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REGLEMENT VOOR DE SCHEEPVAART EN DE HEFFING 

DER TOLLEN OP HET ZW IN.
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O N T D E K T  I N  D E  A R C H I V E N  VAN S L U I S

EN OPENBAAR GEMAAKT DOOR

J. H. Y A N  D A L E .

I.
INLEIDING. ALGEMEENS BESCHOUWINGEN.

Het zal, alvorens wij den blik slaan in liet hoogst merk
waardige stuk, dat wij ditmaal onder de aandacht onzer lezers 
wenschen te brengen, zekerlijk niet ongepast zijn, dat we 't 
eenige oogenblikken van nabij beschouwen. Wij willen derhalve 
trachten er eene beknopte beschrijving van te geven, onder aan- 
stipping van die bijzonderheden, welke ons voorkomen der ver
melding waardig te zijn» Het oude gedenkstuk van den handel 
en de scheepvaart, den toestand en den bloei van Vlaanderens 
noordoosthoek in het midden der dertiende eeuw is vervat in 
twaalf groot folio perkamentvellen. Deze zijn in het midden om
gevouwen , zoodat, wanneer men het eerste halfvel ais omslag en 
de keerzij van het laatste halfvel, dat tot het zelfde einde dient, 
er af rekent, het geheel eene beschrevene ruimte van vijf en veer
tig zijdjes beslaat. De twaalf vellen zijn op deze wijze tot een 
geheel vereenigd. Het eerste vel, dat gedeeltelijk tot omslag 
dient, sluit acht andere in; het bevat de onbeschrevene zijdjes I en 
XI en de beschrevene bladzijden S3 en 34. De vier volgende 
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bladen of vellen vormen bladz. 1 tot 16; het zesde tot en met 
het negende vel, bladz. 17 tot 32, terwijl deze vellen of liever 
deze beide vellen viertallen van boven door een perkamenten 
koordje of riempje zijn aan elkander gehecht. De laatste drie 
vellen, welke het tarief van de munt en de tollijst bevatten, 
nemen bladz. 35 tot 45 in. Zij staan meer op zichzelven, 
doch zijn van onder met de overige negen vellen door mid
del van een perkamenten riempje verbonden; de ommezijde van 
het negende vel treedt in de plaats van een* omslag. De blad
zijden 1 , 3 ,  5 enz. zijn aan den regter benedenhoek getee- 
kend I , II enz. tot YHI; evenzoo de bladz. 17 tot 32, terwijl 
de bladz. 33 tot 45 van I tot VII genommerd zijn. Is dus 
blijkbaar, dat het stuk in drie gedeelten is afgeschreven, die 
later tot één geheel zijn verbonden. Daarom ook vindt men 
aan den voet van bl. 16, waar het eerste vellen viertal eindigt, 
de woorden „voorzien dat meest beloopt,” waarmede bladz. 17 
aan vangt Niet anders is het aan den voet van bladz. 32, waar 
men overgaat tot het beschrijven van de tweede helft van het 
eerste perkamentvel.

Op elke bladzijde vindt men twee en dertig lijnen. Op het 
eerste lijntje is op geene der bladzijden geschreven; de schrijver 
heeft dan ook blijkbaar bedoeld, niet óp maar tusschen de 
lijnen te schrijven; men treft dan ook nergens meer dan een 
en dertig regels op de bladzijde aan.

Aan den rand der bladen ziet men allerduidelijkst de gaat
jes, welke gediend hebben tot het trekken der bruinachtige 
schrijflijnen. Ook de perpendiculairlijnen, welke de eerste letter 
van eiken regel doorsnijden, zijn door gaatjes, boven en beneden 
aan het blad zigtbaar, bepaald.

De inkt is op sommige plaatsen nog on verbleekt zwart, op 
andere verflaanwd. Gekleurden inkt vindt men geenen gebezigd 
dan rooden, en dat wel voor de hoofdletters van elke nieuwe 
bepaling en voor het <tt-teeken —  welligt de aanvangslet
ter van het woord capittel —  dat bestendig het opschrift boven 
deze of gene afdeeling voorafgaat. Het is buiten allen twij*
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fel, dat ook in ons tolreglement de roode hóófdletters eerst 
later bijgewerkt zijn, waarschijnlijk door eene andere hand, dan 
die des afschrijvers. Vóór elke hoofdletter toch staat in flaauw 
zwarten inkt, klein en tenger, dezelfde letter geschreven. Yindt 
men derhalve (bl. 24) in plaats van „W ie Mar g r ie te ,” „ D ie  
M argriete,” dan is dit eene fout, welke hém moet geweten 
worden, die de roode hoofdletters heeft aangebragt, wijl vóór 
de D eene kleine w zeer duidelijk zigtbaar is : de teekenaar heeft 
dus blijkbaar de hem gegevene aanwijzing over het hoofd gezien.

Ook de versierselen, overigens vrij schaarsch en hoogst een
voudig , zijn in rood en inkt aangebragt. Zoo vindt men bl. 1 
eene v,en bl. 16 eene tmet een menschenkopje ; op bl. 10 en
27 eene v ,op bl. 32 eene e min of meer door bijtrekken ver
fraaid ; op bl. 27 eene tmet een’ staart in den vorm eener
bloem, enz.

Het schrift is duidelijk en levert geene moeijelijkheden in de 
lezing op. *t Is de Oudduitsche letter, die men overal, waar 
zulks mogelijk was, met de volgende heeft laten inéén smelten. 
Zoo vloeit b. v. in het woord „ boom ” het regterdeel van het 
ligchaam der b met de eerste helft der en de tweede helft 
dezer o met het eerste deel der tweede ineen.

Het dwarsstreepje vervangt soms of de ' treedt in plaats 
van r, er of aeren wijst eene verkorting aan , ais voor
„ parisis.” Stippen, of liever gezegd flaauwe streepjes treft men 
aan boven de i ,waar de weglating vergissing zou kunnen ver
oorzaken ; boven de ij vindt men geregeld twee streepjes en bo
ven de y  slechts één.

Ais teeken van interpunctie ontmoet men alleen de punt. 
Deze is geplaatst, even ais tegenwoordig onze komma, bij de op
somming van eenige voorwerpen; niet zelden aan het einde van 
eenen volzin ; vóór en ná elk getal, het teeken van ponden, 
schellingen, grooten, penningen en hallingen, en de 
par’, evenwel niet op, maar boven den regel, ter halver hoogte 
van de letters. Overigens is men bij de plaatsing vrij achteloos 
te werk gegaan, zooals bij de inzage van het stuk blijken zal.
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Eene zelfde beschuldiging past op de spelling van den schrijver, 
die zich zei ven daarin overal niet gelijk is gebleven en soms 
grove misslagen begaan heeft

Op de buitenzijde van den omslag staat van boven in schrift van 
later eeuw, het woord „ tol " ; beneden vindt men in klein schrift 
uit een vroeger tijdperk, een' regel, die onleesbaar is geworden.

Aan de binnenzijde van den omslag vindt men, wederom in 
schrift van veel jonger dagteekening dan dat van ons tolreglement, 
een viertal regels, die men met doorhalingen en dwarsstrepen 
opzettelijk getracht heeft onleesbaar te maken, en waarin men 
dan ook al vrij wel geslaagd is. Het mogt ons slechts gelukken 
het volgende te ontcijferen :

„Ghys[?]sone.............
„Desen bouch behoort toe maecen [?] claessone lauwe- 

rens sone en hestren [? ] ...................... maerten c laes
sone a 0 m xiiij0 lxxv.”

Het lijdt bij ons geen* twijfel, of wij vinden hier eene aan
wijzing aan wie ons tolreglement ten jare 1475 toebehoorde. 
De wijze, waarop dit eigendomsregt staat aangewezen, veroor
looft ons echter niet, een’ hoogen dunk op te vatten van de 
bekwaamheden der toenmalige eigenaren.

Zoo veel, wat liet uitwendige van ons tolreglement be
treft. Wat zijn' inhoud aangaat, deze is, onzes inziens, volle
dig genoeg aangewezen in de uitmuntende verhandeling van 
onzen vriend mr. J. E g b e r t s  R issk e u w  , in het derde deel dezer 
Bijdragen, bl. 28—38, weshalve wij zoo vrij zijn daarnaar te 
verwijzen \  Kunnen wij ons met het aldaar gestelde over het 
algemeen vrij wel vereenigen, er is een enkel punt, waarin wij

1 Alleen willen wij hier nog aanstippen, dat de heer Eduard Neklemans, 
in zijne belangrijke Geschiedenis der stEecloo, Eecloo, 1859,  bl. 9 7 ,  dat
gedeelte van ona tolreglement heeft opgenomen, dat betrekking heeft op den han
del van Eecloo, terwijl hij in eene noot aanteekent, dat een afschrift van ons 
reglement gevonden wordt in ’s rijks handschriften te Brussel.
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met den geëerden steller moeten verschillen en dat wij bier aan
stippen moeten. Het tw eede gedeelte van ons tolreglement toch 
bevat geen lager geste ld  tarief dan het eerste gedeelte, maar 
het geheele stuk door heerscht een gelijk tolregt. Dit bleek 
ons door naauwlettende vergelijking van beide deelen, bij het 
zamenstellen van de naamlijst der koopmanschappen, welke in 
het reglement vermeld worden, welke lijst wij, onder bijvoeging 
der noodige aan teek en in gen, hierna laten volgen, opdat men 
een overzigt hebbe van de uitgebreidheid van den handel op het 
Zwin in de 13® eeuw. Onzes inziens bevat het tweede gedeelte 
geene bevestiging van de reglementaire bepalingen van het eerste 
gedeelte, en wijst de uitdrukking: „dit is het regte privilegie 
van den tol, gelijk ais het gezegeld  is ,” niets anders aan, 
dan dat dit het privilegie i s , dat de gravin M argaretha  en 
haar zoon Gui den kooplieden verleend en met hun zegel be
krachtigd hadden, in tegenoverstelling van dat gedeelte, dat wel 
de zelfde tolregten bevatte, doch alleenlijk de tollenaars gold, 
hunne respective werkzaamheden aanwees en de wijze, waarop 
zij die verrigten moesten. Zoude nu het eene gedeelte het an
dere niet weêrspreken ; zou het eerste gedeelte nevens het tweede 
bruikbaar zijn, dan moest de inhoud, voor zoover beide par
tijen daar belang bij hadden, één zijn, en dit was dan ook zoo. 
Wij houden het daarvoor, dat beide gedeelten te zelfden tijde 
zijn opgesteld; dat de wijze, waarop de tol vroeger aan den 
tolboom te Damme en in de verschillende tolkantoren van het 
Zwin geheven werd, enz. enz., op nieuw werd goedgekeurd en 
vastgesteld en, zoo er wijziging kwam in de oorspronkelijke tol
gelden — d. i. die, welke vóór 1252 werden geheven —  deze 
wijzigingen zoowel in het rigtsnoer der tollenaren, ais in het 
privilegie der Oosterlingen werden opgenomen.

Bij het lezen van het hoofd onzes tolreglements doet zich ais 
van zelve deze vraag aan ons op : wie was die D e n u s  R o y k r , 
die hier ten voordeele der echtheid van het stuk een getuigenis 
aflegt ? Vrij naauwkeurig wordt aangeduid, wat hij was. Een
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mijns heeren, des graven van Vlaanderens dienstknecht, die gedu
rende eene tijdruimte van twee en twintig jaren het bewuste regle
ment in werking heeft gezien, de daarin vastgestelde tollen heeft 
zien innen, ja zelve met hare heffing belast is geweest. D en u s  

B oyer derhalve een tollenaar, en nog wel een tollenaar die door 
en door met zijn ambt vertrouwd was en zekerlijk menigmaal 
de verschillende tolkantoren, zoowel het hoofdkantoor te Damme 
ais de overige kleine tollen bezocht heeft en er werkzaam is 
geweest, 't Kan dus niemand bevreemden, dat wij den man te 
Damme of aan de boorden van den Zwinboezem zoeken, en 't 
zal de bevreemding doen wijken, die welligt anders bij iemand 
rijzen zoude, zoo wij den tollenaar te Sluis eene woonplaats 
aanwezen. In een registertje , dagteekenende van het einde der 
14® eeuw —  1372 tot 1381 — opgave bevattende der renten, 
bezet, ten voordeele van den H. Geest, in de Onze-Vrouwekerk 
te Sluis, op de woningen in genoemde stad, vond ik, bl. K , 
recto, de volgende aanteekening:
„Item. W illem , f. K erstiaens , ..

, t , . , T: . lx ij groten, comende vanJan f. A ndries, Vischcoper.
Janne van Si ute Cruus den jonghen an doostzide van de
Kerkstrate naest Denijs Royers en J a n s .............”

Men ziet het : deze naam is de zelfde als die, in het hoofd 
onzes règlements vermeld; de 8bij R oyer is bloot het teeken 
van den genitief, wijl het woord huus hier verzwegen is. Over
tuigend blijkt hieruit, dat een D e n ijs  B oyer  op het einde der 
14® eeuw te Sluis een huis bezat, ja, dat hij daar vermoede
lijk zijne woning had. Overigens hebben wij zijn' naam elders 
te vergeefs gezocht, wat ons niet bevreemdt, wijl hij waarschijn
lijk een vreemdeling was, daar geen Sluizenaar te Sluis deel 
mogt hebben aan den tol of aldaar tollenaar wezen mogt.

Wanneer wij vragen: hoe komt het bewuste tolreglement 
onder de archiven van Sluis, dan is het antwoord daarop spoe
dig gevonden. Iliervoren zagen wij, dat het in 1475 het bij
zonder eigendom was van eenige personen, toenmalige tollenaren 
welligt, die er ais zoodanig hun' naam op teekendcn. Uit de
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hand van dezen is het misschien in die van de overheid der stad 
overgegaan, die het daarom noodig achtte het eigendomskentee
ken van die bijzondere personen te vernietigen en met opzet de 
naam reeks onleesbaar maakte. Ook kan de zaak zich anders 
hebben toegedragen : wie zal zulks met zekerheid bepalen ?
’t Ligt overigens in den aard, dat op elk tolkantoor een der
gelijk reglement aanwezig zijn moest; en hoe ligt kon, in tijden 
van oproer, wanneer de tolkantoren het vaak kwaad genoeg 
hadden, zulk een register in de handen der overheid en onder de 
archiven der stad geraken, terwijl buitendien de regering belang 
genoeg had bij de tolheffing, om naar het bezit van zulk een 
stuk te haken. Hertog F il ip s  van Bourgondië bepaalde 
reeds den 16 Eebruarij 1459, op het verzoek van drie der 
leden van Vlaanderen, Brugge, Gend en het Vrije, „pour 
savoir le droit qui est dû à chacun tonlieu pour le bien des 
marchands de la marchandise," dat voortaan in eiken tol twee 
registers zouden aanwezig zijn, bevattende de regten die men 
daar zou moeten betalen en ontvangen ; het ééne dezer registers 
zou in handen wezen van den tollenaar of den pachter van den 
tol, het andere in die van den baljuw der plaats of zijn’ stede
houder, tot wien zij, die den genoemden tol zouden hebben 
te betalen, zich, zoo 't hun goed dacht, begeven konden, om 
van hem te weten wat zij schuldig waren; terwijl de baljuw en 
zijn stedehouder gehouden zouden zijn hun dit aan te toonen, 
zonder deswegens eenige kosten of ongelden, of iets hoegenaamd 
van hen te eischen. Wij houden dan ons tolreglement voor zulk 
een register, dat, zoo al niet vóór, dan na 1459 opgesteld om 
de voorgeschrevene diensten te bewijzen, éénmaal in het bezit 
is geweest van Sluissche tollenaren of den baljuw dier plaats.

Dat in later dagen de magistraat van Sluis zelve onbekend was 
met den schat, die onder zijne archiven berustte, blijkt daaruit, 
dat men in de tweede helft der 16de eeuw, in een der cartularia van 
de stad een gedeelte, en dat nog wel hoogst gebrekkig, naar eene 
Bijsselsche copie liet afschrijven van het tolreglement, dat in zijn 
geheel ter griffie berustte. Wij laten dit gedeelte hier volgen. De

D ig itized  by G o o g l e



8

gapingen hebben wij aangevuld, in het oog loopende misstellin
gen aangewezen, doch de orde, waarin de tolkantoren opgenoemd 
worden, behouden. Blijkens het opschrift is het overgenomen 
naar een afschrift uit het register over het regt der tollen in 
Vlaanderen, berustende ter rekenkamer te Bijssel. Aldus staat er:

Du registere du droict des tonlieux de Flandres et lille 
tenu et reposant en la chambre des comptes à Lille a 
este extraict folio lviij ce qu’il senssieult.

Sinus.

Een toolnare vander Sluus zal alle cocghen jof huelken jof andere 
scepen die in zijne tafele van ouden tijden behooren doen scrijven den 
ghonen die van toolne weghe int watej>vaert die name vanden scepe 
ende den meester ende wat hij gheladen heeft ende dat bryngheue voor 
den toolenare ende scrijuent dan in die tafele vanden toolne die tool
nare vander Sluus C van Spaignen zal in die tafel staen dese van S‘*. 
sebastiaens van castre van bumeau van billebau Laredon geneue gallicia 
lissebonna sibillia bayiona honterabia Eecastre sanctander may orka be- 
telonea portegale portegalet ketya plasense mortioco gataria.

