy die vracht alsoo ver- wil de ·Schipper, soo 
beteren, by also dat dealstdenschipperot\e mag hy dat schip wel 
alsulo es dat ment ghe· meester ghenoeght, weder later maken (by 
redtm, vermaken ende maer wilt dieschipper Modanige besche!ide 
beteren mach in corten ofte meester, hy macht dat men dat in korten 
tiden;Endeesdiesniet doen bereeden dat tijdewedermaken kan) 
bi mach hoeren een an- schip, ist dat men bete· ende den koopman sijn 
derscipdievaertomme ren mach in korten tij· goed brengen daar hy 
tedoene,endediemees- den, endeist des niet, hem dat gelovet heeft: 
ter zal hebben zine by mach een ander is 't alsoo dat men 
vrecM van also vele schip boyren ende die dat schip in korten 
als bi behouden zal vaert voldoen, ende hy tijd niet weder maken 
hebbeo VAD den goede, sal hebben sijn vracht en kan, soo mag by 
in enigher manieren; vanallediegoeden, die wel een ander schip 
ende dit es tvonnesse. bebonden worden by huren ende den koop-

Artikel 8. eeoigher manieren. man sijn goed bren· 
Een scip vaert van~ Artikel 9. gen: ende die schipper 

d~r sluus jofvan an- Item,eenscbipvaort sal al zijn volle vracht 
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dre steden, het ghe- van der Sluys ofte hebben van alle dat 
valt dat hem torment van andere steden, het goed dat daer ge
upcomd vander zee ghevalt dat hem tor- bergd is. 
ende ne mach niet li-~ menten \oekommen van Artikel 8. 
den zonderscaden \·an der zee, ende en mach Item.Eenschipvaert 
werpene goed, zyzijnt niet langherlijdenson- vander sluise ofte 
sculdich te toghene der der schade van die goc- van andere steden: het 
cooplieden, ende die den te worpen, sy zijn gevalt dat hem tor
coopliedenzecgben ha- 't schuldich die koop- ment toecomt vander 
ren wille, dan mach lieden te tooghen, ende zee; ende en mag niet 
ment wel weerpen bi dat sy daer af segghen liden eonder schade 
aventoren, die rede- haren wille, dan mach van den goed te wer· 
nen,tueschendencoop- men wel worpen bij a- pen: sy sijn 'tschuldig 
lieden ende den mees- vontuere, diereden tus- den coopluiden te too
ter worden aldaer ten schen die kooplieden ghen : ende is 't sake 
claersten; ende eist dat ende den schippers ofte dat se haren wille daar 
de eooplieden niet or- meesterswordentever- toe geven, dan mag 
loven tweerpen, die klaren; endeist dat die men wel werpen. Ende 
meester ne salt daer kooplieden niet en wil- is 'tsake dat de koop
orome niet laeten Jen oorloven ofte ghe- luiden dnn niet hebben 
tweerpen, bi also dat dooghen te werpen, die en willen dat men wer
hem goed dinct, zwe- schipper ofte meester pen sru, soo en sal de 
rende hem darder met en sal daeromme niet schipper daerom niet 
zineo ghesellen up d'e- latente worpen, opdat- laten te werpen, soo 
waogelie,aluytelande tet hem goed dunckt, verre als hem anders 
eommen zullen wesen, sweeren dat drie van goed dunkt; ende selfs 
dat bijt dede omme sijne ghesellen als sy te 't derde van sijne ge
te behoudene baer lijf, lande komen, dat sy 't sellen swerende ende 
tseip ende goed, ende daeden ommete bebou- met waeragtigen eede 
tgoed datter gbewor- denbaerlijf,scbip,ende verklaren wil, wanneer 
pen wart, wart gbe- goeden, ende thoonen sij te lande gekomen 
prijst ten fuerevan dat- van datter gheworpen sijn, dat sij 't gedaan 
ter behouden wort , wordt, ende bet aal hebben om te behou
ende ghedeelt van pon- worden gheprijst, pon- den schip, lijf ende 
de te ponde onder de denaeponde,endeghe- goed:endehetgoeddat 
cooplieden , ende die deelt onder den koop- daer geworpen word, 
meeeter eseer of scul- lieden, op 't goedt dat- sal werdengeprijst van 
dich te deelne als van ter behouden wordt; pon de tot ponde , en 
zinen scepe jofvan zire ende die schipper of\ ghedeeld onder den 