Van oostlant zal in zijn tafele staen die van campen die van hard- 
wijck van scaueren grijs void e Lubeke brenen godlandt zonden Kodestock 
Hamborch deuentre hillemborg zwollem zwut benne[Zuutvenne, Zutphen] 
helmighe [Elbing] connexberghe wissemare parnauwe danseke. Voorts 
van allen cleenen of groote scepen die in die tafel niet en staen van 
wat lande dat zij zijn daerof zal die toolnare doen nemen een cleet 
daeran een cleet [cleen] tafelken Ende die name wanen die meester 
es Ende tgoet van allen goede dat dese scepen voors*. lossen moghen 
int water ter Sluus dat huutwaerts vaert zonder [ter] toolne ten darnme 
of upwaerts te vaerene daerof zal hij ontfanghen ghesette toolne van 
alle den goede alzoot voorscreuen es. Voort alrande goet dat ter Sluus 
up dlandt wille dat gheift toolne [wordt tgoet up tlant ghedaen of 
van den lande] int water Ende vanden steeghere gheuoerdt zonder 
vertoolne zo verbuert elckerlick diet doet ig £  par. ende dobbel toolne 
Voorts als die meesters vanden scepe voors1. ghelost hebben jof huute 
legghen haer scepen eer zij verlegghen huutwaerts zo sijn zij sculdich 
te commene voor den toolnare [ende dan zal een toolnare] vander Sluus 
vraghen of zij yet vercocht hebben an hare scepen hebben zij yet ver- 
cocht aen hare scepen elck pondt groon vier penninghen [grote] Alzo

D ig itized  by



9

de toolne hiervooren staet van sceipsghetouwe iiij Inghelsche tpondt 
groon Ende alherande goet vertoolne ghelijck alst voorscreven es
Voort dat van brugghe comt ter Sluus ende ment daerup doet hen 
[het en] gheift niet [ter Sluus] meer [maer] alsment of doet zo gheuet 
toolne Voorts wat goede dat van buuten comt dat men ter Sluus 
updoet gheift toolne van upt te doene datmen [doet ment] weder int 
watere het gheuet weder toolne omme dat weder in mijns heeren vrij- 
hede comt Voorts zal de toolnare van der Sluus teecken gheuen in 
een brieueken alzo tgoet es dat hij vertolent tardenborg waert daer- 
mede zÿn zÿ quiete te slependamme Voorts comt ymens die tgoet 
vercoopt [coopt] ter Sluus up dlant begheerende een teeken dat hÿt 
upwaerts te brugghe voeren wille of ten damme So zal den toolnare 
daerof scrijuen een brieueken dit goet alzo zulck ais het es comt 
van lande

Voorts es gheuseert ende ghecostumeert ter Sluus van een hondert 
appelen van garnaten van araengnen jof groote zÿderoen [zideren] of 
lijmoenen jof spaensche bezemen van spaensche engune van spongen 
van galootsen van den hondert ij of andre van elcken honderde ij stix 
jof appelen van den scoonsten van potten van scotelen sarazijns werek 
ij stix thondert

Te Slependame
Een toolnare van slependamme sal ontfanghen alrande goede dat 

bij scepen door zijne spoÿe vaert tardenburch jof teeklo waert het ne 
ware dat tgoet van den damme of vander Sluus quame ende daer 
vertoolent ware dat [zal] hij laten vry metten teeckene dat hÿ ontfan
ghen zal Voorts gheuielt dat eenich goet bij waghene quame van den 
damme of van Sluus of van vrijen daerof es hij seul dich toolne tont. 
fe. omme dat tgoet buuten mijns heeren vrijhede van zijnder toolne 
gheweist heeft ende weder der binnen comt voorts van bauere of 
van andere coorne daert commen coopen die van eeklo of andere 
vremde in zijn hauene elckerlick es toolne sculdicb toolne van alle 
goede dat voor hem comt alzo de toolne ghezet es van allen goede

Coxyde
Een toolnare van coxyde es sculdich tontfanghen van alle beesten 

die men daerup slaet van hollandt van zeelandt [coinende] tardenbourg 
vaerende of ander steden zijne ghezette toolne voorts compter hauere 
of ander cooren in mijns heeren vrijhede van den watere daer ghele- 
ghen dat es toolne sculdicli alzoot ghezet es binnen den vloere of
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eenich andere goet binnen mijns heeren watere dat sculdich es alle 
zijne ghezette toolne voorseyt es

Oosburch
Eén toolnare van oosburch zal ontfanghen van die van St. Omaers 

die dicken daer zoudt coopen van elcke scepe na dat zij zoudts ont
fanghen hebben Ende ander goet na die ghezette toolne die hiervooren 
al staet ghescreuen

In ons tolreglement wordt in het bijzonder aan die van Oost- 
land — de Oosterlingen —  van Castilië en Kampen het voorregt 
toegekend, dat, ais zij eens hunne goederen vertold hebben en, 
na hunne afreize, door onweder of tegenwind genoodzaakt wor
den het Zwin weder binnen te loopen, zij vrijelijk lossen en 
laden mogen, mits alleenlijk den schuldigen tol betaleude van 
de koopwaren, die zij op nieuw innemen. Andere kooplieden 
deelden niet in dit voorregt; van hen luidt het: ais eenig schip, 
geladen met goederen, die alreede vertold zijn, uitzeilt om naar 
vreemde landen te varen en door stormweder of tegenwind weder 
binnen mijns heeren tolgebied terugkeeren moet, dan mag dat 
schip daar vrijelijk liggen, levensmiddelen koopen zonder ze te 
vertollen, zich scheepswant, ankers, kabels, touwen aanschaffen, 
tegen betaling van den gezetten tol ; maar lost of laadt het eenig 
koopmansgoed, dan moet al het goed, dat het schip in heeft 
en waarvan de gezette tol reeds eenmaal betaald is, op nieuw 
den schuldigen tol storten. Door de uitdrukking, dat die 
van Oostland, Kampen en Castilië deze vrijheid bezegeld  
hebben, blijkt, dat dit voorregt hun bij een bijzonder pri
vilegie, door Vlaanderens heer, met zijn zegel bekrachtigd, is 
toegestaan. De vraag, in vroeger jaren elders door ons gedaan 
naar het tijdstip, waarop hun dit voorregt verleend zij gewor
den , is onbeantwoord gebleven ; thans zijn wij in staat haar ten 
deele zelve te beantwoorden. In het merkwaardige privilegie, den 
13 Junij 1360 door graaf L od ew ijk  den Oosterlingen verleend, 
en dat wij onder onze O orkonden  wenschen op te nemen, staat 
onder andere het volgende: „voord, zeilt een scipheer, zijn scip
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gheladen of ongheladen uter havene, daer be zinen tol alreede 
af betaelt heeft, ende he comt bi winde of bi wedere weder 
in de havene, al nemt he noch meer ander goeds in, daer 
of en es he gheenen tol scu ld ich , aiso verre ais voo- 
ren vert oit es.” Later werd het zelfde voorregt den Genuezen 
toegestaan. In het privilegie, hun door hertog J an van Bour- 
gondië den 1 October 1414 verleend en den 30 Maart 1421 
door hertog E il ip s  bevestigd, staat onder andere het volgende 
artikel: „Item, si aucun neif [navire] ou vaissel [vaisseau] du
pays de Gênes fut parti du dit lieu de FEcluse et par vent 
contraire elle retourna en icellui port, que ceux de la dite neif 
ou vaissel ou autres de la dite nation pourront charger en icellui 
vaissel autres marchandises et biens, s'il leur plaît, sans pour 
ce demander aucune licence, en encourir en aucune amende, en 
payant les costumes des biens et marchandises, que ainsi ils  
chargeraient seulem ent.” Wanneer wij nu in het oog 
houden, dat in ons tolreglement de Oosterlingen gezegd worden in 
het bezit te zijn van genoemd voorregt, de Genuezen daarentegen 
niet vermeld worden, dan wordt men geleid tot het besluit, dat 
ons afschrift tusschen 1360 en 1414 vervaardigd moet zijn, 
een tijdvak, waarin ook juist het tollenaarschap valt van D e n ijs  
R o y k r . Maar, zoo vragen wij ais onwillekeurig, levert de ver
melding van een in 1360 verkregen privilegie in den tekst van 
een reglement van 1252 geen bezwaar op tegen de echtheid 
'van dien tekst ? Wij gelooven het niet ; wij houden het zelfs 
daarvoor, dat, zoo wij afschriften konden opsporen, dagteeke- 
nende van ná 1414, daarin tevens de Genuezen ais deelgenooten 
aan het besproken voorregt vermeld zouden worden, 't Is immers 
zeer natuurlijk, dat zij, die in later tijd de reglementaire bepa
lingen van 1252 afschreven, wat wel ten behoeve der tollenaren 
nu en dan zal geschied zijn, daarin die veranderingen opnamen, 
welke de gunst der vorsten in den loop der tijden daarin had 
aangebragt. Ook kan liet geen bezwaar opleveren tegen de 
echtheid van een reglement van 1252 , dat een tollenaar ruim 
eene eeuw later getuigt, dat hij 't jaren lang in werking heeft
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gezien zooals het op dat verwijderde tijdstip werd vastgesteld.
'tZoude hoogst wenschelijk zijn te weten, wanneer ook den 

bewoners van 't koningrijk Castilië en dien van de stad Kampen 
het bewuste voorregt is toegestaan. Voor zoo verre ons bekend 
is, schuilt dit nog in het duister. Het oudste bekende gedenk
stuk omtrent den handel der Castilianen dagteekent eerst van 1281 
of '82, dus van dertig jaren na de vaststelling van ons tolre
glement, en het is dus niet waarschijnlijk dat zij vroeger, dat is 
in 1252, in het bezit van 't genoemde voorregt zijn geweest

Bijzondere opmerking verdient in ons tolreglement de bepa
ling van het to lgeb ied . „Voorts is te weten," zoo lezen wij, 
„ dat mijns heeren vrijheid van zijnen tol, het gebied van mijns 
heeren tol, is gelegen tot aan de Moienaarsbank in 't Zwin, 
daar men westwaarts vaart naar Engeland, Spanje en Normandië, 
en tot aan den Vloere, ais men, noordwaarts, naar Brabant, 
Holland en Zeeland vaart, strekkende, van de Moienaarsbank 
en van den Vloere, terug tot aan het kruis, den kruispaal, bij 
den molen tusschen Brugge en Damme, het scheidingsteeken 
van den tol te Damme en dien te Brugge. Ál wat hier binnen 
valt, geeft zijnen gezetten tol."

Voor wat de ligging van den Vloere betreft, moeten wij, om 
in geene herhalingen te vervallen, verwijzen naar 't geen we 
daaromtrent schreven BijdragenI, bl. 346 tot 350. — Uit de 
belangrijke hierboven meêgedeelde bepaling blijkt allerklaarst, 
dat er in 1252 twee verschillende groote waterwegen bestonden, 
langs welke de koopmanschap uit vreemde landen herwaarts

1 „Quant au commerce avec le Midi de l’Europe, nous n'avons rencontré 
d’autre document que la lettre déjà citée des marchands de C a s t i l l o ,  d’Arra- 
gon, de Navarre, de Portugal, du Quercy et de la Gascogne, adressée en 1281 
ou 1282 au sire de Ghistelles. Dans cette lettre ils demandaient du comte 
Gui qu’il leur assignât un autre lieu que Bruges, soit à Damme soit ailleurs, 
ou ils puissent être à l’abri des exactions relatives au tonlieu et au poids, dont 
ils souffraient dans la ville de Bruges.” Hist.
de la ville de Bruges et du pays du Franc, jusqu'à 1305, etc., A.

E. Gheldolt, p. 78, 81 et 82.
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werd aangevoerd. De eene werd begrensd door de 
bank, de andere door den Vloere, mede eene zandbank. Gene 
werd bevaren door hen, die den steven naar het westen, En
geland, Frankrijk en Spanje moesten wenden; deze door de 
schipheeren van Brabant, Holland en Zeeland. De eene voerde 
in de Noord-, de andere leidde naar de Heidenzee; gene scheidde 
Kadzand en Wulpen van 't Oostkerker ambacht, deze van 't 
land van Aardenburg en Oostburg; en beide wegen ontmoetten 
elkander boven Sluis. —  Het is bekend, dat Vlaanderens graaf 
van ouds geene verdere jurisdictie had langs den geheelen zoom 
van Vlaanderen, dan hij, in ’t water tredende, met zijn zwaard 
of de roede van jurisdictie konde bereiken. De geheele Hei
denzee , kortom, geheel de stroom, later bekend onder den naam 
van de Hont of Westerschelde, behoorde tot Zeeland; vandáár 
dat het tolgebied zich slechts uitstrekte tot aan den Vloere, 
en wij vinden dus hier weder nieuwe overeenstemming tusschen 
den inhoud van ons tolreglement en wat de geschiedenis ons 
elders geboekt heeft 1.

Op de Carte de la Flandre ve 1300, A. E. G.,
te vinden achter het eerste deel van de Hist. 
de ses institutions civiles et politiques, 1305,
traduite de V allemand avec corrections Vauteur,
par A. E. G h e l d o l f , wordt de ééne der bovengenoemde wa
terwegen gemist; alleenlijk vindt men er een' zee-arm op, die 
zich tusschen Kadzand en het Oostkerker Ambacht in de duinen 
verliest, wat in strijd is met de bepaling van ons tolreglement. 
Dien overeenkomstig leest men dan ook (a. w., I I , bl. 8 en 9 , 
III, bl. 387 2): „Het land van Kadzand en Wulpen, toen ten 
westen van het oude Zwin (later het Zwarte Gat), was vergou
den aan het vaste land van Vlaanderen, maat een der armen 
van deze baai, die het ten zuiden begrensde, en later het te-

1 Zie o. a. Acker S tra tin g h  , Aloude ,
enz., I ,  bl. 122 en 123.

8 Een en ander staat aldaar in het Fransch. Wij achtten het doelmatiger 
het in 't Nederlandsch op te nemen.
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genwoordige Zwin is geworden, vormde het bij springtijen tot 
een eiland en brak aldus vaak de gemeenschap te lande af met 
de stad Brugge. Dit geval is voorzien in den keurbrief van 't 
Vrije van Brugge van 1190; daarin luidt het: „De mannen
van Wulpen of Kadzand, opgeroepen zijnde voor de vierschare, 
zullen zich kunnen verontschuldigen op hunnen eed, op den 
eersten regtdag, waarop de toestand van de zee hun veroorlo
ven zal op te komen/' Hieruit blijkt allerklaarst, dat destijds 
reeds Kadzand en Wulpen door een' geduchten zeearm van het 
vaste land van Vlaanderen gescheiden waren, een zeearm die, 
onzes inziens, niet alleen bij springtijen alle gemeenschap te 
lande afsneed, maar die dagelijks eene gewenschte bane vormde 
voor de schepen, die uit Spanje, Frankrijk en Engeland het 
Zwin kwamen bezoeken.

Hebben wij een' blik geslagen op de bepaling van des graven 
van Vlaanderens tolgebied op het Zwin, wij moeten eenige 
oogenblikken onze aandacht schenken aan de uitdrukking „vrij
heid van mijns heeren tol," welke niet zeiden in het tolre
glement voorkomt. Lezen wij daarin van „ mijns heeren vriede," 
dan moeten we daardoor verstaan : mijns heeren vriede van zijnen 
tol, nu eens: mijns heeren vriede van zijnen watere, dan weder 
blootweg: mijns heeren watere, mijns heeren toolne geheeten, 
welke uitdrukkingen alle strekken tot aanduiding van het bo
venbesproken water- of tolgebied. In 't geheele tolreglement 
straalt het door, dat de eenmaal vertolde koopmanschap ais 
vrij, dat is, ais tolvrij beschouwd werd, zoo lang zij op het 
water bleef, maar dat zij door op bet land te komen deze eigen
schap verloor, weder onvrij, en derhalve bij inscheping aan 
eene nieuwe vertolling onderworpen werd. Wij zullen het straks 
ook op eene andere plaats bevestigd zien, dat dít beginsel ge
huldigd werd : het vrije wordt door aanraking van het onvrije —  
hier het land in tegenoverstelling van het water —  zelve 
onvrij. Wanneer we in dit licht de bepalingen beschouwen, 
welke betrekkelijk het onvrij worden der koopmanschap in ons
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tolreglement voorkomen, verdwijnt ais van zelve al het duistere, 
dat er bij den eersten opslag over gespreid schijnt, 't Zij ons 
vergund, hier enkele dier bepalingen te beschouwen. Zoo lezen 
we onder andere: „Voorts, wat goede, dat van buiten komt, 
dat men opdoet te Sluis, geeft tol van opdoen. Doet men 
weder in 't water, het geeft weder to l, omdat het weder 
in mijns heeren vrijhede komt, dat is: in mijns heeren vrijhede 
van zijnen watere” Verder: Geviel het, dat Hollanders, Zee
landers , eenigerhande die onvrij zijn 1 sloegen paarden of an
dere beesten op te Oostburg, te Coxijde, te Slepeldamme of te 
Sluis, zij moesten tol betalen, daar zij opsloegen; kwamen zij 
weder binnen den tol te Damme, zij moesten weder tol betalen, 
om reden, dat zij buiten den tol d. i. het tolgebied, geleden 
[gingen] te Sluis en in *t Vrije, sedert dat zij vertolden. De 
reden, dat zij ten tweeden male tol moesten betalen was dus, dat 
ze, sinds de eerste vertolling, buiten het tolgebied, hier alleen de 
tol geheeten, gegaan waren, 't zij te Sluis, 't zij in het Vrije.

Wederom luidt het op eene andere plaats : „ Een tollenaar 
van Slepeldamme zal ontvangen van allerhande goed, dat bij 
schepen door zijne speije vaart, te Aardenburg of te Eecloo- 
waart, ten ware, dat het goed van Damme of Sluis kwame en 
daar vertold ware: dat goed zal hij vrij laten met het teeken, 
bewijs, dat hij ontvangen zal. Geviel bet echter, dat eenig goed 
bij wagen en kwame van Damme, of van Sluis, of uit het 
Vrije, daarvan is tol te ontvangen, omdat het goed
uiten mijns heeren vrijheid van zijnen tol geweest is en weder 

daar binnen komt.” Hoe duidelijk spreekt dit laatste 1 De koop
manschap was te Damme, te Sluis of in het Vrije aan land ge- 
bragt, derhalve buiten mijns heeren vrijhede van zijnen watere. 
Nu werd het naar Slepeldamme gevoerd, om daar weder naar 
Aardenburg of Eecloo ingescheept te worden; het kwam dus we
der in mijns heeren vrijhede, en derhalve eischte men weder tol. 

En verder: Komt eenig goed bij wagenen van Damme te

De Denen en Vriezen waren in dit opzigt overal tolvrij, behalve te Damme.
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Sluis, het geeft geenen tol eer men 't afdoet te waterwaarts: 
dan geeft het tol. Wij vertrouwen, dat het bovenstaande vol
doende zal zijn ter opheldering van de andere plaatsen in ons 
tolreglement, waar van het besprokene punt sprake is, weshalve 
we die met stilzwijgen zuilen voorbijgaan.

Het vrije wordt door verbinding met het onvrije zelve onvrij : 
zagen we dit beginsel hierboven gehuldigd, ook uit het volgende 
blijkt, dat men het, zoo streng mogelijk, op eene enkele geüseerde 
en gecostumeerde uitzondering na, handhaafde. De tolvrije poor
ter werd ais een vrije beschouwd, in tegenoverstelling van den 
vreemdeling, den onvrije. Daarom luidt het in ons tolreglement: 
„Heeft eenig vreemd man een schip gehuurd tegen eenen poorter, 
het schip is tol schuldig, omdat het op des vreemden mans 
aventure gaat. Voorts, heeft eenig poorter een schip gehuurd 
tegen een' vreemd man, 't schip is tol schuldig, omdat de 
vreemde man daaraan deelt en te zeggen heeft.” En verder: 
„Geviel het, dat aan eene groote kogge of hulk of ander schip 
eenig vreemd man deel met poorters hadde, hij is schuldig tel- 
ker vaart zijnen tol van al den schepe, want hij on tv rijt zijne 
gezellen, die poorters zijn; voorts, koopt hij eenig getouw, mast 
of zeii, anker, kabel of eenig ander getouw, zoo is dat schuldig 
al te vertollen de vreemde man, want hij is onvrij en hij maakt 
zijne gezellen, die poorters zijn, onvrij.” Alleen de volgende 
drie gevallen werden uitgezonderd :

Io. Gevalt het, dat eenig poorter koopt eenig schip met 
vreemde lieden gemeen, zoo heeft het geüseerd en gecostumeerd 
gezijn, dat, alzoo veel ais de poorter neemt aan 't schip, dat 
deel geeft niet van het pond groot vier grooten, daar hij zijnen 
eed toe doet, dat het het zijne is.

2°. Diesgelijks van versehen haring, daar is ook een poorter 
vrij van in den haringtijd, al zijn zijne gezellen vreemden, 't welk 
dikwijls gevalt, te Sluis, gezellen, die volgers heeten; omdat 
zijlieden poorters zijn, zoo is hunlieder deel vrij, waarvan zij 
geenen tol geven.
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3o. Diesgelijks raag een poorter vrij zijn deel behouden aan 
versehe visch, al deelt hij met vreemde lieden; zijns zelfs deel 
mag hij vrijen, dat is: vrij houden, tolvrij maken.

Voorts is te weten, allerhande goed, welkertiere [van welke 
soort, hoedanig] hetzij, deze drie voorzeide stukken uitgesto
ken, deelen poorters met vreemde lieden, hoe luttel die vreemde 
lieden aan 't goed hebben, 't goed zal al tol schuldig zijn; 
want de vreemde lieden ontvrijen altoos de poorters, al ware het 
van korfharing, om reden, dat het zout, waar de haring 
mede gezouten is, gemeen is. En aldus is het geüseerd 
en gecostumeerd.

Slaan wij thans eenen blik op de vaartuigen, welke in het 
tolreglement vermeld worden.

De schepen, welke daarin worden opgenoemd, kunnen in ver
schillende klassen gerangschikt worden. De eerste klasse wordt 
ingenomen door de schepen met doorgaande balken,  ook 
wel groote schepen gebalkt  genoemd. Daartoe behoorden :

Io. Evers of Eevers ,  groote koopvaardijschepen, vermeld 
in de privilegiën van den lande van Voorne, waar van evers ,  
koggen en hulken gesproken wordt, die 60 lasten harings kun
nen voeren. Overigens is ever en het daarvan afgeleide e vers
tui g, nevens het somtijds vermelde e v e r s c h ip ,  nog in ge
bruik. Een ever is een Deensch jagt met platten spiegel, 
't Woord is waarschijnlijk van den zelfden oorsprong ais het 
Engelsche e wer, eene waschkom. Zie o. a. H u y d e c o per , op 
M elis  S t o r e , III, bladz. 98 en 99.

2°. H u lk en ,  zoo even genoemd, groote en zware koop
vaardijschepen, volgens K il ia a n , die veel laden kunnen. Vol
gens anderen waren zij voorzien van een' platten bodem, en 
later heu of heude geheeten.

3°. Koggen, 1 eveneens pas genoemd, volgens K ilia a n ,

1 In Het schip; gesprekken over d
scheepsbouw, de zeevaart, de verschillende enz.,
melijk bewerkt door J. J. Abbink; enz. M. H. Binger & Zo nen ,

V.
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snelle, ligte vaartuigen; van voren en achteren eenigzins rond. 
Koken bet. in het middelh. een g r oo t  schip;  het Oud- 
Fransch heeft Cocan, Coken.

4°. N ave i len  of naveelen.  Dit woord is ongetwijfeld het 
zelfde, ais het Oud-Fransche na vi le ,  van 't Latijnsch 
klein schip of boot.

5°. Torf scepe, d. i. turfschepen.
Tot de tweede klasse behooren :
Io. de hulken;
2°. Koggen;
3°. Naveelen,  zonder doorgaande balken. Nevens de 

kogge wordt, ais in éénen adem, het kogge s c hip genoemd. 
Welk onderscheid daar tusschen bestaan hebbe, weten wij niet, 
K il ia a n  heeft kogghe en kogh schip nevens elkander en 
verstaat er dus blijkbaar het zelfde door.

4°. P l e i t e n ,  aldus genoemd naar hare platte gedaante.
5°. Scouden of schouwen. Bij dit woord verwijst K ilia a n  

naar pleite. Elders verklaart men het woord door praam,

1851, zochten wij te vergeefs naar verreweg het grootste deel der in ons 
toltarief vermelde vaartuigen. Wij nemen er alleen het volgende uit over : „ In 
de dertiende eeuw begon de scheepsbouw meer te herleven, en voor zoo verre 
ons Vaderland betreft, [van Vlaanderen, of dat deel dier landstreek, dat later 
bij ons Vaderland gevoegd werd, is dus hier gecnc sprake] komt daarvan den 
Friezen de lof toe, en het is ook van dien tijd, dat de voorregten dagtee- 
kenen, die dat volk later langen tijd in de Sont, in Denemarken en op het 
eiland Schonen heeft genoten. Dat de scheepsbouw in de dertiende eeuw reeds 
tamelijk verbeterd was, bewijst deze afbeelding. [Men zie het aangehaalde 
werk, bl. 102.] Toen had men schepen met twee masten; de boegspriet was 
uitgevonden en de touwen waren merkelijk beter aangebragt; zelfs was dit 
laatste zoo wèl gedaan, dat, wat de bevestiging der hoofdtouwen, aan de 
beide zijden van het schip, betreft, dit tot heden toe nog niet is veranderd. 
Het k o g g e s c h i p  of de k o g g e ,  die in de oudste bekende zegels van Am* 
sterdam gevonden wordt, en dat men uit den tijd waarvan wij spreken, afkom
stig acht, toont deze volmaaktheid niet, doch heeft ook slechts éénen mast, 
en het tuig was dat der scheepjes van deze soort; evenwel heeft zij voor en 
achter verhevenheden of uitgesneden hakborden, en sommigen willen, ofschoon 
er geen roer aan zigtbaar is, toch eene roerpen daaraan zien.”

In het zelfde, werk leest men, bl. 77 en 7 8 , waar gehandeld wordt
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hengst, pont, schuit. Het vaartuig zal zijn’ naam wel te dan
ken hebben aan zijn’ geringen diepgang: schol  of schouw 
wordt hier en daar nog gebruikt met de beteekenis van ondiep. 
Schietschouwen bezigt men nog in onze dagen ais het ijs 
zwak is.

6°. Zei lschouwen, die nevens de schouwen vermeld wor
den en tusschen welke slechts een gering verschil zal bestaan 
hebben.

7°. Barken, wier naam schui t ,  vaartuig beteekent en 
nevens barge en barkas nog in gebruik is.

8°. Vlotschepen,  vlakke schepen, die veel naar een vlot  
gelijken. In Oud-Fransche tariven heet het Floscip en Flot-  
scip en beteekent het une espèce de bateau plat.

Al deze vaartuigen betaalden te Damme, bij heen- en weer
vaart door den tolboom, 8 penningen parisis aan tolgeld, d. i.de 
helft van ’t geen de schepen der eerste klasse schuldig waren, 
waarbij niet in aanmerking kwam of zij geladen of ongeladen waren, 
wat wel van invloed was op het tolgeld der volgende schepen.

over de schepen der ouden : „Evenmin hadden zij een roer ais het onze, 
dat aangehangen is en in zijne vingerlingen draait. Hun roer was eene soort 
van breede riem, welke door een’ man achter aan het schip stevig vastge
houden werd. Somwijlen was het met roerbanden vastgehecht, om het daar
door meer sterkte en kracht te geven. Bij groote schepen had men, om de
zelfde reden, aan elk einde zulk een roer.*1 In ons tolreglement lezen wij van 
vaartuigen, wier roer achteraan, en van zulke, wier roer op zijde was en in 
ijzeren ringen hing.

De afbeelding van het koggeschip uit de dertiende eeuw, waarvan hierboven 
sprake is , vertoont dan ook ter zijde, nabij den achtersteven, een’ riem met 
een breed blad, dat door eenen ring hangende, vrijelijk kon bewogen worden. 
-Zouden deze riemen, waarvan men er wel aan elke zijde een zal hebben aange
bragt, het roer niet hebben vervangen en hun* oorsprong in het riemroer der 
ouden gevonden hebben ? Door „ schepen met het roeder aan de zijde” versta 
men dan zulke ter zijde aangebragte riemen.

In het a. w. vindt men nog, bl. 107, de volgende onderscheiding: „Een
vaartuig, dat aan de zijden nog eenigzins boord heeft, wordt eene z o l d e r 
s c h u i t  geheeten;** eene schuit, die geheel vlak, en dus zonder boord i s , noemt 
men eene v l o t s c h u i t .  Of deze onderscheiding reeds in de 13de eeuw was 
aangenomen, durven wij echter niet verzekeren.
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Tot de derde klasse behooren :
1°. de lastagebooten;
2°. de zettebooten;  voeren zij geladen heen en weêrom, dan 

betaalden ze even zooveel als de vaartuigen van de tweede klasse.
Tot de vierde klasse behoorden :
Io. de s cut en 1 of schuiten;
2o. de veerschepen;
8o. de bootkens;
4o. de houteemeers ;
5o. de seykens of seykins.
Deze betaalden alle, geladen op- en terugvarende door 

den tol, vier penningen parisis.
Voor houteemeers leze men: houteemers. K il ia a n  ver

klaart eemer door vaartuig. Ais zoodanig komt het dan ook 
reeds voor in M e l i s  S t o k e s  Rij, I I , bl. 5 1 5. Maar
vooral ontmoet men het in de Lijst
sehen tol} A° 1519 vastgesteld en vernieuwd A° 1582. Daarin 
heet het o. a. „een eemer of schute visch van Santvliet;” 
„Alckmaer emmers, komende van boven;” „een eemer of 
waterschip met versehen visch” enz., en nog heden ten dage kent 
men vaartuigen, bekend onder den naam van emmerzeilen.

Het bovenstaande heeft betrekking op het varen door den 
tolboom te Damme, en mag daarom in het bijzonder den 
naam van tolgeld dragen. Buitendien bestonden er nog bepa
lingen betrekkelijk het varen en keer en binnen het Zwin. 
Daarvoor waren de groote gebalkte schepen den graaf 12 en den 
leenknecht 4 penn. schuldig; een schip met „lose boorhingen” 
betaalde den graaf 8 , den leenknecht 4 penn. Men schijnt in 
het onzekere, wat het bijgevoegde „lose boorhingen” beteekene. 
Elders heet het „lose boihingen” en wordt het verklaard door

1 Io een toltarief van 1199 (A. E. Gheldolf, II I ,  p. 47 en 241)
worden, bij vergelijking, de s c h o n d e n  of schouwen in de eerste plaats ge
noemd, ais de grootste vaartuigen; daarop volgen de s c h u it e n  en s c a r p o y -  
s e n ;  dan de h o b o r t s ,  herboots, hekbooten, hoekbooten, en ten laatste de 
v lo t s c h e p e n .
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losse of looze boeijingen,  d.i. boegen, gelijk men ook spreekt 
van looze kielen. (J. ab  U t r e c h t  D r e s s e lh u i s ,  Oud-Aardenburg 
en deszelfs handel in het begin der I,  bl. 35 en 36,

in de noot.) Op eene andere plaats vindt men „loseboyghe” , dat 
waarlijk wel wat naar „lose boeghe” zweemt 
dre etc., par A. E. G h e l d o l f ,  II, p. 444), en daarbij uit een 

charter van Nieuwpoort van 1163 aangehaald het woord 
boiat,allège,” dat evenwel geen licht aanbrengt. Waar alles 

nog zoo onzeker is , mogen ook wij eene gissing wagen. Wij 
lezen dan: een schip met losse b oord in ghen. Bij boordin-  
ghe verwijst ons K il ia a n  naar kruyseringhe,  hetwelk, blij
kens de Latijnsche woorden , die het verklaren moeten, het best 
wordt overgezet door dwars- of kruisbalken. De schepen 
met doorgaande balken vormen dan de eerste, die met losse  
kruisbalken de tweede klasse.

Yerder betaalde eene vare, d. i. een vaarboot, vaarschip, 
met een aanhangend roer, 8 penn., waarvan de graaf en de 
leenknecht elk de helft trokken ; hing het roer aan de zijde, zoo 
betaalde de vare slechts de helft. Eene schuit met een boord 
was den graaf 2 penn., zonder boord 1 penn. schuldig. Eene 
scarpoise (aldus geheeten naar het riviertje de S carp e) stond 
gelijk met eene vare met een aanhangend roer. Eene visch-  
schui t ,  die met natte netten uit zee terugkwam, was hare 
„ siège”, haar gezetten tol, schuldig; met drooge netten terug
komende, betaalde zij niets. Een wittebroot — eene aller
zonderlingste verbastering van oeckeboot,  houckeboot, hoek
boot, een visschersvaartuig, dat met hoekwant vischte *— dat 
achteraan ijzeren ringen had, die dienden om het roer aan te 
hechten, betaalde zooveel ais eene vare; had het geene ijzeren 
ringen, dan betaalde het slechts de helft.

We laten nu het tolreglement, letterlijk afgedrukt, met zijne 
schrijffouten en misstellingen, volgen ; daarop geven wij de bo
venbedoelde lijst der koopmanschappen, welke in het tolregle
ment vermeld staan, met enkele aanteekeningen ; ten slotte wen-
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sehen wij het oog te slaan op de tolvrijheid van Sluis, om in 
later tijd te spreken over: Sluis en Lammensvliet, het stapel- 
regt, de meting op het land, de stapel van den droogevisch te 
Monnikereede, enz. ’t Kan niet anders, of we zullen hier en 
daar misslagen begaan: wie ze herstellen wil, zal er ons dank
baar voor vinden.

II.
REGLEMENT VAN SCHEEPVAART EN TOLHEFFING OP H IT  ZWIN, 

VAN DEN JARE 1 2 5 2 .

In noie beate trinitatis patris filij spiritus sancti et gloriose 
virginis marie, amen 1

Dit es al mijns heeren recht van vlaendren ghevseert ende 
ghecostumeert in de toolne ten damme ter monkerede eñ ten 
houke, ter mude ende ter sluus te slepeldamme. te coxijde te 
oostbuerch. aiso een mijns heeren dienstknecht, gheheeten denijs 
royer ghevroeden 2 can ende ghesien heft ontfanghen binnen twee 
ende twintich iaren van vele toolnaers daer hi mede ghewoët heeft

Eeerst 8 begonnen ten damme ter singnorie 4 van mijns heeri 
toolne bome daer alle scepen liden 6 moeten die te brucghe 
waert varende 6

1 Dit beteekent: „In den naam der heilige Drieëenheid, dea Vaders, dea
Zoons, dea Heiligen Geestea en der roemrijke maagd Maria.**

3 Vroed bet. wijs, kundig, verstandig; eens  d i ngs  v roed  z ÿn :  met
iets bekend zijn, iets weten; v roe den (transitief): leeren, onderrigten, (intran
sitief) wijs, verstandig zijn, redelijk verstand hebben. Vanvroeden,  met tran
sitive beteekenis, is g e v r o e d e n  gevormd door voorvoeging van het versterkende 
ge. De kracht van het woord zal dus wel best vau al in getuigen, berigten
met volkomen kennis van zaken, opgesloten liggen.

8 De afschrijver vergat hier een oogenblik, al liet hij er ook de noodige 
plaats voor open, dat later eene versierde hoofdletter zou voorgeklampt worden ; 
daarom lezen wÿ hier Eeerst voor Eerst.

* S i n g n o r i e ,  van het Fransche s e i g n e u r i e ,  heerlijkheid.
* L i d e n ,  is volkomen het Fr. p a s se r ,  voorbijgaan, doorgaan, voorbijva

ren, enz.
* Varende staat hier voor varen;  wij zullen ook op andere plaatsen het 

tegenwoordig deelwoord in de plaats zien treden yan den teg. tijd der aant. wijs.
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So wie sinen last in scepen hogher laet dan .vij. voete boven 
watre ende .vj. voeten diep verbuert .xx. s. par*

"Voort so wie die de vaert beletten sal upwaerds 1 varende of 
wtwaerds verbuert xx s. par’

Voort so wie sine stede niet rumen en wille omme de welke 
de vaert belet sijn mochte verbuert .x. s. par1

Voort so wie eens andermans scip ontmeerset 3 wt der stede 
daer tleghet verbuert .x. s. par’

Voort gheeft een scip toruen doruarende ten borne .iiij. torve 
Een scip houts .iiij. ghebont 8 houts. Een scipstroys iof ghe- 
scoofde vitsen 4 iof bonen .iij. gheboont of scove voort harinc 
of visch bi daglie bi nachte gheeft harinc of visch ten borne

Voort es te wetene datmen negheen goet dore den boom en 
laet varen bij nachte dan harinc ende visch. voort appelen 
peeren ander fruut gheeft altoos yet ten bom e na dat scip ghe- 
laden heeft, voort sal die boomhoudere hebben deen vaert van 
brucschen biere eene canne biers van .v. stopen van eiken scepe 
dander vaert salse hebben ende ontfanghen die speihoudere voort 
sal die boomhoudere van eiken scepe dorden boom lidende up
waerds iof wtwaerds varende nemende 6 eenen pant dat es een 
cleet wtghesteken die ydel sijn. vry porters van hulst van 
axele tsaeftinghe of andre poorters als hier na staen sal ende 
alle de pande sal die boomhoudere in die toolne bringhen of 
sent hem die toolnare een teeken tem 6 bome daer mede gheeft 
hem die boomhoud'e hare panden ais sij vertoollent hebben 
Ende tekin toghet voort met allen ghetiden gheeft de boom-

1 Up wa e rd s ,  bet. de vaart op naar Brugge ; w t w a e r d s ,  uitwaarts, naar bui
ten, naar zee, is het tegenovergestelde.

* O n t m e e r s e t  staat hier voor o n t m e e r e t ,  met de niet ongewone inlas- 
sching der s. Nog is een m e e r p a a l  een paal waaraan, een meertouw een 
touw waarmede men een schip vastlegt. Kilia a n  heeft dan ook: o n t m e e r e n ,  
o n t m aeren het  schip: solvere navem, a terra navis conveliere funem.