111. 4 
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vrecht, in restore van meester is schuldich Coopluiden op 't goed 
der scaden. Die scup- daer af te ghelden, als dat'ergehouden wordt. 
lieden zullen een vat van sijnen schepe ofte Ende die meester is 
vry hebben ende dan-, vansijnen vracht in ree- schuldigdaerat'tegbel
dre es sculdich te deel- toore van sijne schade, den als van sijnen scepe 
ne an de scade na dat elck schipman sal heb- en van sijnre vracht in 
elc goed der in heit\, ben een vat vry, ende versettinge van deze 
het ne zy dat bi hem hebben sy meer goets, scaden. Een yghelijk 
suffisantelijk verweerd dat moet ghelden aen schipman sal dan een 
als vailliant persoon hi die schade, naer dat vat vrij hebben; ende 
ne sal gbene vryhede elck daer in heef\, ten hebben sij meer goeds 
hebben, ende die mees- zy datsy henselven niet soo moeten sij ook toe
ter wordets gheloof\ bi vailjantelijok, suflisan- leggen in de verbete-
zinen eede. telijck, ofte eerlijok en ring der schade na dat 

Artikel 11. verweeren in die noodt, 'er een yghelijk in beeft. 
Een scip es ter als goede knapen ofte En is 't sake, dat se 

sluus jofeldre, omme persoonen, soo en sul- malkanderen niet wel 
win te ladene ende Jen sy gheen vry deel en belpen (als goeden 
vaert van danen, ende hebben, ende men sal gesellen toebehoort; 
die meester no zine den schipper gheloo- als men in sulken nood 
scipmannen en verze- ven by sijnen eede. is) soo sullen sij ook 
keren niet die sloten Artikel 12. geen ding vrij hebben. 
van der fi.tstaillie also Item, een schipper Ende die sal den schip
zy doen zouden ende komt ter Sluys ofte perbijsijnen eeden be
nemen quaet weder up in andere steden om volen werden. 
die zee, waerbi dat die wijn te laden, ende Artikel 11. 
fustaillio ende die slo- vaert van daene gela- Item. Een schip dat 
ten breken ende ver- den,endedieschipper is ter Sluise oftan
liesen vatjofpipe; tscip noch die schiplieden ders-waer om wijn te 
comdt behouden, die en verseeekeren niet laden, ende seilt alsoo 
eooplieden zeegben dat haer fustalen, ende van daer geladen; endo 
bi der fustailleent' ghe- haer bmieren ende die schipper ende sijne 
brec van den sloten ha- slooten, a.lsoo sy schul- schip luiden versekeren 
re wine verloren sijn, dich waren van doene, nochte verwaren die 
diemeesterzietdatdies ende hetghe\"altdatter stellinge of slote niet 
niet en es, ende eist dat storm ofte quaet we- soo behoort: Ende het 
die meester ende drie dor op komt, alwaer gevalt dat daer sto.rm 
jofvierevanzinenscip- by die fustalen ende ofte onweder opkomt 
manoe die die cooplie- slooten breeeken, ende datdiestellingebreekt, 
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den ute Jesen , willen datter een vat ofte ende de bodem vliegt 
zweren, dat die winen pijpe den bodem uyt· uit den vate; ende dat 
niet Yerloren en zijn vliegbt, 't schip kom' scbipkomtdaerbeboo
bi f'aoten van haerre behouden,diekooplie· den, daerda' loaachen 
fustaille, also die coop· den seggen dat by der sal : ende de kooplui
lieden zeegben ende fustalen hare wijnen den beklageohaer,dat, 
hem oplecghen , die verlooren zijn , mees- bij den gebreke der 
meester esser of scul· ter die segbt, dat is stellinge ende der slo· 
dich los ende quite te niet; ende ist saecke te, hare wijn verloren 
zioe; ende eist dat zijt dat die meester, ende is; die schipper seit 
niet zweren no willen, drie ofte Yiere van 8\jn weêr, dat bet niet van 
sy zijn scoldich de schiplieden , van sijn den gebreke der stel
cooplieden die te res· knapen ofte volek, die linge ende der slote 
toren , want zy zijn die kooplieden uytkie- toegekomen is. Maer 
seuldich tslutene ende sen, sullen doen swee- is 't dat de schipper 
te verzekeme bare ren dat die wijnen niet dat sweren wil met 
boneken ende bare el· verlooren en zijn by drie of vier van sijne 
!oren wel ende certe· gebreecke ofte faote schipmanoen die de 
nelike eer zy aceeden van de fustalen ofte koopluiden daer uit 
van daer zy laden. slooten, die meester kiesen , dat die wijn 