3 Ghe bont ,  g h e b o o n t ,  van binden, bet. een bundel, een bos.
* Ghescoofde  v i t s e n  zijn wikken, in schoven gebonden.
8 Hier staat nemende voor neme n.  (Zie bl. 2 2 ,  ®.)
6 Tem staat hier voor ten.
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houdere den toolnare over sine teekine die hi de vloet ontfanghen 
sal hebben 1

Yoort trechte van mijns heeren weghehuse 3 ten damme so 
es. So wie eenich goed doet weghen ten damme. elkerlijc copere 
ende vercopere essculdich up dat 3 sij beede vremde sijn van eiker 
waghe of van eiken honderden daer ment bi honderden weghet 
elkerlijc .iij. d. 4parise poorters .ij. d. Ende hiermede ne gheuet 
tgoet anders ghene toolne Ende eist int papier van der toolne 
ghescreuen het es sculdich daermede quite te sine

Yoort die stede van den damme voort elsx 6 dinxendaghes 
in de weke marctdach van corne ende sulc dine datter maerct

1 Dit laatste zonden wij, onder verbetering, aldus lezen: „Voorts zal de 
tolboomhouder van elk schip, door den tolboom varende, opwaarts of uitwaarts 
varende, een pand nemen, dat is: een kleedingstuk, uitgenomen van die sche
pen, die ledig zijn of van tolvrije poorters, ais van Hulst, Axel, Saaftinge of 
andere poorters, ais hierna staan zal, en al die panden zal de boomhouder in 
den tol brengen; of zendt hem de tollenaar aan den tolboom een teeken, een 
tolbrieije, dan geeft hun de boomhouder hunne panden terug, ais zij vertold 
hebben, gelijk het tolbrieije aantoont. Voorts geeft met elk tij de tolboom
houder den tollenaar de tolbriefjes over, die hij met den vloed [ais de schepen 
opwaarts voeren] zal ontvangen hebben.” Wij stellen ons de zaak aldus voor : 
De boomhouder bragt de panden in het tolhuis; dáár ontvingen de belangheb
benden, ná dat zij den schuldigen tol voldaan hadden, hunne kleedingstukken 
terug. Het pand, hun afgeëischt, strekte dus ais ten onderpand, ais ten waar
borg voor hunne betaling ; ontving echter de tolboomhouder reeds aan zijnen
tolboom, vóór hij nog de ontnomene kleederen in het tolhuis gebragt had,
het schriftelijk bewijs, hier teeken, elders briefken genoemd, dat de schip
per den schuldigen tol voldaan had, dan was het hém vergund de panden 
terug te geven, wat anders door de hand des tollenaars geschieden moest. Al
de tolbriefjes, die de boomhouder met den vloed ontvangen had, leverde hij
elk getij den tollenaar over. Dat het tolbriefje hier t eek en ,  elders b r i e v e - 
k ij n , briefje genoemd wordt, komt daaruit voort, wijl op het tolbrieije het
t e ek e n ,  het stempel, het zegel van den tol moest afgedrukt worden.

* W e e g h u i s ,  dat is: de waag.
8 Up da t  =  indien.
* D. =  denarius, penning. O. =  halve penning, hallinc. =  

schelling. Wij hebben de streepjes, waardoor deze letters gesneden zijn, in 
den tekst weggelaten.

* Men leze e lx  of e les.
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comt dat ne gheeft gheene toolne want die toolne heefter over 
elcs iaers .vij. ® parise die de toolne ontfanghet heuet van houden 
tijden met mijns heeren rente ten damme omtrent .liij. ff? paris, 
siaers datter toolne toebehorende es

Dit es van alrehande goede dat een toolnare van den dame 
essculdich tonfanghene K

Eerst alrande waghene die gheladen comen ten damme elc 
paert essculdich .0 . laden de waghene enich goed weder wt te 
voerne so gheeft elc paert weder een hallinc ende alrande goet 
es sculdich toolne also hierna ghescreven staat voort gheeft een 
toolnare van elken waghene een teekin al si vertolen daer mede 
liden sij tote allen poorten ten damme want telker poorten es 
gheset een die de teekine wacht sonder te coolkeerke waerd 
vorde toolne 2

Eene pleyte. of scoude. kogghescip. zeylscoude. barke. vlot- 
scip, naueil. kocghe. of hulc. van upvaerne te brucghewaerd so 
beyt 3 de toolnare sine toolne te ontfanghene tote die scepe 
weder ute comen. maer alt goet gheift toolne eer vpwaerdts vaert. 
jof eert huutwards vaert. Alle dese voors. scepe ais si huut 
comen vpdat si negheene doorgande balken en hebben es elc 
voorseit scip sculdich .viij. d. par. dat es te wetene .iiij. d. par. der 
toolne. ende .iiij. d. par. den leenknechtê. dese .iiij. d. doet men 
in een gat besiden ghespleten van der toolne 4. twelke der toolne

1 Lees: o n t f a n g h e n e .  ’t Spreekt van zelve, dat wij onmogelijk a l l e
kleine misstellingen kannen aanwijzen.

* Dit laatste lezen wij aidas : „Voorts geeft een tollenaar van eiken wagen, 
ais zij [hem] vertollen, een tolbrieije ; daarmede gaan zij tot alle poorten te
Damme, want aan elke poort is iemand gezet, van wege den tol , die de tol- 
briefjes wacht, d. i. waakt, dat geen onvertolde goederen doortrekken, uitge
zonderd te Coolkerke-waart, dat is, op den weg naar Coolkerke.

8 B e y t ,  van b e i d e n ,  toeven, wachten.
4 „Deze vier penningen” zoo lezen wij „werpt men in een gat [de ope

ning van eene bas] ter zijde van den tol aangebragt.” Sp l i t  en had oudtijds
ook de beteekenis van a f s c h e i d e n ,  a f z o n d e r e n .  (Zie de Woordenlijst op

€ Begonnen van allen scepen.
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toe behoort diet van ouden tiden sculdich sijn te hebbene.
Yoort alrande scepe. kocghen. hulke. eeuers. torfscepe of na- 

ueele met doorgaenden balken sijn sculdich elc scip .xij. d. par* 
der toolne ende den leenknechten .iiij. d.

Voort een seykijn in de ghentsche leye 1 comende ten damme 
gheladen .ij. d. par' varet te brucghe de toolnare beit tote dattet 
wt comt sine toolne te ontfanghene voort ladet soykijn eenich 
goet weder wtwaerds het es weder .ij. d. par1 sculdich alst wt 
comt gheuet van up ende van wt .iiij. d. par* voort alt goet dat 
die soykijns pleghen te ladene dat gheeft sine ghesette toolne 
ais hiema staet ghescreven. ende daerof pleghet die tolna'e een 
brieuekijn te scriuene. ende een teekijn van der toolne daervp bese- 
ghelt twelke ontfanghet* een cnape die daertoe gheset es ten 
ghentscen hoofde, comet soykin ydel het es niet sculdich varet 
ydel wtwaerds het en es niet sculdich. voort een scute of een 
veerscip of een houteemeer of een cleene bootkin upwaerds va
rende gheeft slichts 8 up dat gheladi .ij. d. par* comen si weder 
wt gheladen .ij. d. weder ydel varende niet voort een lastageboot 
jof zetteboot .iiij. d. par* gheladen upwaerds comen si weder 
wt gheladen so gheuen si weder toolne .iiij. d. par* ydel niet. 
voort heeft eenich vremt man eenich scip ghehuert tieghen 8 
eenen poortere tscip es toolnè sculdich omme dat up suremts- 
mans aventure gaet. voort heeft eenich poortere ghehuert .j. 
scip tieghen eenen vremden man tscip es toolne sculdich om dat 
die vremde man daer an deelt ende te segghene heeft.

Yoort hebben .ij. ghesellen een 4 .1. scip ghehuert deen es 
poortere dander vremde. de vremde gheeft van .ij. d. par* 6 dat 
.v. miten. so gheeft de vremde .iij. miten twelke vele ten damme

Der LekenSpiegkel, bladz. 607.) Laat men deze beteekenis bier gelden, waar
voor wel bet eene en andere pleit, dan leze men aldus: „deze vier penningen 
werpt men in eene opening ter zijde, afgezonderd van de gewone tolgelden.”

1 De L i e v e ,  die van Gend naar Damme stroomde.
* S l i c h t s ,  de Vlaamsche uitspraak van s l e ch t s .
3 T i e g h e n  =  tegen, van.
4 Dit een  is overtollig.
5 Wij zullen verder de verkorting p ar ’ door par.  aanwijzen.

D igitized  by L j O O Q i e



£7

gheualt van scuten of van veerscepen. voort gheaielt dat an 
eene grote kocghe iof hulc of ander scip eenich vremt man 
deel met poorters hadde hi es scnldich telker vaert sine toolne 
van alden scepen want hij ontvriet sine ghesellen die poorters 
sijn. voort coopt hij eenich ghetouwe mast of seil, anker ka
bel . of eenich ander ghetouwe so es dat sculdich dat al te ver- 
toolne de vremde man want hi onvri es ende hij maect sine 
ghesellen die poorters sijn onvry ende van eiken. £  grö dat 
cost .iiij. inghclsche. es de vercopere vremde ooc ghelt hi van 
eiken *9» grote .iiij. inghelsche twelke veie pleghet te ter sinus 
int water.

Yoort alrande scepe die men vercoopt wat dat 1 binnen mijns 
heeren toolne al waren si vercocht in vremden landen twelke 
dicwile ghevalt die van campen ende van harderwijc te win
ter tiden ais sij thuuswaerds varen ende laten hare scepe 
up die wase 8 ter sluus int water of ten houke te wintersa-

1 In dezen regel is blijkbaar een woord uitgevallen. Welligt moet men 
hier het woordeken zij inlasachen.

* De Wase .  Zie deze Bijdragen, II I ,  bladz. 109 en 110; IV, 987 vv. —  
Te Sluis strekte zich de Wase —  het op- of aaugeslijkte deel van den Vliet — in 
later* tijd van de Sint Jorispoort, nabÿ het kasteel, tot aan de binnenhaven of turf- 
vliet uit. Het „Waseghelt” was een regt, dat door den graaf van Vlaanderen ge* 
heven werd, ongetwijfeld wegens het liggen der schepen op deze Wase. Aan 
de oudste rekening der oude grafelijke domeinen, die *t ons mogelijk was te 
raadplegen, die van 1555 op *56, ontleenen wij de volgende aanteekeningen : 
„Du droit de passage en l*eau à l’Ecluse que J e a n  D a n c k a e r t  soûlait tenir 
à ferme pour x. £  par an. Le dit droit est de piécha transporté à ceux de 
la ville de Bruges, comme appert par les lettres de ce faisant mention, enre
gistrées en la chambre des comptes à Lille, commençant en Juillet 1495, folio 
260, 61 et 62. Pour ce, ici . . . néant.**

„Du droit de W a z e g e l d  en l’eau à l’Ecluse que L e u r e n s  P i e r r e  soûlait 
tenir & ferme pour n i i  £  par an. Le droit est,” etc. Wat de afleiding en 
de beteekenis van het woord W as e  betreft, daaromtrent leest men in 
scher, 1858,  n°. 2 ,  bl. 5 3 ,  het volgende:

„Stekgrond, waas- of wasige grond (VII, bl. 319, vr. 875). Waes is bij 
K ilia e n , bij WiABDA, Altfr. Wörterbuch,en anderen, lim us, coenum, 
slijk, modder. In de Bheloricale toereken van A. de Roe v ee  Bruggelinck,
die omstreeks 1467 geleefd heeft, leest men bl. 73: „de olye en sal niet meer 
baten dan wase.” In eene oude Nederl. vertaling van bet N. Test. komt het
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ten 1 van vercopene of van settene deen gheselle tieghen den andren 
van elken <8 grote elkerlijc copere ende vercopere es sculdich .iiij. 
grote van allen manieren van scepen groot of cleene. voort sijn 
8ij sculdich de ghesette toolne van den scepe. voort sijn sij 
sculdich elkerlijc copere ende vercopere die scepe copet of ver- 
copet den leenknechten elkerlijc .vj. d. par. bi also dat enich 
scip dat vercocht es gheldende bouen eenre mare dat es .xxxij. 
grote gheldet min dan eene mare sone eist ne gheenen leen- 
knecht sculdich. voort gheuallet dat eenich poortere copet eenich 
scip met vremden lieden ghemeene so heuet gheuseert ende ghe- 
costumeert ghesijn dat also vele ais die poortere nemt ant scip 
dat deel ne gheeft niet van den grote .iiij. grote daer hi 
sinen eed toe doet. dat sine es. dies ghelijx van versehen ha- 
ringhe daer es ooc een poortere vry van toolnen in de harinc 
tijt al sijn sine ghesellen vremde twelke gheualt dicken 2 ter sinus 
dat 8 ghesellen die volghers heeten omme dat sij poorters sijn so

woord Joh. IX: 11 (14, 15) insgelijks voor: «doe seiden si hem, hoe syn dine 
oghen open ghedaen. Hi antwoorde, die mensche, die Ihshiete, maecte wase  
ende smeerde mine oghen.” Bij de Friesen schijnt het woord bijzonder in 
gebruik te zijn geweest. Wiet en weasig is bij hen nat en slijkerig. Het 
woord weasevindt men bij G ijsbert Jacobs, alsmede het werkwoord weasen,
d. i. in het »lijk omwroeten,gelijk ook dat men aantreft in
een oud Friesch spreekwoord: berint de weasige voet eat, de ieskige neat,d. i. 
beloopt de slijkerige (naarstige) voet iets, de asschige (stilzittende) niets. Te 
Leeuwarden is eene bekende buurt, de geheeten, die van haren voor-
maligen slijkerigen grond haren naam ontleend zal hebben. Aldaar is ook eene 
steeg, die, eertijds niet bevloerd, maar later bestraat, thans nog den vroege- 
ren naam van de Modder draagt. Den naam draagt nog eene thans
fraai bebouwde straat in het dorp Oldeboom.Bij de zeelieden is nog algemeen 
bekend waas grond,d. i. slijkerige grondwaar men niet kan ankeren, in
tegenstelling van stekgrond, vette grond,waar het anker houdt.

„Verg. W a s s e n b e r g h ,  Taalk. Bijdragen d. I ,  bl.
113; Epkkma, Woordenb. op O. J.,bl. 524; H o e u f ft ,  Oudfr.
bl. 33.” „ A. W \ ”

1 Wintersaten,  ook wel winterlaghe geheeten: eene veilige ligplaats 
voor de schepen in den winter. De woorden zate  en l a g e  zullen wel ge
vormd zijn van het imperfectum van z i t t e n  en l i g g e n .

s Di cke n =  dikwijls.
3 Dat zal hier wel overtollig zijn.
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es haer lieder deel vry daer si of gheene toolne en gkeuen dies 
ghelijcs mach een poortere vry sijn deel behouden an versehen 
vissche al deelt hi met vremden lieden. sijns selues deel mach 
hi vrien. voort es te wetene alrande goet welker tiere 1 dat si 
dese drie voorseit sticken wtghesteken deelen poorters met vrem
den lieden hoe lettel dat die vremde liede ant goet hebben tgoet 
sal al toolne sculdich sijn want die vremde lieden ontvrien altoos 
die poorters al waert van coorfharinghe bi redenen dat tsout 
daer die harinc mede ghesouten es. ghemeene es ende aldus est 
gheuseert Ende ghecostumeert. voort gheuallet dat yement sine 
kocghe iof een ander scip doet brawen 2 of vernaghelen so es 
hi sculdich van eiken M,grote dat costen sal .iiij. inghelsche. 
tpont grote. maer gheuallet dat iemene een niewe scip doet ma
ken binnen der vrieden van mijns heeren toolne 8 dat es sculdich 
van eiken M.grote, iiij grote also hier voren staefc. gheuiele 
ooc dat iemene den andren leuerde een scip tote binnen mijns 
heeren vriede van der toolne van yewers 4 buten comende dat 
soude ooc toolne gheuen na dat ghecost hadde iof dat werdich 
was als de toolne gheset es ende dies ghelike eist van eenighen
andren goede dat ghelevert sijn mochte binnen mijns heeren
vrieden elc goet es sculdich sine ghesette toolne. voort es te
wetene dat mijns heeren vriede van sijnre toolne es gheleghen
tote moolnaers banke int zwin varende westwaert te inghelant 
te spaengen te noormandie waerds tote moolnaers banke, ende

1 T i e r e  is een oud vrouwelijk zelfstandig naamwoord, dat g r oe i j  i n  g , opr i j -  
z i n g ,  g e b a a r ,  mani er ,  s o o r t ,  en door verdere afleiding aard beteekendï. 
We lk er  t i e r e  zal hier dus wel zijn : van welke soort. T i er e  leeft nog in goe de r
t i eren,  het ge westelÿke a r m e t i e r i g ,  gelijk men oudtijds had z i e k e t i e r i g ,  enz.

* B r a w e n  =  hraauwen, breeuwen, kalfaten, de reten van een schip met 
werk digt maken.

9Wie ziet hier niet in zijne gedachten de scheepstimmerwerven oprijzen 
aan de hoorden van den Zwinboezem ? —  Op het eind der 14>de eeuw timmerde 
men nog kleine vaartuigen buiten de Westpoort te Sluis, aan den voet van 
den Brungheersdijk.

* Y e w e r s ,  nog voortlevende in het gewestelijke i e v e r s ,  i e v e r a n s ,  
d. i. ergens.

D igitized  by L j O O Q i e



30

te brabant te hollant zeelant waerd varende, tote den vloere 
streckende weder tote den cruce bi der moolne tusschen brucghe 
ende damme in doude vaert wat hier binnë gheualt gheeft sine 
ghesette toolne. voort als eenich scip comt wt vremden lande 
ende eenich goed loost of laedt iof looft iof biet te copene ende 
weder wech varen wille met eenighen goede dat hem blijft so 
eist al toolne sculdich. vercopet niet. noch losset noch louet. 
noch biedet niet te copene sone eist niet sculdich. voort als 
enich scip gheladen met goede twelke al vertolent es wt zeylt 
omme in vremden lande te vaerne ende bi storme van wedere 
iof bi contrarye van winde weder comen moet binnen mijns 
heeren toolne dat scip mach licghen binnen mijns heeren vriede 
ende copen vitaelge 1 teten e ende te drinkene zonder vertoolnen 
ende seeps ghetouwe. anker, cable, of ander ghetouwe omme 
.iiij. inghelsce elc .c®. grote van toolnen. maer gheuielt dat hi 
eenighe coopmansscepe loste iof lo ede so moest alt goet dat scip 
in hadde toolne betalen wt ghesteken die van oostlant ende van 
campen ende van çastele wt spaengen die vriede van minen 
heere beseghelt hebben dat als sij eens vertolent hebben ende 
bij fortse van wedere of bi contrarie van winde weder in comen 
dat si moghen lossen ende laden sonder meer te vertoolnen tgoet 
dat si eens vertolent hebben. maer laden si eenich niewe goet 
daerof gheven sij hare ghesette toolne. voort alrande ander 
coopliede gheuen toolne ais voorscreuë es comen si weder binnen 
mijns heeren toolne dat sijn inghelsche scotten vlaminghe hol- 
landers zeelanders ende so wat andre die de vriede niet beseghelt 
en hebben, voort een ydel scip niet bringhende niet ladende es 
niet sculdich voord een harincscip comende met natten netten 
up dat in die see ghedreuen heeft het es sculdich sine ghesette 
toolne alst voorscreuen es. voort alrade 2 goet dat ten damme 
vertolent es bi watere wt comende ne gheeft in ne gheene van 
den cleenen 8 toolnen niet alwaert dat sake dat ment updade

* V i t a e l g e ,  Fransch v i c t u a i l l e s ,  levensmiddelen.
* Voor a l r a n d e ,  allerhande.
* Damme komt hier voor ais de plaats, waar de gr  o o t e ,  de hoofdtol ge-
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ter sluus het ne ware neghene toolne scnldich van vpdoene 
maer als ment van der sluus of doet int water so hiest ter sinus 
toolne sculdich iof comt enich goet bi waghene van den damme 
ter sluus het ne gheeft ne gheene toolne eer ment of doet te 
watere waerds dat gheuet toolne gheuiele dat ment bi waghenen 
voerde van den damme iof van der sluus iof uten vrien te sle- 
peldamme het soude al toolne gheven omme dat buten mijns 
heereren 1 vriede ghesijn adde dat es die stede van d* sluus iof 
tlantscip van den vrien 8. voort alrande goet dat ten damme 
varen wille al wart ghecocht ter sluus int water dat sal ten 
damme vertoolnen elkerlijc copere ende vercopere also hierna 
ghe8creuen staet wat elc goet sculdich es.