issor af schuldicb los niet verloren is bij deu 
ende qoijte te zijn ; gebreke der stellingo 
ende ist dat sy 't niet ende der slote, soo sal 
sweeren en willen, soo die schipper quijt ende 
zijn sy sehuldicb verset vrij daer van wesen : 
ofte restoor den koop· Ende is 't sake, datsij 
lieden te doene van dat niet en willen swe
hare schade, want zy ren, soo aal men den 
zijn hem schuldich die koopman sijne schade 
fustalen te verseeckc· opregten: want sij sijn 

(en ende te sluyten als; schuldig die stellinge 
1 vooren wel ende seec- ende slote te vcrseke· 

l'ker, eer sy scheyden ren eer sij vandaer 
van daer sy eerst uyt scheiden of seilen daer 
voeren. se geladen hebben. 

BI. 33, 1• De beerJuss&H, in zijn opstel over" Moonikereede," 
Cadlmadria, 1854, bl. 76, spreekt van ,,den wereldhandel, die 
bet Brugsche vaarwater [bet Zwin] van masten deed wemelen." 

De juistheid van de eerste uitdrukking blijkt uit de voorwerpen 
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van handel, die in onze tarieven worden genoemd, en uit de op
gave der landen en rijken , van waar die voorwerpen herkomstig 
waren; welke opgave uit ons reglement in het algemeen kan wor
den afgeleid, maar bepaaldelijk is vervat in een te Brugge voor
handen manuscript van de 18•. of 14•. eeuw. 

Na de vermelding van hetgeen uit Engeland, Schotland en Ier
land, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Rusland, Duitschland, 
Spanje, Portugal enz. wordt ingevoerd, wordt gezegd: 

Goud en zilver in pl11ten wordt ingevoerd uit het rijk van Hon
garije en dat van Bohemen. Uit Fez, Tunis en Maroceo suiker 
en alle soort van specerijen. En desgelijks ook uit het koningrijk 
Jeruzalem en uit Egypte. Goud- en zilverlaken en zijden stoffen 
worden aangevoerd uit Tartarije. 

Niet alleen met geheel Europa, maar ook met Azië en Afrika. 
werd dus handel gedreven. 

Opmerkelijk is het slot van dit stuk : 
"Et de tous ces royaumes et terres dessus dites vienent mar

ehcant et marchandises en la terre de Flandros sanR ceux qui 
viennent dou royaume de Franco et de Poitou et de Gascoigne et 
des III illes ou ii y a moult royaumes que nous ne savons nom
mer dont tous les ans viennent marcheant en Flandros et de monlt 
autres terres. Porcoi nulles terres n'est comparée de 
marchandise encontre la terra de Flandres." 

De juistheid van de tweede uitdrukking blijkt uit de verschil
lende soorten van vaartuigen, die het gedeelte van het Zwin 
tusschen Sluis en Damme bevoeren. 

Het reglement spreekt in algomeene bewoordingen van groote 
scepen, waardoor denkelijk de eigenlijke zeeschepen zullen be
doeld zijn; maar bepaaldelijk worden genoemd "pleyten, seouden, 
koggeacepen, zeilsoouden, barken, vlotscepen, navoelen, kocghen 
of hu leen, evers, turf:Jéepen of navoelen, ecuten, veeracepen, 
houtemers , lastagsboten, zetteboten , scarpoisen en vaeren." 