Voort es te wetene dat alrande goet wijn pec ter 8 asschen 
tonharinc ende al tgoet dat ten damme ten stapele in die stede 
blijft daer toe es gheset een cnape van der toolne die alle die die 4 
scepe scriuet die dore den toolneboom niet ne varen die bringhet 
hij voor den toolnare dan comen die coopliede ende de werden 8 
daer si thuus sijn of haer lieder cnapen ende doet scriuen int 
papier van der toolne ende alst goet vercocht es iof ais die 
toolnare die lieden ontbieden wille so gheuen hare ghesette 
toolne alshierna staet ghescreuen.

Voort doet eenich coopman sijn goet in kelnaers 7 ten damme 
hij en come binnen den derden daghe ende doe sijn goet scriuen 
of vertoolne wordt yement hier mede bevonden hi sal also dicken 
ais hijt doet verburen .iij. par. ende dobbel toolne van den goede.

vestigd was. De overige, in het hoofd des stuks vermelde tollen, worden 
c 1 e en e , kleine tollen genoemd, *t Is echter niet duidelijk, of men Sluis 
ook daaronder rekende.

1 Lees h eeren .
* Men zie wat wij hiervoren (bladz. 14—16) gezegd hebben omtrent de vrij -

h e id  van m ijns h eeren  to l .  Men zal hier aldus moeten lezen: „ het zal 
al tol geven, omdat het b u i t e n  mijns heeren vrijheid geweest had, dat is: 
in de stad Sluis of in het landschap van den Vrije.

9T er =  teer. De West-Vlamingen zeggen nog: terre.
* Het tweede d ie  is overtollig. 8 We rd en  =  waarden.

6Men voege hier het woord s i in. 7 K e l n a e r s  =  kelders.
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Voort comt enich coopman die eenich goet coopt ten damme 
ende dat laet ligghen sonder vertoolnen in kelnaers bouen den 
derden daghe also dicken ais hi daermede beuonden sal sijn hi 
sal verburen .iij. (®. par. ende dobbel toolne van den goede.

Voort lijt yemene iof dorevaert die toolne ontvoert iof ver- 
lochët of ondraghet in eenighe stede daer mijns heeren toolne 
ghelegen es 1 also dicken ais hi daer mede beuonden sal sijn 
sal hi verburen .iij. par. ende dobbel toolne van den goede.

C Van alrande dranke Ende andre vaten of tonnen

Een stic wijns groot of cleene al hilt 2 niet meer dan .ij. stoop 
.iiij. d. par. een tonne aysijns .iiij. d. een tonne veriuus .iiij. d. 
een tonne of een vat pommade of siders .iiij. d. een tonne biers 
.j. d. een tonne meeds .ij. d. j. tonne aels .ij. d. een vat of eene 
pipe aels iof eene pipe pipen biers .iiij. d. een tonne bekers .iiij. 
d. een toonne ghists een .d. voort. zeem. olye. honich. smout, 
smeer. roet. botere. lecmoes. stael. yser. osmont. doorvarende elke 
tonne van desen voors. goede es sculdich .iiij. d. par. gheuiele dat 
zeem vercocht ware ten damme elc auot es sculdich .o. tvat hout 
.xxiiij. hauot dat es .xij. d. tvat.

Voort gheuiele dat eenich smout vercocht ten damme ter 
sluus int water iof in eenighe cleene toolne elkerlijc copere ende 
vercopere es sculdich van eiker tonne smouts .viij. d. par. voort 
vaten iof tonnen daer eenich fruut in es. es men. sculdich te 
vertoolne bider copie elke coppele diere in es .iiij. d. par. voort 
vaten of tonnen iof manden iof balen daer halsberghoelen of 
platen in sijn elk halsberghoel .iiij. d. elke plate .ij. d. par.

Voort vaten daer amandelen iof rijs in es tvat es sculdich 
.xij. d. par. de pipe .vj. d. par. vaten daer eenich ander goet van 
ghewichten in es so gheeft elke kerke dat es .iiij0. weghens .iiij.

1 Dit lezen wij aldus: „Voorts, gaat iemand door, of vaart iemand door, 
die den tol ontvoert, of verloochent of ontdraagt, in eenige plaats, waar mijns 
heeren tol gelegen is.”

* H i l t  =  hield het. — Men zie, wat den naam, de maat en de hoeveel
heid der koopwaren betreft, de hierna volgende naamlijst.
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d. par. Eene tonne asscen .ij. d. een tonne tonne 1 pecs een 
tonne ters .ij. d. een vat weets .iiij. d. een vat caerden .iiij. d. 
een tonnekijn mostaerds koe groot hoe cleene .iiij d. par. hoe 
vele clene tonnekine mostaerds in een vat of in eene tonne 
waren elc tonnekijn datter in ware es sculdich .iiij. d. par. dat 
sometijts glieualt te scotten lande waerd.

<E Yan alrande ysere ende metale ende van loode

Een hondert ysers iof een quintael spaenchs 2 ysers es scul
dich .j. d. een hondert bacysers iof catteribben es sculdich .xij. 
d. een hondert sekelen .iiij. d. een 1 .ij. d. een xxv .j. d. eene 
grote scare .j. d. een meese copers .j. d. een dusent copers on- 
ghemeeset .vj. d. par. een sticke tons 8 .ij. d. een stic loods .ij. 
d. maer ghegoten lood de waglie eenen d. eene waghe latoens 
.ij. d. eene clocke .iiij. d. eene scelle .ij. d. een pot ketel beckin 
antvat panne iof lauoor coperin of metalen eenich dat cost .ij. 
s. ende .vj. d. par. o. dat cost .v. s. par. j. d. dat cost .x. s. par. 
.ij. d. dat cost .xxv. s. par. .iij. d. dat cost .xx. s. par. dat es 
sculdich .iiij. d. ende daer boue teenen core ghecocht in eenen 
lioop .iiij. d. eene meese of eene baie baterien .iiij. d. een haen- 
bilt .iiij. d. een tonne ysers of staels .iiij. d. een pac zweerde 
.iiij. d. esser .v. iof .vj. te hope onbesleglien .ij. d. messen of 
kniuen onbesleglien .ij. d. een alsberghoel .iiij. d. alle cleene stics 
te wetene gorgieren mijnsvsere ende sulke stics in tonnen of in 
manden elke tonne of mande .iiij. d. par. een plate .ij. d. ghe- 
raaecte ankers van eiken ^ grote .iiij. inghelsche.

€ Yan alrande balen.

Eene bale acolissiehouts 4 iof roets iof smeers es sc u ld ich . .ij. 
d. par. eene bale ghemaelre meeden .iiij. d. eenen sac groenre 
meeden .ij. d. een gote meeden in een scip .ij. d. een waghen

1 Het tweede t o n n e  is overtollig.
* Lees: Spaenschs .  * Lees: t i n s .
* Men heeft later de a van dit woord doorgehaald.

V.
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gheladen met meden .ij. d. ende elc paert .j. o. een scip ghela
den met hoye .ij. d. een scip met stroye of ghescoofde vitsen 
of bonen .ij. d. par.

Voort een waghen commende ten damme met hoye .ij. d. ende 
elc paert .o. eene dosine matten van dorderecht comende van 
biesen ghemaect .ij. d. voort horden die costen bonen .v. s. par. 
.ij. d. manden die bouen .v. s. par. ghecost hebben of roeden .ij. 
d. eene tafele .ij. d. en 1 lijs .ij. d. roedine kannen .ij. d. Eene 
dosine ghieters .ij. d. voort een bale spaenschs was .vj. d. par. 
een boden oosters was .iij. d. par. een stic was hoe cleene dat 
es vp dat coste .v. s. par. so eist sculdich ij. d. par. voort was- 
sine keersen die kosten bouen .v. s. par. sijn sculdich .ij. d. par. 
sijn sij in eene serine of in eene tonne .iiij. d. par. eene bale 
ghinghebaers pepers suffraens sukers amandelen of rijs of eenich 
ander cruut wat crude dat sijn mach es sculdich .iiij. d. par. een 
cleene sacskijn van desen vors. crude up dat ghecost heeft .v. 
s. par. het es sculdich .ij. d. par. een broot sukers .ij. d. par. 
eene jarre olyen of eene thonyne of lymoenkijn ghesouten of 
groene ghingebaers. elke jarre of pot es sculdich .ij. d. par. vort 
eist gheusiert eene bale comijns weghende bi ,vc. gheeft .v. d. 
beneden .iiij*. tusschen .iij®. ende .iiij®. iiij. d. vort aluun weghende 
tusschen .ij®, ende .iij*. es gheuseert .iij. d. de bale woughe aluun 
beneden .ij*, hoe lettel dat woughe up dat coste .v. s. par. het es 
sculdich .ij. d. par. voort een merseinan die in sine merse taflet of 
sac of pacskijn selue besleghen, heeft daerin sijn alrande cruut 
elk sacskijn dat ghecost heeft bouen .v. s. par. es sculdich .ij. 
d. sijnre ooftcleedere in .ij. d. esser was in .ij. d. esser zide 
in .ij. d. sijnre sindael of faestaen of bokeraen elc stic .ij. d. een 
alf .j. d. sijnre saergen die costen bouen .x. s. par. .ij. d. benden 
costende 3 of salonen elc. o. een bancleet .ij. d. xij. ouertoghen 
of cussintiken. ij. d. vj. ouertoghen. j. d. iij. ouertoghen. j. o. 
esser ander gheminghede merse. messen, scaren. tasschen. liant-

1 Lees: een,
* Lecä: b e n e d e n  c o s t e n d e ,  d. i. minder dan tien schellingen.
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scocn. buersen. riemen, twijn, naeldcn. spellen, onbesleglien. ij. d. 
den koop besleghen .iiij. d. voort gheuiele dat pacs of balen ghe- 
maect van packers van brucghe diere toe gheset sijn met laken 
kaneuets lijnwaets fustane bokeraen. side of sindael of sidine 
cleedere ele pac of bale es sculdich iiij. d. par.

Voort als in zacs uutcomt of door lijt yemene daerin heeft 
voederse elc bont voeders of lammerin swert of wit elc es scul
dich .ij. d. een half .j. d. een caproen voeder .j. d. voort alrande 
balen die wt vremde lande comen met pilterien of andere vellen 
sijn sculdich .iiij. d. de bale eene kiste zeepen .iiij. d. eene 
kiste gras .iiij. d. eene bale cotoens of catoengarens .iiij. d. een 
hondert zeepen .iij. d. 1 tobbe .j. d. een half hondert of watter 
min es iu een tobbekijn .j. o. een copie fighen of rosinen .iiij. 
d. een halue copie of een quaertroen .ij. d. fruut in vaten of in 
tonnen de cópele .iiij. d. par. eenen sac lyninlakens of gharens 
doorvarende .ij. d. besleghen met coorden .iiij. d. voort es lijn- 
waet canevets of wadmael ten damme vercocht in eenich van den 
toolnen thondert es sculdich .iiij. d. tvichtich ellen .ij. d. de 
.xxv. ellen .j. d. eenen sac wullen groot of cleene die bouen .v. 
s. par. ghecost heeft .ij. d. eenen sac garens .ij. d. eenen sac 
vlas .ij. d. eene meese vlas .iiij. d. een ghebonfc of een steen 
oosters vlas of een half bont .ij. d. par. een vat of eene tonne 
vlas. doorvarende, .iiij. d. maer oosterlinghe in vaten of in ton
nen int Zwin vlas dat bi bonden quam elc bont .ij. d.

Voort een laken bi hem of inghels sarc es sculdich .ij. d. par. 
een alf of .xv. einen .j. d. een rolle baynais .ij. d. een halue 
rolle .j. d. die grote rollen haren .ij. d. die cleene rollen .j. d. 
eenen sadel .ij. d. vele in sacs of in manden elc sadel .ij. d. 
breidele of harnasch van sadelen de manden .ij. d. die tonne 
.iiij. par.

€ Van huden Ende alrande vellen

Die dakere es .x. die sijn sculdich .j. d. par. so wat daer min

1 Men voege hier het woord e e n e  in.
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es elke huut of vel es sculdich .o. dit es te wetene ossine coyene 
calueren gheeten bucken heeline hertine salevellen. maer elc sale- 
vel gheuerwet es .o. j°. vachten van knippinghe .iiij. d. een vich- 
ticli .ij. d. een .xxv. j. d. beneden een .o. een pac of scimmeese 
van desen voorseiden. of eenich ander ruware .iiij. d. vercocht 
binnen mijns heeren toolne de drake .j. d. een dosine cordewaens 
of besaens .ij. d. een halue dosine .j. d. beneden elc vel .j. o. 
een dosine rootlooschs .ij. d. eenen sac comijnsvellen 1 of hase- 
uellen .ij. d. eene bale .iiij. d. een hondert conijnsvellen ver
cocht binnen mijns heeren toolne .ij. d. eenen sac graeuwercs 
.ij. d. eene kiste of eene meese graeuwercs .iiij. d. een oottersvel *. 
elc .j. o. spaensche huelen droghe ghebonden elke bont ghebon- 
den of traka ligados aiso sijt heeten de spaengaers .iiij. d. sijn 
si onghebouden de dakere .j. d. voort natte huden de da- 
kere .j. d. par.

€  Van alrande beesten.

Een paert eene meerye eene coe een osse een calf es scul
dich .ij. d. par. een scimminkel .ij. d. een bare .ij. d. een hart 
.ij. d. een leuende swijn scaep gheet buc lam .o. ele. comen 
vriesen of denen met paerden of hossen binnen mijns heeren 
vry eden ais si upslaen te coxijde te oostbuerch of te slepel damme 
iof ter sluus sine sijn niewer toolne sculdich dan ter toolne 
ten damme. daer si den stapel houden, gheuiele dat hollanders. 
zeelanders eenigherande die onvry sijn sloughen paerden of an
dre beesten up te oostbuerch te coxide te slepeldäme of ter 
sluus sij moesten toolne betalen daer si up sloughen. quamen 
si weder binder toolne van den damme si moesten weder toolne 
ten damme betalen, bi redenen dat si buter toolne gheleden 8 
ter sluus ende int vrye. sident 4 dat si vertoolleden een tonne 
vleeschs .iiij. d. een vlee ,o. een zwijn .j. d. par.

1 Lees: c o n i j n s v e l l e n .  * Lees: o t t e r s v e l .
* G h e l e d e n ,  het imperfectum van l i d e n :  gingen.
* S i d e n t  =  sedert, sinds.
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C Van alrande vissclie

Een hondert cabeliaus zalms daerof es gheuseert tgrote hon
dert .vj. waerf .xx. voor tondert. de toolnare neemt van den cleene 
honderden .iiij. d. par. van den half honderde .ij. d. van den 
.xxv. j. d. voort es cabeliau vercocht int water bi hoops, elc lioop 
die bouen .v. s. par. ghelt gheeft .ij. d. dies ghelijcs zalm co
mende wt hollant of wt scollant 1 elc hoop gheeft .ij. d. een 
hondert stocuischs .iiij. d. een hondert screien .ij. d. een hondert 
darchs cleens derchs .j. d. drochs wulwassins dorchs .iiij. d. een 
hondert rochen of toelgen .j. d. droghe si sijn vercocht nat int 
swin elc hoop .ij. d. j. hondert slelvisch 2 .ij. d. een hondert 
snouken of carpers .ij. d. een dusent harinx .j. d. een tonne of 
eene kindekijn of een quartroenkijn harinx .j. d. eene meese drochs 
harinx. een d. een dusent makereels .ij. d. een dusent paeldinchs 
.ij. d. een hondert herders .ij. d. een maerzwijn .iiij. d. een stuere 
.iiij. d. een tonne vetuischs .iiij. d. eene mande vetuischs .ij. d. 
een stic vetuischs dat bouen .v. s. par. coste .ij. d. eene cleene 
mande of een baerlekijn wijtincs spierinc of platuisch .o. voort 
alrande manden daer suie visch in es ele ore gheeft een .o. een 
dusent willox .j. d. varen si ten damme dore sonder sonder 3 
int zwin vercopen bi dusent de hoop ghesturt int scip .ij. d. 
bi manden na dat die maden sijn ende hier te voren gheseit 
es. voort visschers van binnen ghate 4 ter sluus int zwin

1 Lees: Scot land.
* Lees: s c e l v i s c h .  5 Dit so n de r  is overtollig.
* Door de visschers van b in ne n g h a t e ,  binnengaats, verstaat men hen, 

die binnen den mond van de haven of van de zeegaten wonen, in ons geval 
het Zwin. Daartoe behoorden die van Reigersvliet, Nieuwersluis, Kadzand, 
Knocke en Coxijde. Reigersvliet was een dorpje, noordwestwaarts van Mude gele
gen, aan den mond van het stroompje de Reigersvliet, waar dit zich in het 
Zwin stortte. Knocke en Kadzand, dat wel het zelfde zal wezen ais „ketsant” , 
zijn nog in wezen. Van Coxijde was reeds meermalen in deze
sprake. Nieuwersluis noemden wij ais ter loops III ,  bl. 155). ’tWas,
blijkens den ommelooper van de Oude Yve, in die watering gelegen, \u Vvet 
94® en 95® begin, waar de haven van Nieuwersluis vermeld wordt.
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gheuen telker zeeuaert vanghen si vele vagben 1 si lettel 2 eenen 
vlaenschen 8 groten van elker zeevaert dat sijn die van reyghers- 
vliete die vau niewer sluus die van knocken van ketsant van 
coxijde. voort alrande visschers gheuen bi hoops die hoop .ij. d. 
te wetene een hondert verscher rochen ouer een hoop .j*. scel- 
uisch. een hoop, een hondert ghullekins ione kabeliau .ij hoops 
een meerzwijn .ij hoops grote cabeliau in hoe vele hoops elc 
hoop .ij. d. aldus die toolnare ter sluus een tonne smouts cleene 
groot vercocht .viij. d. elkerlijc copere ende vercopere niet ver
cocht .iiij. d. een lopin een cupin buteren elc .o. een tobbe 
botren van eere 4 haluer tonne .ij. d. eene waghe smeers roets 
buetren caes .j. d. de waghe eene halue waghe .o. een waghe 
arpoys of speghelhars. j. d. een rompe arpoys. o. een tonne 
arpoys of speghelhars .ij. d. een scip met zelle. gheuseert de 
cupe .iiij. d. of .(®. grote .iiij. inghelsche. voort alrande sceps- 
ghetouwe cabel masten ghemaecte ankers ende ander ghetouwe 
ende zeile niewe ende lioude .iiij. inghelsche elc (®. grote, voord 
dies ghelijcs van corke van meesen van mosse van vloten ven 8 
netten van hoornen, of van ysere ghesleghen niewe of hout 
tscepewaerds te beseghne van houden sciphoute of van houds 
daer men vissche mede vanghet alle dese voorseide .iiij. inghel
sche M. grote, voort niewe masten onghemaect of eenich and' 
hout hoe vele dats ouercomt in eene kogghe of in eenich andre 
scip al thout es sculdich .ij. d. par. maer diet copen elc copere 
gheeft van sinen cope, up dat bouen .v. s. par. cost, voort set 
yemene tien voet hout knorhout of eenich ander hout up in de 
stede van den damme of monkereede of houke of slepeldamme 
ende dat hout vercopet elkerlijc copere ende vercopere up dat si 
vremde sijn es sculdich .iiij. inghelsche 8 grote, varet hout 
te brucghewaerds het ende 7 ghelt niet omme dat alle die kog- 
ghen houts gheeft ter sluus .ij. d. par. ende de toolne van den scepe.