De vaart, bekend onder den naam van de Lieve, die in 1251 
van Gend naRr Damme gegraven was , werd bevaren door een 
bijzonder soort van vaartuigen, seykijns of soykijns genoemd. 

Zoodanig s o y k ij n moest, zoo het geladen naar Brugge voer 
en geladen terugkeerde, voor gaan en keeren in ééns betalen" iiij 
d. par." 

Deze soykins mogten niet méér laden dan eene vracht, gelijk 
staande met vijftien vaten wijns; maar den 7 November 
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HOS werd door de regering van Gend vastgesteld, dat die last 
tot op één derde zou worden verminderd • 

., Dat van nu voortsen men met ghen scip vaeren en sal duer 
de Lieve meerder dan van vijfthien va eten wijns swaer, noch swaer
der laeden haut, turve noch ander goed dan int avenant van vijf 
vaeten wijns swaer" enz. enz. 

"Drie last harinck • vijf bondert herdelen, vijf last droghen ha
rinck, vijf lAst asschen, thien dusent ijzers en een half, veertigh 
vaeten boter, scs en dertigh vuile vaeten Oostersche biers, drie 
en dertigb vaeten nmborscbe biers en sevcn vaeten weeden" wer
den gerekend als gelijk staande met de vracht van vijf vaten wijns. 

Alil men nu in aanmerking neemt, dat het soykin, de inhoude
grootte hebbende van vijftien \·aten wijn, voor gaan en keeren niet 
meer betaalde dan "iiij d.", terwijl naveelen en kogghen, zoo 
dikwijls zij den tol te Damme voorbij voeren, moesten betalen 
"xvj d.," en dos achtmaal meer dan een s o y kin, dan mag men de 
conclusie maken, dnt de schepen, welke het gedeelte van het Zwin 
tusschen Sluis en Damme bevoeren, niet zoo klein waren als men 
zich omtrent de vaartuigen der vroegere middeleeuwen voorstelt. 

Het eerste artikel van het reglement geeft daaromtrent berigt: 
"So wie sinen last in secpen bogher laet dan vij voete boven 

watre en vj voeten diep verbeurt xx s. par." 
Of JANSSEN teregt sprak van wereldhandel is dus eene vrnag, 

waarop bet antwoord niet twijfelachtig zijn kan; en onwederspre
kelijk wordt bewezen, dat in 1252 de factorij van dien wereldhan
del te Sluis was gevestigd. Mitsdien knn bet ook niet twijfelachtig 
zijn, of die factorij telt van veel vroegere dagteekening; en zoo men 
nu al met M&NSO ALTING het oude Ba i o rz u na niet in Sluis wil 
zoeken, dan is er niets onaannemelijke gelegen in hetgeen HüLL

JIAXK, Städlewestn des Mittelsalters, d. I, Seite 160, zegt: dat Sluis 
namelijk reeds in de 9•. eeuw als bandelplaats stond bnkend. 

BI. 42, '· De voorstanders van de leer, dat alle vroegere stuk
ken, van welken aard en van welke dagteekening ook, waarin de 
naam van Sluis voorkomt, moeten gerekend worden na 1316 ge
achreven of in de wereld gebragt te zijn, beroepen zich op bet
geen door MEYEnus en zijne naschrijvers op de jaren 1180 en 1816 
wordt gezegd. Maar zij zien daarbij over het hoofd wat dezelfde 
METEROS en zijne navolgers (WrJvTs) schrijven op het jaar 1182, 
alwaar bepaaldelijk voorkomt, dat WrLLEM VAN Loo of WILLEM 

VAN YPEREN, die den grafelijken zetel, vacant geworden door den 
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moord aan KAREL den Goede gepleegd, aan WILLKM den Noor
man en DIRK van den Elzaa betwistte, zich te Sluis neetelde, na 
vooraf Damme van torens en bolwerken te hebben voorzien en de 
haven meer bekwaam te hebben gemaakt, en dat hij uit beide 
plaatsen Vlaanderen verontrustte. (Men zie ook Oorptu ckronico
t-um, t. I, p. 97 en 284.) 