* Lees: v an gh en .  * L e t t e l ,  luttel, weinig.
* Lees: V l a e m s ch e n .  * Lees: e enre .  5 Lees: van.
* Men voege in: h e t ,  dat nog op verscheidene plaatsen gemist wordt.

1 Men leze en; hier moet eene ontkenning en niet het voegwoord staan.
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€ Van alrande maniere van stenen.

Een scip gheladen met steenen of teghelen .xij. d. par. een 
slijpsteen .iiij. d. een muelesteen .ij. d. een sarc. .ij. d. een hon
dert mortieren .iiij. d. een vichtich .ij. d. een .xxv. j.  d. bene
den .0 . een paer quarensteene .0 . j°. calcsteene .j. d. of calcstee-
nen in een scip .xij. d. een waghe wetsteene .j. d. 5. 1 waghe
.0. eene niewe serine daer eenigherande goet in es .viij. d. daer 
niet in en es .iiij. d. een houde serine met goede .iiij. d. een ydel 
houde serine niet. een kiste buuc .iiij. d. een ydel vat .0. xij.
ydel tonnen .ij. d. vj. idel tonnen j. d. iij tonnen .0 . een 2 .0.

een karne .0. een wiel .0. een goreel vercocht .0. een colensche- 
scijm .0. eene sciue carden .0. van besemen van scuppen door 
den boom varende in een scip .ij. d. par. C. ronder teeleen 8 
.iiij. d. C. melcteelen .ij. d. C. groter troghe .iiij. d. C. melevate 
.j. d. een centenare glas .j. d. j®. of een busse caneps .j. d. eenen 
zac wijnsteene .iiij. d. eenen sac plumen .ij. d. een zac hoorne 
.ij. d. een zac nokernoten .ij. d. een vat of pipe of tonne no- 
kernoten .iiij. d. maer aselnoten gheeft toolne bi maten ais coren 
ais hierna staet het ne ware dat beneden .xv. hoeden droughe 
so sal elke tonne gheuen .iiij. d. nokernoten ghesturt in een scip 
de hoop es sculdich .xij. d. par. eenen sac met asure of verde- 
grise .ij. d. een stic boelioens gouds of seluers .ij. d. eenen sac 
quicseluers .ij. d. eene bale or eene tonne quicseluers .iiij. d. 
een vat of eene meese weets .iiij. d. eene cupe weets .ij. d. eenen 
tubbe slijps .ij. d. Eist 4 slijp int scip gheghoten ouer al .iiij. 
d. eene tonne slijps of carmijns of lecmoes .iiij. d. een duust 
caerden ,j. d. eene 6 garens .ij. d. onghebonden garen thondert 
.j. d. vj. poppen in bonden van oostwaerds commende de bond

1 Dit beteekent eene h a l v e  wage.
1 Hier is een woord vergeten, tenzij men in de gedachte het woord tonne

inla88che.
3 Lees: t e e l eo .
4 E i s t ,  dat wc reeds meermalen ontmoetten, ook wel h i e s t  geschreven,

bet. is  bet.
3 Hier is een woord vergeten , waarschijnlijk s c i v e .
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•ij. d. 1 cl uwen garens .o. een hondert bastin linen .iiij. d.

€ Yan bedden ende /toebehoort (datter/ 2.

Een bedde groot of cleene .ij. d. al waert van desen deen- 
schen beddekine en peuluwen .j. d. een orcussen .o. eene bedtike 
•ij. d. 8 puelewetike .j. d. een saerge .ij. d. j. saloen .o. een culte 
.ij. d. een husalame .iiij. d. een forcier .ij. d. esser eenich tool- 
nebaer goet in goet in 4 .iiij. d. vele forciere in eene manden 
of andersins elc forsier .ij. d. een hondert velts .iiij. d. eenen 
zac velts .ij. d. eenen zac noppen .ij. d. eenen zac vloeken .ij. d.

C Van alrande frute.

Appelen peeren mispelen. de mande .ij. d. het ne ware datter 
souele int scip ware dat bider mate meer die toolne beliepe de 
toolnare es sine meeste bate sculdich tonfanghene 6 eist bi der 
mate bi der mande dat meest loopt, een corf keersen .o. een 
corf of bareelkijn prumen .o. eene grote made .ij. d. eenen tobbe 
of eene mande of eene tonne eyren .o. een riue veltine hoeden 
of eenige hoeden besijden .ij. d. bokelaers buten tonnen .ij. d. 
een tonne .iiij. d. eenen bont glauien of meer .ij. d. ghescot buten 
tonnen of kisten .ij. d. in een tonne of in eene kiste .iiij. d. 
baerdaexen na den coste,

C Van loke. ende van enyune.

Xij. scoue loox .ij. d. vj. scoue loox .j. d. iij. scoue loox .o. 
XV. scoue enyuuns .ij. d. ende also nederwaerds ende upwaerts 
een frayel dats .xxxij0. reesen eniuuns es sculdich .xi. d. par. ende 
aiso nederwaerts te rekenen na dat die lieden hebben ghecocht. 
voort een tonne loox of eniuuns .iiij. d. voort es te wetene dat

1 Hier is het woord een uitgevallen.
* Van be dd en  ende  toe  b e ho o rt  stond er eerst; d a t t e r  was vergeten, 

en ten teeken, dat het tusschen het derde en vierde woord moet ingelascht wor
den , heeft men aldaar en vóór en ná dat ter  een streepje gezet.

8 Hier is e e n e  vergeten.
4 Het tweede g oe t  in is overtollig. 5 Ontfanghene.
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lüpet tenyuun meer bider mate dan bider toolne van tonnen so 
sal de toolnare nemen bider mate. voort comt eniuun wt zeelant 
of van el yewers 1 dat gheeft toolne bider mate.

C Van al dat men bi maten leuert als hier lia ghenoemt es.

Tarwe. meyl. rocghe gheerste euene hauere arweten bonen 
vitsen alrande zaet. zout appelen peeren aselnoten houtcolen 
steencolen calc hoppe ghaghel scortse loof foelge enyuun ghe- 
sturt musseien ende al dat men leuert bider mate van al desen 
voors. van dat .v. s. par. waert zijn mach tote .xv. hoet ghe- 
sturt in eenich scip es sculdich .ij. d. eist in tonnen of in man
den of in zacs beneden .xv. hoet elke tonne .iiij. d. of in manden 
.ij. d. voort es men sculdich van .xv. 8 of daerbouen tole beneden 
.xxv. hoet een viértale van den besten dat int spip 8 comt of 
sijnre zax manden of tonnen die meer lopen dan die mate die 
meeste bate sal die toolnare nemen. voort van .xxv. hoet ende 
daer boven tote beneden .xlv. hoet es men sculdich .ij. viertalen 
van den besten. voort van .xlv. hoeden ende daerboven hoe vele 
dats in een scip comt es men sculdich .iij. viertalen van den 
besten, voort het gheualt wel dat in kogghen die van oostlade 
komen gheladen met corne of met aselnoten dat de zacke meeis 
die si in hebben ende de tonne meeis ende de tonne aselnotë 
meer belopen dan bider mate van den alrebesten daerup sal een 
toolnare voorsien dat meest beloopt bi maten bi tonnen zax man
den . dat ontfanghen. voort sal een toolnare van der Sluus ais 
men eenich meel zacs of tonnen vte sceyt 4 int water ter sluus 
dat teekinen in sine tafle van der toolne daer alle scepe in ghe- 
screuen staen van allen steden van ostlant 6 van spaengen. ais 
wel hierna gescreuen es. voort als die scipheeren al ontladen 
zijn of wtlegghen willen haren scepe so comen si toten toolnare

1 E l is nog overig in e l d e r s ,  y e w e r s  is e r g e n s ;  derhalve is van e l 
y e w e r s ,  v a n  e r g e n s  e l d e r s .

* Men voege hier het woord h o e t  in. 3 Lees: s c h i p .
* Ontscheept, u it  het schip doet s c h e i d e n .  5 Oostland.
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van der Sluus dan gheuen si hare toolne van scepe ende van 
goede

Voort heeft eenich scip met goede datter mate toebehoort 
ghelost in vele scuten of boten of andre scepen die waerds 1 
varen doorden dam de toolnare sal ontfanghen .iij. viertalen van 
den besten dat voor hem comt. Ende den eersten scuteman 
daer hi of toolne ontfanghet een teekiju gheuen ende alle dandere 
diere na comen die alle an een scip gheladen sijn zullen alle 
daermede quite zijn up dat den toolnare es wldaen .iij. viertalen 
van den besten dat voor hem comt. voort bliuet tbeste ter sluus 
of varet wtwaerds te hollant of te zeelandwaerds so sal die tool
nare van der Sluus hebben ende ontfanghen een teekijn van 
den damme van also vele ais ten damme betaelt es dat comt te 
baten denghenen die .iij. viertalen sculdich es altoos sal dan 
voorsien die toolnare van der sluus dat de toolne mijns heren 
hebbe .iij. viertalen van den besten of de bate liepen 2 tonnen 
zax manden meer dan de .iij. viertalen. voort es te weteiie dat 8 
vercopere van alrande goede dat men leuert bi maten in een 
scip sal betalen alst voorseit es. voort es te wetene dat elc co
pere toolne sal gheuen van elken scepe dat hi ontfanghet van 
elken ontfanghe na dat hi ontfanghen 4 also toolne beset es al 
waert dat sake dat eenich copere ontfinghe van .ij. of van .iij. 
scepen. in een scip elken ontfanc gheeft toolne ende de copere 
es sculdich van elken ontfanghe sine toolne te gheuene eer hi 
van des sceeps boort sceet 6 of hi verbuert .iij. ^  par. ende dob
bel toolne.

Voort scepen met cleenen zoute gheuen na dat si hebben in. 
Maer sij sijn sculdich te doene comene den copere ende an elc 
scip te bliuene tote dat tsout vertolend es. ende elc copere ghe- 
uet toolne na dat lii ontfanct.

1 Lees: a pw aerds.
a Lees : l i e p e  in to nn en .  3 Men voege hier in: elc.
* Men voege hier in : sal.  8 S c h e i d t ,  vertrekt.
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$ dit es die beslutinghe van der toolne.
Van allen dinghen daer hier negheen ghewach of en es wel

ker tiere so dat si dat sal toolne gheuen na de waerdinghe van 
den dinghen die hier bouen staen ende dat redenlike ende ghe- 
uielt int zwin dat een scip gheladen wt vremden lande enich 
scipman met kisten met clederen wt den scepe sceeden wilde 
dat mach lii doen. Maer gheuielt dat eenich coopman goed 
bode te cope. of loste of loede 1 of loofde so ware alt goet 
toolne sculdich dat tsip gheladen adde Ende omme dat dese 
dinghen voorscreuen zullen bliuen eewelike vast. Wij magriete 
graefnede van vlaendren. ende Guyt haer sone Graue van vlaen- 
dren hebbe desen brief ghedaen scriuen ende met den bewarin- 
ghen van onsen seghele confirmeeren ghegheuen int jaer ons 
heeren dusentich twee hondert twee ende vichtich.

C Dit zijn die abdien die toolnevry zijn 2.
Die abdie van premonstreyt. dabdye van middelborch . dab-

1 Laadde.
8 „ D i e  a bd ie  v a n  p r e m o n s t r e y t . ” — „ EenDuitschedelman , N o rb e r-  

Tus geheeten, die te Xanten bij Cleve een kanonikaat bekleedde, werd, indien men 
der overlevering geloof mag schenken, ais een andere S a u lu s  , op den weg door 
eene hemelsche stem bekeerd en bad weldra op de baan der bekeering zulke vor
deringen gemaakt, dat B a r th o lo m e i« , bisschop van Laon, in 1119 hem waar
dig keurde om onder zijne kanunniken eene hervorming tot stand te brengen. 
Zijne pogingen daartoe leden schipbreuk op den onwil der geestelijken. Nu  
stichtte hij niet ver van Laon, in het dal P r é m o n t r é ,  een klooster en voer
de er eene hervormde kannunnikenorde in. Door de pausen erkend en bevoorregt, 
door vorsten en aanzienleken vereerd en begiftigd, breidde zich de orde snel- 
lijk uit. In het tijdperk van haren hoogsten bloei telde zij niet minder dan 
drieduizend kloosters.” (Geschiedk. overzigt abdijen
voormalige graafschappen van Hólland e dr. R. C. H. R öm er,
I ,  bladz. 69.) Het verwondert ons dus niet, dat de abdij van Premonstreit 
in de eerste plaats genoemd wordt en dat haar de tolvrijheid door Vlaanderens 
graaf was verleend.

De abdij va n M i d d e l b u r g .  — Het gebouw van dezen naam, dat eene 
eerste plaats inneemt onder de openbare gebouwen te Middelburg (Zeeland), was 
oudtijds een klooster, gewijd aan de maagd M a r ia . Het stond vroeger buiten 
de stad, doch werd door Go d e b a l d , 24s,en bisschop van Utrecht (1113— 1128) 
binnen de stad gebragt en werden de kanunniken, wegens verregaande onge-
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d je van sente martins in vermendoys. dabdye van den d unen. 
dabdye van der does, dabdye van boudelo dabdye van viler.

bondenheid, vervangen door Premonstratensers. Omstreeks dezen tijd schijnt het 
klooster dan ook tot eene abdij verheven te zijn. overzigt, enz.
I ,  b l. 67, 6 8 ,  78 en verv . ; A. J. v a n  d e r  A a ,
VII ,  bl. 881.)

,,D ’ a b d y e  v a n  s e n t e  m a r t i n s  in  v e r m e n d o i s . ” — Achteraan staat:
„ d’abdie van den berghe van sente martins in vermendoys.” Gelijkheid van naam 
heeft welligt tot eenige verwarring aanleiding gegeven, daar er twee abdijen 
van dien naam vermeld worden: d’abdij van den berge van Sint Martin in  
Vermandois en d’abdij van berghen te Sint Martin, van berge Sint Martins. 
Omtrent deze abdij leest men het volgende, dat wij vertaald mededeelen, in  
de Mémoires pour servir à V histoire ecclés
province du Vermandois, par M. L o u is -P a u l C o l l i e t t e ,  etc. I ,  page
525 en '26. „De abdij van Isle, die uitgestrekte goederen te Brancourt, een 
dorpje, drie mijlen van Sint Quentin gelegen, bezeten had, heeft dit alles 
afgestaan ten voordeele van de P r e m o n s t r a t e n s e r s  van den berge Sint 
Martijn. Naauwelijks hadden deze laatstgenoemde geestelijken zich te Boëni 
gevestigd, of B otjdew ijn  I I ,  abt van Is le , en geheel zijn kapittel met hem , 
haastte zich om in den ijver te deelen, dien de maire van de stad en bet 
kapittel van Sint Quentin, voor hen aan den dag legden. Hij gaf hun, ais 
eene aalmoes, het bebouwde zoowel ais bet onbebouwde land, het hout en het 
vonnisregt, dat zijn huis te Brancourt bezat, slechts voor zich het hout be
sprekende, dat zijn klooster noodig had. Omstreeks 1130 stond hij alles, lan
derijen, bosschen, hout, inkomsten en regtsgezag af en bedong slechts eenen 
cÿns in natura van vijf mud tarwe. De Norbertijnen betaalden dezen tot in 
1 3 4 4 , toen de monniken van Isle verpligt werden, hen voor den pre voost 
van Sint Quentin te dagen, wegens twee verachterde jaren en verpligting, om 
aan de bepaalde schuld te voldoen.”

D e abdij  van  de D u n e n .  —  Eene abdij van de Cisterciënser orde, nabij 
Veurne, gesticht in 1107 en door Sint B een a rd u s  zelven ingewijd. (A. E. 
G h e ld o le , a. w. I I ,  p. 339.)

D e abdij  v a n  der  D o e s ,  t er  D o e s t .  —  Aanvankelijk eene priorij van de 
evengenoemde, gesticht in 1174,  in de parochie van Lisseweghe, in het deka- 
naat van Brugge, onafhankelijk gewordenen 1246,  en later op nieuw bij de 
eerstgenoemde abdÿ ingelijfd. (A. w. p. 340.)

D e  abdi j  v a n  B o u d e l o .  —  Van dezelfde orde, gesticht in 1197, in de
parochie van Sinay, in het land van Waes. (A. w. p. 340.)

D e abdij  v a n  V i l e r .  —  Deze heb ik niet kunnen opsporen. Er zÿn drie
steden met den naam V i l l e r s ,  t. w.:

1. In  't noorden van 't Hertogdom Barroit, niet verre van de grenzen des
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dabdie van affelgheem dabdie van den berghe sinte martins van 
alien grawen ordinen van den niewen bussche te hane dabdie

hertogdoms en omtrent drie Duitsche mijlen ten z. w. van de stad Luxem
burg, omtrent even ver van Thionville.

2. Villers Sexei, stadje in Frankrijk, in ’t oosten van ’t graafschap Bour- 
gondië, aan de rivier Loignon.

3. Villers Costé Retz, een stadje met een koninklijk paleis in het Isle de 
France, in ’t oosterdeel van Valois.

Zou onze abdij niet in de laatste stad gestaan hebben?
De abdij van A f f e l g h e e m ,  A f f l i g h e m .  — „ Drie mijlen van Brussel staat 

de groote en vermaarde abdij van Affligem [van de Benedictijner orde]. Zij is 
gefondeerd geweest, zoo I r e n ic u s  schrijft, van eenen hertog van Brabant,
m aar hij n oem t h em  n ie t. Ik v i n d e .....................dat d it  is  gew eest Go d ev a  a r t

m et den baard [die regeerde van 1108 tot 1140.]” L u d . G u i c c ia r d in i , Beschr. 
der Nea?., lang 4°., pag. 87.