Of er uit de beroepene plaatsen van 1ti&YKBU8 op 1180 en 1316 
te lezen is wat men er uit leest, en of er iets anders te lezen staat 
dan dat de stad Sluis, zooale zij ten tijde van M&uaus bestond, 
vroeger Lammensvliet werd genaamd, en of daaruiL kan gelezen 
worden, dat er geen afzonderlijk Sluis aanwezig was, laat steller 
in het midden. V ast staat het evenwel, dat in de kroDijken , die 
door ?dJtYEBUS nageschreven zijn, Sluis zeer bepaald wordt ge
noemd als eene versterkte plaats, waar WILLEK VAN Loo zich 
ophield om zijne tegenstanders te bestoken. 

In de Acta 1anctorum, waar de H. REcrauois beeproken wordt, 
. komt voor, dat de burggraaf van Yperen genoodzaakt werd 

zich in Sluis op te sluiten, en wordt van deae plaats gezegd: 
"Turris firma erat." 

Even vast staat het, dat in het jaar 1251, op den zesden dag 
na het feest van S. LucAS den evangelist, gravin MABGABBTHA 
aan die van Gent octrooi verleende tot het graven eener vaart 
van af Sluis bij Slippendamme tot aan hunne stad: "A Sela.sa 
citra Slependam a.sque Gandavum." 

Vaat staat het evenzeer, dat M1tLI8 STOKB, waar hij handelt 
over FLORIS V, zegt, dat 

Van Reniue baer Jau bedoebte, 
Dat bi selve •oer ter ~luse, 

Eii beruede deer •ele base , 
Eii q111m weder soader strijL. 

En hieruit vloeit voort, dat, zoo het eene sluitende rede is vol 
te houden, dat de vonnissen van Damme van latere dagteekoning 
zijn dan 1316 omdat er van Sluis in wordt gesproken, men dan 
ook aannemen moet, dat het Gendsche charter valech ia en dat bet 
werk Vl\0 MBLJS STOKK veel later moet geschreven zijn dan tot 
heden algemeen aangenomen is. 

Dat Sluis buiten 's lands ale eene stad bekend stond, blijkt 
uit een brief, door die van Lubek omstreeks 1298 geschre
ven aan burgemeesters en schepenen van Sluis , hondende verzoek 
om derzelver tusscbenkomst ten behoeve van zekere Lubeksehe 
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kooplieden, wier goederen te Sluis in beslag genomen waren. 
De aanhef is als volgt: "Prudentibus viris dominis scabinis ct 

eonsul i bus in SI u s, consules civitntis Lubicenis obsequii multitu
dinem ct honoris. Pro oostris concivibus quorum bona in Nav. 
Wolvini de molendino, per illos, quibus dampna sunt illata in 
eoggone hinrici de cast1·o" enz. 

Dae brief wordt in zijn geheel medegedeeld in het boven be
roepen werk van SARTORlUS, bi. 214, 98•. oorkonde. 

Van welligt nog meer afdoende beteekenis is de brief van JAN 

VAN NAMEN, de dato 1306, "Ie jour del exaltation sainte crois ," 
waarbij hij het bestuur over de scholen te Sluis opdraagt aan 
zijnen kapellaan MICBJEL !IAsiKKE. (Zie de BRONNEN.) 

Ieder onbevooroordeeld navorscher der geschiedenis zal moeten 
bekennen, dat, na het ontdekken van de Vlaamse he eopie van de 
vonnissen van Oléron en van het Sluissehe reglement van tol en 
navigatie op het Zwin , het volhouden van het stelsel omtrent het 
latere bestaan van Sluis is geworden wat de Fransehen noemen: 
"un système quand-même," evenals het is met de Sincfala, de 
Bodaovliet en andere naburige stroomen. 

De steller meent zich hier eene kleine afwijking van het onder
werp te mogen veroorloven, ten einde te doen uitkomen hoe de 
middeleeuwscha kronijkschrijvers met de geschiedenis omsprongen. 

In het Corpu8 chronico1-um, catalogul et chronica principum Flan
dria!, d. I, bl. 25, leest men het volgende, zooals van zelve spreekt 
in het Latijn, doch hetwelk steller zich veroorlooft in bet Neder
doitsch te vermelden. 

Ten tijde van den torestier LumERIK en van den H. Ltvnrus 
werden in Vlaanderen eenige steden en plaatsen aangelegd (aliqua 
oppida et castra), Arlebeke, Rodenburg en Ouden burg. Tusschen 
Rodenburg en Oudenburg stroomde een zeearm (braehiolum maris) 
die brugstok werd genaamd. Aan de noordzijde waren vijf en 
aan de zuidzijde zes huizen gebouwd! welke tot verblijf strekten 
der reizigers die van Rodenburg naar Oudenburg en vice ver11a 
reisden. (Ubi hominca transeuntes de Rodenburg et Oudenburg 
vel vice versa bospitabantur.) Thans wordt die plaats ll rug g c 
genaamd. Twee uren boven Brugge bevond zich eene dergelijke 
verblijfplaats alwaar zekere LAUBERTUS de reizigers beleefdelijk 
ontving. (Suscepit advenas et mercatores graciose.) Deze plaats 
werd Lam m en s v 1 ie t en later S 1 u is genoemd. 
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Het gevaar, hetwelk het doortrekken der wouden medebragt, 
gaf aanleiding 1 dat er van de haven van Lammen:!vliet langs den 
zeekant een andere weg aangelegd werd naar St. Omer en dat in 
het middelpunt tusscben de beide plaatsen almede eene herberg 
werd gesticht. De plaats heette Mud e en de berbergier heette 
DIXIS. Na vea·volg van tijd (processu temporis) werden terzelfder 
plaatse meer huizen gebouwd en de plKata Di x mud e genoemd. 

Zoo kluchtig als de naamsoorsprong van Brugge, Lammensvliet 
en Dixmude wordt opgegeven, zoo kluchtig lossen die oude beeren 
den naamsoorsprong op van het woord polders voor ingedijkte 
landen. De oorspronkelijke naam, zeggen zij, is \"oldea·s (veulens, 
jonge paarden) 1 en zulks omdat 11ieuw ingedijkte landen bo\·cnalles 
geschikt zijn tot het grazen van jonge paarden, veulens. 

Het onbegrijpelijke systema omtrent de Sinefata is gegrond op 
bet 6 ·• vers der inleiding van MELIS STOKE en op het charter der 
stedewording \'an St. Anna ter Muiden. Noch in het eene noch in 
bet andet·e staat een enkel woord van betgeen sommigen goedvinden 
daaa·uit te lezen en waarop zoo oneindig veel teksten zijn gebouwd. 

Ook ten dezen is het zoo dikwijls genoemd reglement van sou
vcreine beslissing; want het bewijst 1 dat in de 13•. eeuw, en lang 
vóór de stedewording van St. Anna, noch Sincfnla noch Budan
vliet bij Sluis was bekend, maaa· ecnig en alleen het Zwin; dat 
dit Zwin niet vloeide zooals thans, dat is zuid en noord, maar 
integendeel west en oost, zoodat, hoe men den naam ook wil 
veranderen, nimmer aan het Zwin van 1200 als westelijke grens 
van z~eland kan worden gedacht. 

Bij de eerste ontdekking van het Sluissche manuscript belde 
de steller over om hetzelve als éénig te beschouwen, maar een 
vlijtig onderzoek bragt hem tot de overtuiging, dat hij dwaalde. 
Een gelijk onderzoek naar de vragen, duor den heer VAN DALE 
gedaan, overtuigde hem, dut, zoo de loltarieven zijn bekend, het 
reglement op het beffen derzelve ten eenenmale is vergeten. 

Velen zullen zich misschien teleurgesteld gevoelen, een e\·en 
kunstig als geleerd uitgedacht systema geschokt te zien, maar dl\n· 
zal het aanleiding geven tot een' strijd, die geene andere dan 
goede uitkomsten voor de geschiedenis van Staats· Vlaanderen op
leveren kan. 