De abdij van den berge  Sint  Mart i ns .  — Zij is welligt dezelfde ais de 
hiervoren vermelde abdij van Sint Martins in Vermandois. Alsdan komt zij, 
bij vergissing, tweemaal in de lijst voor.

De abdijen van a l l e  g raa uwe  ordenen.  — Hiertoe behoorden al die 
abdijen, wier bewoners den derden regel volgden van Sint Franciscus van 
Assisi ( f1226) ,  welke zich onderscheidden door eene g raa uwe  kleeding.

De abdij van N i e u w e n  Bus s che .  — Zoude men hier niet moeten lezen 
Nu n n e n -  of N o n n e n - B o s s c h e ?  Te Nonnenbossche, bij Yperen, bestond, 
sedert 1101, eene Benedictijner abdij, bezet met nonnen: A. E. G h e l d o l f , 

a. w. p. 338. Een vrouwenklooster van de Cisterciënser orde, N o n n e n b o s 
sche geheeten, werd gesticht bij Lokeren, ter plaatse genaamd O u d e n b o s c h ,  
in 1215; naar Heusden, bij Gend, overgebragt in 1247, en eindelijk in Gend
zelf, in 1602: A, E. G h e l d o l f , a. w., p. 342.

De abdij van Ha ne  —  Kan hier bedoeld worden de Onze-Vrouwe-abdij 
van Ham, in Vermandois, wier abten genoemd worden in het tweede deel van 
het hierboven aangehaalde werk van P a u l  Co l l ie t t k , p . 126 en v.v.? Zie ook  

het derde deel p. 252. Nog wordt (bladz. 616) vermeld eene abdij van Ham, 
gelegen in Térouane.

De abdij van V i c o e n g e n ,  V i c o g n e ,  nabij Valenciennes.— J a n , heer van 
Praet, verkocht haar de tienden van Sysseele, welke verkoop goedgekeurd
werd zonder krenking van het regt van anderen door W a l t e r ,  bisschop van 
Doornik, in 1256,  terwijl de tienden door genoemde abdij weder afgestaan 
werden aan het kapittel van O. V. te Brugge, 2 Maart 1297 n. s. (A. E. 
G h e l d o l f  , Hist. de la ville de Bruges,etc., p. 47 in de noot.)

D e abdij van Veurne .  — Te Veurne bestond in 1181 eene abdij
van Norbertinen of nonnen, die tot de Premonstratenser orde behoorden. Te 
Sint Nicolaas bij Veurne vond men een monnikenklooster van dezelfde orde.
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van vycoengen dabdye van vuerne dabdie van dronghenen dab
dye van niene van berghen dabdye van sente pieters te ghent 
dabdye van clemarasch. sente clare te petegheera dorizeele.

Wÿ zullen hier welligt aan het laatste moeten denken. (A. E. G h e ld o l f ,
a. w., p. 344.) Gesticht door graaf B oudew ijn  den Yzeren, was bet omstreeks 
1120 door reguliere kanunniken bezet, die plaats maakten voor de godvruchtige 
Premonstratensers.

De abdij van D r o n g h e n e ,  naby Gend, aan de Lijs. — De laatste graaf 
van Aalst deed de vroegere kanunniken vervangen door Premonstratensers,
in 1139.

De abdij van N i n o v e ,  Niene, Nineve, van dezelfde orde. — Zij bestond 
sedert 1137 (a. w. II. p. 344.) Achteraan vindt men in de lijst, in plaats 
van Niene of Nineve, van den n i e w e n  berghe.  Kan dit eene verbaste
ring zijn, ontstaan door bet schrijven van: d ’ abdye van ni ene  van  berghe?  
In de laatste lijst toch wordt N i n e v e  niet aan ge troffen.

De abdij van B er gh en .  — Waarschijnlijk, zooals inde laatste lijst staat, 
de abdij van Berghen te Sinte Winoz, of d’abdij van Winoxberghe, eene 
Benedictijner abdij, aanvankelijk bezet met kanunniken van 897 tot 1029, 
wanneer zich er Benedictijnen kwamen vestigen, gedurende de 12ie eeuw onder
worpen aan de hervorming van Clugny. (A. w. I I , p. 335.)

D e abdij van S i n t  P i e t e r  te  Gend. — Eene Benedictÿner abd ĵ, be
staande sedert 634.

De abdij van C l e m a r a s c h ,  C l a i r m a r a i s ,  Claro-mariscus of Clarus 
mariscus, tusschen Sint Omer en Cassei. — Eene Cistercicnser abdij, gesticht 
omstreeks 1140. (A. w. II , p. 341.)

S i n t e  Clara te P e t e g h e m ,  bij Oudenaarde. — Eene vrouwenabdij, bij
S a n d k b u s  vermeld in zijne F l a n d r . i l l u s t r .  I I ,  fol. 591.

Do r iz ee le .  — Een vrouwenklooster, in de parochie van Evergem, in het 
dekanaat van Gend, bestaande sedert 1200. (A. w. II , p. 342.)

De abdij van S i n t  Be rmi js ,  die alleen in de laatste lijst vermeld 
wordt, heb ik niet kunnen ontdekken. In de Z.
wordt ndabdi se  van B a r m i e ” vermeldt, waaruit blijkt, dat men aan
eene vrouwenabdij te denken heeft.

Achteraan in de lijst staat nog:
„ Dit syn die ordinen die vri sijn. Does dunen spaermaelgen 

Sente Winoxberghe affelgheem.”
Te Sysseele, niet verre van Brugge, werd, ter plaatse Sp er m a i l l e  gehee

ten, ten jare 1241 eene vrouwenabdij overgebragt van de Cisterciënser orde, 
oorspronkelijk gesticht ter plaatse Hunkevliet, in de parochie van Slype, nabij 
Ostende. (A. E. Gheldolf, Eist. de Bruges, etc., p. 52.)

Te Sint Winoxberghe bestond nog eene vrouwenabdij van reguliere kanun
niken, sedert 1230.
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G Dit zijn die steden die toolnevry zijn Ende hare poorters.

Brucghe. ypere. damme. monekerede. houke. mude, sluus. 
die binnë vlaenderen gheboren zijn ardenbuerch slepeldamme 
bieruliet hulst axele rupelmonde niewerpoort duunkeerke greue- 
ninghe lombaerdie 1 waterdunen mardijc chaeftinghen.

Een toolnare van den damme sal alrande goet vertoolnen ais 
hierboven staet. ende daer teeken gheuen aiso voorseit es. voort 
ghevallet in die iaerrmaert ten damme in de dinxendaghe dat al
rande pax of balen commende ter maerct van incomene ne gheuen 
si niet dan de waghenaers betalen toolne van haren paerden. 
voort als men vercoopt die lakene soo moet elc copere ende ver
copere comen voor mijns heeren toolnaers die dan gheset sijn 
voor die halle ende betalen van eiken lakene elkerlijc .ij. d. par. 
van den aluen lakene of van .xv. ellen elkerlijc j. d. par. van 
eiken .c. ellen lijnwaets of kaneuets .iiij. d. par. 1. ellen iij. d. xxv. 
ellen .j. d. een saerge .ij. d. een lisecleet of banccleet .ij. d. een 
dusine ouertoghen of cussine tiken .ij. d. een saloen .o. voort 
alrande goet alst voorseit es. Ende die yet onvercoclit ouerblijft 
in de maerct. ende dat beslaet in pax ele pac .iiij. d. Maer 
die yet copen ende in pacs beslaen der of es een toolnare scul
dich te ontfanghen van al datter in es van eiken sticke ende 
goede ghesette toolne. Een toolnare van der monekereede es 
sculdich te wachtene 8 datter gheen goet dore en lijt sonder 
teekijn van dat ten damme vertoolent es. beuint hi eenich goet 
dat sonder teeken onvertolent es dat sal hi letten 4 ende arres-

1 Lombardzijde, nabij Nieuwpoort.
* Zon men hier niet moeten lezen : „ in de Sinxendaghe” , d. i. in de Pink- 

sterweek, wanneer de Damsche jaarmarkt inviel ? Wanneer Damme eene jaar
markt kreeg, zochten wÿ te vergeefs. De ville etc.
par L. M a c q u ê t ,  Bruges,1856,  meldt daaromtrent niets. In December 1241 
ontvingen die van Damme van graaf T h om as en de gravin J o h a n n a  verlof om 
eene h a l l e  te bouwen, om er hnnne koopwaren nit te stallen. Dat zij van 
dit verlof spoedig gebrnik gemaakt hebben, leert ons het tolreglement.

3 Wa c ht e n  =  waken. 4 Doen vertoeven, ophouden, aanhouden.
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teren over .iij. ^ par. ende dobbel toolne. voort ome dat de 
stapel van droghen vissche daer leghet. so sal hi ontfanghen 
van eiken .c. stocvischs elkerlijc copere ende vercopere .iiij. d. 
par. een hondert screyen .ij. d. j°. rochen of toelgen of hayen 
een d. par. jc. darschs cleen van .x. groten of van .xij. groten 
tondert .j. d. par. Ende es hi groot wlwassen 1 visch .iiij. d. 
par. voort sal lii ontfanghen van tieuoetoute 2 ende ander houte 
daer up gheset ais ment vercoopt elkerlijc van eiken .<$. grote .iiij. 
vlaemsche inghelsche voort van coorne van soute of appelen 
peereren 3 dat voor hem comen mach aiso de toolnare gheset 
is van alrande goede.

Een toolnare sal dies ghelike ten houke wachten wel de tee- 
kene ende tgoet dat dore lijt. eist onvertolent aresteerent ouer 
.iij. *8 par. ende dobbel toolne voort gheuallet dat kogghen of 
ander scepe daer varen liggen te wintersaten. Eist dat sake 
dat si liare kogghen brawen ten houke of maken liare zeyle van 
den coste dat al kosten mach van eiken .<8.grote .iiij. inghel
sche . so gheualt dat si liare scepen vercopen van eiken ,(®. grote 
.iiij. grote.

Yoort staet hem in den somer tileke 4 vp te sine ende te 
wachten alrande fruut dat van den lande waerts comt keersen 
pruumen peeren daerof ende van alrande goede dat voor hem 
comen mach toolne ontfanghen al sose gheset es.

Een tolnare van der mude ontfanghet alrande fruut dat van 
den landewaerts comt. van .j. lam .o. of van eenen scape .o. een 
paert eene meerye. een coe een osse een calf .ij. d. ende al dat int 
water valt dat es sculdich tonfangliene de toolnare van der sluus.

Een toolnare van slepeldainme. zal ontfanghen van alrande 
goede dat bi scepen door sine speye vaert tardenboorch of te 
eeclowaert het ne ware dat tgoet van den damme of van der 
sluus quame ende daer vertolent waren dat sal hi laten vry met-

* Dat ia v o l w a s s e n .  Hierboven, bl. 37, ontmoetten wij het zelfde woord , 
w u l w a s s e n  geschreven, waarin de uovertollig is,

* Lees: tienvoethont. * Lees p ee re n.
* T i l e k e  =  tijdelijk, tijdig.
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ten teekine dat lii ontfanghen sal. voort gheuielt dat eenich 
goet. bi waghenen quame van den damme of van der sluus of 
uten vry en daer of es hi sculdich toolne tonfanghene om dat 
tgoet buten mijns heeren vryeden van siere toolne gheweest heeft 
ende weder daer binnen comt. voort van haueren of van andren 
come daert comen copen die van eeclo of andere vremde in sine 
hauene elkerlijc es toolne sculdich van allen goede dat voor hem 
comt also die toolne gheset es van allen goede. Een toolnare 
van coxyde es sculdich tontfanghene van allen beesten die men 
daer up slaet van hollant van zeelant. comende te ardenbuerch 
varende of tander steden sine ghesette toolne. voort comter ha- 
uere of ander coren in mijns heeren vryede van den watre daer 
ghelegen dat 1 toolne sculdich also gheset es binnen den vloere. 
of eenich ander goet binnen mijns heeren watre dat sculdich es 
sine ghesette toolne 8. voorseit es een toolnare van oostboorch sal 
ontfanghe van die van sinte thomaers 3 die dicken daer sout copen. 
van elken scepe na dat si souts ontfanghen hebben ende alle ander 
goet na die ghesette toolne die hiervoren al staat ghescreuen.

Een toolnare van der sluus sal alleu kogghen of hulken . of 
ander scepen die in sine tafle van ouden tiden behoren doen 
scriuen den ghonen die van der toollen weghe int water vaert 
de name van den scepen ende den meesters ende wat hi ghe
laden heeft ende dat bringhen voor den toolnare ende scriuent 
dan in die tafele van der toolne de toolnaers van der sluus. 
van spaengen sal in die tafle staen. dese van sinte sebastiaens.
van castre. van brumeau. van billebau. laredon. geneue. ga-
licia. lissebonna sibilia bayona. honterabia recastre, sain tan d er 
mayorka. berteloma poortegale. potegalet ketya plaxence. 
trico gataria. 4

1 Men voege hier in : es. * Hier voege men a is in.
* Sint Omer, in Frankrijk.
4 Waarschijnlijk worden de volgende steden bedoeld ;
Sint Scbastiaan, aan de noordkust van Spanje.
Castre , waarschijnlijk Castro de Verdiales, tusschen Bilbao en Laredo , of welligt 

Custropol, beide aan Spanjes noordkust.

y. 4
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Van oostland zal in sine tafele 9taen die van campen
ende die van harderwijc van staueren. gripswolde. lukeke. bre- 
men. godlant sonde rodestoc hamboorch deuentre. hellen-
boorch zwolle. zuutvenne heluinghe coninxberghe wissemare 
parnauwe. dauseke l.

Brumeau: Bormeo of Bermyo;
Biblebau : Bilbao ;
Laredon : Laredo ; alle aan Spanjes noordkust.
Genene : Genua ?
Galicia : Galicië ; het oude koningrijk van dien naam, de noordwestelÿkste 

provincie van Spanje.
Lissebonna : Lissabon, de hoofdstad van Portugal.
Sibila: Sevilla, aan de Guadalquivir.
Bayona : Bayonne, aan Spanjes westkust, wèl te onderscheiden van Bayonne 

in Frankrijk.
Honterabia : Fonterabia of Hondara, beide aan Spanjes noordkust.
Recastre : P Zie boven bij Castre.
Saintander*. Santander aan de noordkust van Spanje.
May orka: het eiland van dien naam in de Middellandsche Zee.
Berteloma : Barcelona, aan Spanjes oostkust.
Poortegale : Portugal, het koningrijk van dien naam of, liever nog, Port à Port 

of Oporto , vroeger Porto Cale geheeten, en waaraan , roo men wi l , Portugal den 
naam ontleent.

Potegalet : Portugalete, aan de noordkust van Spanje.
Ketya : Cordua ? Setubal, oudtijds Cetobriga ?
Plaxence : Placenzia, tusschen Motrico en Guetaria ;
Mortrica : Motrico ;
Gataria : Guetaria, alle drie aan of nabij de noordkust van Spanje.
1 Wij lezen er de volgende plaatsnamen uit :
Campen : Kampen , in Nederland , prov. Overijssel.
Harderwijc: Harderwijk, „ „ Gelderland.
Stavere: Stavoren, „» Vriesland.
Gripswolde: Greifswald, nabij de Oostzee, in Pruisen.
Lukeke : Lubek, de bekende vrije stad, nabij de Oostzee.
Bremen : idem. idem.
Godlant: Gothland, een eiland in de Oostzee, aan Zweden behoorendc, waar

op de van ouds beroemde koopstad Wisby gelegen is. Ook was het zuidelijk deel 
van Zweden, tusschen de Oostzee en het Kattegat gelegen, oudtijds ook onder 
den naam van Gothland bekend.

Sonden: welligt ziet dit op de straat de Sont, tusschen Zweden en het 
Deensche eiland Zeeland ; waarschijnlijker echter op Straalsond of Straalsund , 
nabij de Oostzee : Ki l í  aan toch heeft : SunGerm, urbs in parte septentrionala
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Voort van allen cleenen of groten scepen die in de tafele 
niet en staen van wat lande dat si sijn daer of sal de toolnare 
doen nemen een cleet. een cleene tafelkijn daer an ende die 
name wanen die meester es ende tgoet van allen goede dat 
dese scepen voorseit losen moghen int water ter sluus dat 
wtwaerts vaert zonder ter toolne ten damme of upwaert te 
vaerne daar of sal hi ontfanghen ghezette toolne van allen goede 
abt voorscreuen es

Voort alrande goet dat ter sluus up tlant wille dat gheeft 
toolne wort tgoet up tlant ghedaen of van den lande int wa
ter. Ende van den steghere gheuoert zonder vertolen. so 
verbuert elkerlijc diet doet .iij. £. par. ende dobbel toolne.

Voort ais die meester van den scepe voorseit ghelost heb
ben of huutlecghen haren scepen. eer si verlegghen wtwaerts so 
zijn si sculdich te comene voorden toolnare ende dan sal 
een toolnare van der sluus vraghen of si yet vercocht hebben 
an hare scepen hebben si yet vercocht an hare scepen elc 
pont grote .iiij. grote also die toolne voren staet van sceps- 
ghetauwe .iiij. inghelsce tbont 1 grote ende alrande goet vertoo- 
len alst voorscreuen es.

Voort dat van brucghe comt dat men up doet ter sluus en 
gheeft niet ter sluus . maer als ment of doet so ghevet toolne.

Voort wat goede dat van buten comt dat men up doet ter 
sluus gheeft toolne van updoene. doet ment weder int water het

Rodestoc : Rostock, nabÿ de Oostzee , in het groothertogdom Mecklenburg- 
Schwerin.

Hamboorch : Hamburg, de bekende vrije stad, aan de Elbe.
De ventre : Deventer, in Nederland, prov. Gelderland.
Hcllenboorch : Elburg, idem, idem, aan de Zuiderzee.
Zwolle : idem , prov. Overijssel, aan het Zwarte water.
Zuutvenne : Zutphen , idem, prov. Gelderland , aan den IJssel.
Helvinghe : Elbing, in Pruisen, nabij de Oostzee.
Coninxberghe : Koningsberg, in Pruisen , idem.
Wisscmare : Wismar , in het groothert. Mecklenburg-Schwerin , nabij de Oostzee.
Parnauwe : Pernaw, in Rusland, aan de Oostzee.
Dauseke *. Danseke , Danzig, in Pruisen , aan de Oostzee.
* Lees: tpont.
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gheeft wed' toolne om dat weder in mijns lieeren vryede comt.
Voort zal die toolnare van der sinus teekine gheuen in een 

brieuekijn aiso tgoet es dat hi vertolent tardenbuerch waert 
daer mede sijn si quite te slepeldamine.