BI. 42, 2• Onder de voorwerpen, in het Sluisscbe toltarief ge
noemd, die bijT.ondcr de aandacht verdienen , verder ook dan \"OOr 
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de plaatselijke geschiedenis, meent men te mogen aanwijzen: 
MostAard , die "met tonnen en cicene tonnekine" naar Schotland 

werd uitgevoerd. 
Ingevoerd werden balen en tonnen drooge gember, peper, saf· 

fraan, suiker, amandelen, rijst en "ander cru ut wat cru de dat 
sijn mach;" brood:mikcr, fijne olijvenolie, potten gemarineerde to
nijn, potten gezouten of in het zuur gelegde limoenen, potten 
gember en dergelijke confituren, aangewezen onder den algemee
oen naam van compost. 

Alle denkbare soorten van wijn, in groote of kleine tonnen, 
blijkt dat met mi\Ssa werden ingevoerd; sap van onrijpe druiven, 
Fraosche azijn, cider, Schotsche Rle en Engelsch bier kwam 
almede in ma!!Ba binnen. 

Geco gedroogde vruchten zijn denkbaar, waarvan in het tarief 
niet gesproken wordt, terwijl het eenigermate opmerking verdient, 
dat voot· het knotoor van Sluis eene bijzondere bepaling voorkomt 
"voor appelen van garoaten, appelen van oranjen, groote side
reo, lemoenen en Spaense beziën," waarvan de tol in natura 
werd betaald. 

Nog opmerkelijker is het, dat in dezelfde rubriek wordt gewaagd 
van "sceutelen en potten Sarrasijns werk," waardoor waarschijn
lijk porcelein wordt bedoeld en waarvan het inkomend regt be
droeg "twee potten of sceutclen van de hondert stics." 

De vermelding van eenen uitgebreiden handel in de kostbaarste 
specerijen en de fijnste tafelgeregten strookt weinig met hetgene 
door sommige oudheidkenner:! wordt vermeld, namelijk dat men 
in de middeleeuwen op de tafels der aanzienlijken reigers, kraai
jen' eksters' zeehonden' bruinvisschen en spek van walvisschen 
zag verschijnen. Zonderling is het ook, die oudheidkenners van 
booten schotelen en borden te hooren spreken, terwijl, daarge
laten dat het bekend is hoe de aanzienlijken zich bedienden van 
gouden en zih·eren vaten, ons tarief melding maakt van kostbare 
porcelein en. 

Aardig is het tarief voor de marskramers. Eene soort derzelve 
droeg in hare ., mersen allerhande soort van cru ut," maar een ander 
soort van merseniers ventte Oostersche kleederen, zijde, fluweel, 
goudlaken, messen, scharen, tasach en, handschoenen, borduur
gerij en andere snuisterijen. 

Het verkeerde denkbeeld, dat men in de middeleeuwen geene 
b~dden zoude gekend hebben, blijkt daaruit, dat herhaaldelijk in 



het reglement en in de tarieven wordt gcsproken van pluimen 
bedden, hoofdpeuluwen, kussens, beddekteeden, tijken, overtrek
ken en dekens, terwijl, ten bewijze dat die voorwerpen ook in 
Vlaanderen werden gemaakt, in de tarieven herhaaldelijk gespro
ken wordt van balen en van zakken pluimen en van balen of 
zakken vlokken. 

Opmerkelijk is de invoer vl\n katoenen stoffen, katoenen garens 
en van ruw katoen. Linnen en garen werd ook ingevoerd, en de 
Oosterlingen voerden Oostersch vlas in, in bossen, vaten of tonnen. 

Allerzonderlingst komt het voor, dat onder de rubriek: "van 
alrande beesten," die werden ingevoerd, worden genoemd apen, 
beeren en hertebeesten , voor elk van welke dieren een inkomend 
regt van 2 deniers moest worden betaald. 

Dat de handel in biezen en teeoen uit het land van Dordrecht 
~eer oud is, bewijst almede het tarief, daar het matten, manden 
en horden , van Dordrecht komende, vermeldt en het inkomende 
regt bepaalt volgens de waarde. 

~···-

o;g;t,zed by Goog Ie 