Voort comt yemene die goet coopt ter sluus up tlant be- 
glieerende een teekijn dat hijt upwaerds te brucghe voeren 
wille of ten dame so sal die toolnare daer of scriuen een 
brieuekijn dit goet aiso zulc het es comt van den lande.1

Voort es gheuseert ende ghecostumeert ter sluus van een 
hondert appelen van garnaten of appele van orangen of grote 
zideren of lymoenen of spaensche besemen. van spaenschen
enyune van spoengen van galotsen van den honderde .ij. of
andere van eiken honderde .ij. stics . of appelen van den scoon- 
sten van potten scuetelen sarazijns were .ij. stics thondert

Dit es tpaeyment van der toolne dat eiken toolnare staet 
wel te wetene. want .x. d. ende eenen .o. parysise es eenen 
vlaemschen groten.

Een .d. ij. miten. ij. d. v. miten. iij. d. vij. miten. iiij. d.
ix. miten. v. d. xij. miten. vj. d. xiiij. miten. vij. d. xvj. mi
ten. viij. d. xviij. miten. ix. d. xxj. miten. x. d. xxiij. miten.
x. 5. 8 d. eenen vlaemschen groten.

Voort .xj. d. eenen groten ende eene mite. xij. d. j. groten
ën .iij. miten. xiij. d. j. groten ende .vj. miten. xiiij. d. j.
groten ende .viij. miten .xv. d. j. groten ende .x. miten. xvj. 8 
j. 5. groten, xvij. d. j. grote ende .xv. miten. xviij. d. j. groten 
ende .xvij. miten .xix. d. j. groten ende .xix. miten .xx. d. j. 
groten ende .xxij. miten. xxj. d. maken .ij. grö.

Voort .xxij. d. ij. grote ende .ij. miten .xxiij. d. ij. grote
ende .v. miten .xxiiij. d. ij. grote ende .vij. miten .xxv. d. ij.
grote ende .ix. miten .xxvj. d. j. 5. groten .xxvij. d. ij. grote

1 In plaats van d i t lezen wij d a t ,  wanneer er staan zal : „zoo zal de tollenaar 
daarvan schrijven een briefje dat het goed, zoodanig ais het is, komt van den lande.’*

* Dit is het teeken van een half.
8 Hier is de d  vergeten. Ook stond er eerst xvii, maar men heeft later de 

laatste t doorgehaald.
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ende .xiiij. miten .xxviij. d. ij. grote ende .xvj. miten .xxix. d. 
ij. grote ende .xviij. mitë .xxx. d. ij. grote ende .xxj. miten 
.xxxj. d. ij. grote ende .xxiij. miten .xxxj5. d. maken .iij. d. 
grote.

Voort .xxxij. d. iij. grote ende .j. mite .xxxiij. d. iij. grote
ende .iij. miten .xxxiiij. d. iij. grote ende .vj. miten .xxxv. d.
iij. grote ende .viij. miten .xxxvj. d. iij. grote ende .x. miten
.xxxvij. d. iij. grote ende .xij. miten .xxxviij. d. iij. grote, ende 
.xv. miten .xxxix. d. iij. grote ende .xvij. miten. .xi. d. iij.
grote ende .xix. miten .xlj. d. iij. grote ende .xxij. miten .xlij.
d. iiij. grote .xliij. d. iiij. grote .ij. miten .xliiij. d. iiij. 
grote ende .v. miten .xlv. d. iiij. grote ende .vij. miten .xlvj. 
d. iiij. grote, ende .ix. miten .xlvij. d. iiij. grote ende .xij. miten 
.xlviij. d. iiij. grote ende .xiiij. miten .xljx. d. iiij. grote ende, 
.xvj. miten .1. d. iiij grote ende .xviij. miten .Ij. d. iiij grote, 
ende .xxj. miten .Iij. d. iiij. grote, ende .xxiij. miten .Iij. 5. 
d. v. grote .Iiij. d. v. grote ende .j. mite .liiij. d. v. grote, ende 
.iij. miten .lv. d. v* grote, ende .vj. miten .lvj, d. v. grote, 
ende .viij. miten .Ivij. d. v. grote ende .x. mite .Iviij. d. v. 
grote ende .xij. miten .lix. d. v. grote ende .xv. miten .lx. 
d. v. grote ende .xvij. miten Jxj. d. v. grote ende .xix. miten
.lxij. d. v. grote ende .xxij. miten .Ixiij. d. vj. grote,

voort .x. s. ende .vij. d. par. dats .xij. vlaemsche grote, 
voort .xv. s. ende ,ix. d. dat es .xviij. grote .xxj. s. par.

dats «ij. s. grote.
voort upwaerds ende nederwaerds so es dit payment ghele- 

ghen nadat voorseit es.

€  Hier na volghende staet die rechte preuilege van 
der tolne ghelijc alst gheseghelt es.

Die 1 magriete van vlaenderen ende van enegauwen. gra- 
fenede 3 ende ic guyde liaer sone graue van vlaendren doen le 
wetene alle den ghonen die dese ieghenwoordighe lettere sul-

1 Lees : wi. * Gravinae, gelgk g h e s e l n e d e  voor gezellinne, enz.
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len sien. dat wij biden rade van onser edelrc ende vroedere 
liede die wij hierop hebben ghehadt van onser pertien. 
Ende biden assente hermaus. soyers speciael bode der coop- 
manne, van den rike die wlle macht 1 adde van somighen 
sticken van den rike bi haren openen letteren van haren ste
den. met ghemeene concento van der toolne van den damme* 
ende van den sticken van der poort ende van der vriede 
die toe behoort der toolne. omme tghemac ende omme die ghe- 
mene nutscap beede onser ende der ghemene coopmanne ende 
der andre ooc die vremde. sijn hebben wijt gheordineert in deser 
maniere.

6  Van allen den scepen die varen ende keeren binnen den swene

Een groot scip ghebalct es den graue sculdich .xij. d. vlaem- 
scher munten den leenknecht .iiij. d. en 8 scip dat heeft lose 
boorhingen es sculdich den graue .viij. d. ende den leenknecht 
•iiij. d. Een scip dat men heet eene vare dat achter heeft den 
roeder hanghende es sculdich den graue .iiij. d. eende 3 den 
leenknecht .iiij. d. Es dat zake dat die roeder hanghet an die 
side so eist den graue sculdich .ij. d. ende den leeknecht 4 
•ij. d. 6 scute die boort heeft es sculdich den graue .ij. d. es 
soe • sonder boort so es soe 6 sculdich j. d. 7 ydel scip es niet 
sculdich. eene scarpoyse es sculdich den graue .iiij. d. ende den 
leenknecht .iiij. d. van scepen die men vercoopt es sculdich die 
copere ende die vercopere van eiker mare .vj. d. van alrande 
scepen die men coopt hoe diere of hoe ondiere dat mëse gheuet 
den leenknecht .vj. d. aliene, wort liet ghegheuen min dan eene 
mare. so nes het niet sculdich van sceeps ghewande ghecocht 
ende vercocht. copere ende vercopere. sijn sculdich den graue 
.ij. d. van eiker mare. tscip dat bringhet uter zee natte netten 
es sculdich sine siege. 8 bringhet droghe netten sone eist niet

* Volmagt. * Lees: een.  * Lees: ende.  * Lees: l e e n k n e c h t .
5 Men voege hier e ene  in. • S i ,  zij. 7 Men voege bier een  in.

8Siege, siège, g e z e t t e  tol? Zie bladz. 80, r. 3—5 v. o. In het Latijn 
staat sedem ( G h e ld o lf ,  Histoire de Ia etc., I I , p. 44 5 ), *t welk deze 
geleerde houdt voor eene verkorting van of .
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sculdich een heet wittebroot 1 die heeft achter yserine vingher- 
line 2 es sculdich den graue .iiij. den leenknecht .iiij. d. heeft het 
negheene hets sculdich den graue .ij. d. den leenknechten .ij. d.

C Van alrande dranke ende van natten dinghen

Een vat wijns hoe groot soot si hets den graue sculdich .iiij. 
d. eene tonne meeds .ij. d. Een tonne biers .j. d. Een hauot 
zeems ghepugiert 8 of niet gepugiert vercoopment so eist scul
dich .j. o. Een vat zeems dore lidende .iiij. d. Een hondert 
kolyen vercoopment .ij. d. Een vat olyen dore lidende .iiij. d. 
een vat smouts welkertiere dat es door varende .iiij. d. vercoop 
ment ten damme .viij. d. j. vat wijn aysijns .iiij. d.

Een paert of een ossc vercocht ten damme .ij. d. ende eist 
dat vriesen of denen paerde of ossen daer bringhen te vercopene 
of ne doen van eiken men sculdich .ij. d. Een bake of een 
vlec .j. o. een hepe .j. d. een zwijn .j. o.

Een meers wijn .iiij. d. een hondert zalms .iiij. d. een stuer 
.iiij. d. Een duust harinx .j. d. Een duust makereels .ij. d. 
hondert herders .ij. d* c. cabeliaus .iiij. d. c. sceluissche .ij. d. c. 
helfsts .iiij. d. een mande met buetren of met pladisen of met 
witinghen .j. o. sijn si gheghoten int scip al die hoop es scul
dich .ij. d. c. stocuischs .iiij. d. een duust paeldinghe .ij. d. èen 
vat vetuischs .iiij. d. doet ment vten vate die waghe .j. d. vercoop 
ment van der waghe te weghene j. d.

Eenen zac wullen van eiker waghe. j. d. van der aluer wage 
.j. o. een torseel lakens ouer hooft ghebonden .iiij. d. eist in de 
middele ghebonden. eist met priemen te ghadere ghestekcn .ij. d.

» Lees; o c c k e b o o t ,  hoekboot. 2 Ringen. 8 Gcïniverd, purger.

C Van beesten ende van alrehande vleesche

C Van aller hande vissche.

€  Van wullen ende van wullinen lakene
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ele laken bi hem vercocht .ij. d. ontbiiit yement sijn torseel van 
elken lakene dat hi vercoopt .ij. d. van den andren die hi niet 
ne vercoopt. bintment torseel ouer hooft ouer al .iiij. d. bint 
ment in die middele .ij. d. eene d usine cousen .ij. d. bi hem .j. 
halue dusine .j. d. iij. paer cousen een .o. coopt yemen cousen 
te sinen bouf 1 liine es niet sculdich. hoevele cousen int torsel 
zíjn torseel es sculdich aiso alst ghebonden es aiso hier bouen 
staet. een hondert wanmaels of stronedoecs .ij. d. een moneda- 
ken .j. o.

€  Van corne ende van al dat, leuert bi virtalen, men *

Van .xlv. hoeden ende daer bouen tarwen es men sculdich .iij. 
virtalen van .xxv. tote .xlv. hoeden een half hoet van .xv. hoe
den upwaert tote .xxv. hoeden, eene virtale beneden .xv. hoeden 
.ij. d. en aiso alst gheseit es van tarwen eist vau vitsen bonen 
arweten coren zout. appelen peeren. calc azelnoten. ende alle 
andre dinghen die men te metene pliet 8 met virtalen. Echt 4 
die copere ende die vercopere sijn sculdich van elken scepe dat 
si laden metten voorseiden dinghen .iij. virtalen.

Een dakere hud en es sculdich *j. d. ende wat so meer of min 
es dan een dakre es sculdich .j. o. Ende dat es te verstane van 
ossinen huden. coeyen gheetinen caluerinen hertinen. helenhuden 
zalevellen maer elc zalevel ghevareut j. o. een hondert cnippine 
vellen bi hem .iiij. d. een .1. ij. d. een .xxv. j. d. daer beneden 
niet een hondert vachten .iiij. d. ende daer beneden also enippine- 
vellen. Een hondert scapinenvellen bi hem vercocht of niet .ij. d. 
s ij lire ooc vele in een torseel het es sculdich aiso alst ghebonden 
es aiso hier voorseit es elc otters .j. o. eene talma grawercs of 
eene tonne of eene kiste ende wat sore in es .iiij. d. vercoopt

! Behoeve.
* Het woordje men,  dat vergeten was, heeft men er achteraan bijgevoegd. 
3 Pleegt. * Echt  =  daarna, bovendien.

€  Van huden ende van vellen
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ment ten damme» tdusent graeuwaercs es sculdich .viij. d. een 
dusent scenemessen .iiij. d. een torseel veile of coninevelle door 
lidende .iiij. d. eist dat men azevelle vercoopt ten damme. timmer 
es sculdich .j. o. een hondert conijnsvelle .ij. d. een timmer 
hermersvelle vercooptmense ten dame .j. d. een dosine roots 
looschs .ij. d. Eist in torseelen of in kisten hets sculdich alst 
voorseit es eene dosine wlstiers .j. d. van torseelen van cordewane 
alse van andren torseele. hier bouen vercoopment in den dam die 
d usine .ij. d.

C Van alrande metale

Een hondert ysers van memboudsslaghe es sculdich .xvj. d. een 
hondert gloeden ysers .iiij. d. een hondert ysers dat men heet 
catteribben .xij. d. C. bacysers «xij. d. C. dorysers .iiij. d. een .C. 
of een quintael spaens ysers .j. d. een vat staels .iiij. d. een aen- 
bilt .iiij. d. een vat of een torseel zwerden .iiij. d. een last co
pers doorvarende .vj. d. vercoopment ten damme .xij. d. een last 
tens 1 aiso vele. een dusent copers of tens doorvarende .iiij. d. 
vercoopment ten damme .viij. d. Een voeder loods .xij. d. Een 
•c. zekelen .iiij. d. ende aldus nederwaert ende upwaerd hierof 
ende van andren dinghen. Eene grote scare vercocht of te cope 
ghedraghen .j. d.

C Yan alrande vetheden.

Eene waghe roets .j. d. eene waghe smers .j. d. eene waghe 
botrë .j. d. eene alue waghe van desen dinghen .een. o. eene 
waghe arpoys of spieghelhars .j. d. ee 8 waghe was .iiij. d. ver
coopment ten damme .viij. d. j. scippont was door lidende .vj. d. 
vercoopment ten damme .xij. d. eene waghe rosinen .ij. d. j. 
waghe caes .j. d. een vat ters .ij. d.

C Yan lijnwade van gaerne ende van zeildouken.
Een torseel lijnwaeds doorlidende es sculdich .iiij. d. eist ghe- 

bonden in die middewaerde het es sculdich .ij. d. j. hondert lijn-

1 Tins. 8 Lees: c ene.
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waeds vercocht bi hem .iiij. d. j. torseel lijnwaeds dat men ont- 
bint thondert dat men vercoopt .iiij. d. mach ment niet vercopen 
ende ment weder bint ouer hooft al torseel es sculdich .iiij. d. 
bint ment in die middewaerde .ij. d. C. cleens gharens .iiij. ver
coopment ende ment weghet van weghene .j. d. een zac garens 
.ij. d. een toorseel aiso alst ghebonden es eene rolle van malefighes 
of seilcleeds doorlidende .ij. d.

6  Yan coopmanscepe die in vaten comt of in zacken.

Een vat asschen vercocht omme ghelt .ij. d. Neware 1 verraan- 
ghelt men asschen om ander goet elc goet es sculdich sine ghe- 
sette toolne. Een vat pex eist int water of up tlant vercoop 
ment of niet .ij. d. twee tinen peecs .j. o. iiij. tinen een .d. een 
vat of eene kist glasijnre vingherline .iiij. d. j. zac quicseluers .ij. 
d. vercoopment .ij. d. van der mare. een vat met nokernoten .iiij. 
d. j. zac met ornen .ij. d. legghen si bi hem gheleit van der mare 
.ij. d. j. zak met nokernoten .ij. d. sijn sij int scip ghegoten. van 
den laste .xij. d. j. zac met roden van spaengen .ij. d. vercoop 
ment ten damme van der mare jj. d. j. zao met asure .ij. d. eenen 
zac met verdegrise. aiso vele vercoopt ment ten damme van der 
mare .ij. d. eenen zac met spaenschen pramen .ij. d. een tonne 
scoen .iiij. d. een zac met boemelen .ij. d. eenen zac met wijn
steen en .iiij. d. een hondert winsteene 8 .j. d.

& Van goede van ghewichte ende van frute.

Eene kerke aluns comijns amandelen of pepers door lidende 
.iiij. d. j. hal ae .ij. d. vercoopment ten damme de kerke .viij. d. 
een frayel fighen of rosinen .ij. d. een waghe sulfers .j. d.

Eene cupe weeds .ij. d. j. meese of eene tonne weeds .iiij. d. 
een tubbe met. slipe .ij. d. eist tslijp ghegoten 8 tscip ouer al 
.iiij. d. een scute met meeden .ij. d. een scip ghelast met meeden 
.ij. d. een waghen gheladen met meeden es sculdich van elken

1 Mnor. > Lees: w i j n s te en e. s Men voege het woordcke in  in.

C Yan daer men mede vaerwet.
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paerdc .j. o. en van den laste .j. d. Een hondert woudescoue 
.iiij. d. ende also upwaerd ende nederwaerts. van eenen dusent 
caerden copere ende vercopere elkerlijc. eenen .d. een vat caer- 
den .iiij. d.

C Van ketelen van potten ende des ghelijcs.

Een ketel of een beckin • of een coprin pot bi hem van .v. 
s. es sculdich .j. d. daer beneden een .o. van .x. s. ij. d. van .xv. 
s. iij. d. van .xx. s. iiij. d. ende daerbouen niet ende ware vele 
in eenen bant ghemaect tote denant of el yewer. hoe vele sore 
int ghebiut waren, hets sculdich .iiij. d. Een colsch pot met 
yserinen naghelen .j. d. Eene clocke .iiij. d. een scelle .ij. d.

G Van beddinghen.

Eene culcte die men vercopt es sculdich .ij. d. een bedde *ij, 
d. een polu of een cussin .j. d. ende so wat des ghelijcs eist in 
eene kiste dat ghelt .iiij. d. Eene waghe plumen .j. d. van weghen 
.j. d. een hondert velts .iiij. d. eene waghe vloeken .j. d.

& Yan halsberghen

Een halsbergh of een halsbergoel dat men te cope draghet 
vercoopment of ne doet .iiij. d.

€  Van loke ende van engune.

Een waghen loocs of enguuns essculdich .ij* d. Een half 
waghen een .d. een vierendeeis waghens een .0 . ende daer be
neden niet.

C Van steenen.

Een molonsteen .ij. d. een slijpsteen .iiij. d. een paer quaren- 
steene. een .0 . van wetsteenen die mare .ij. d. een hondert mor- 
tiere .ij. d. ende also upwaert ende nederwaert aiso hiervoren 
gheseit es een hondert calcsteene .j. d.

C Van houte ende van houtinen dinghen.

Doet men hout of berde vten scepe upt land toten damme
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ende ment vercoopt die mare ghelt .ij. d. vercoopment iut water 
bet ne ghelt niet. Een hondert melde of melevate .j. o. Een .c. 
troghe .iiij. d. eene colensche kist een .o. eene vanne een .0 . eene 
brucsche kist .iiij. d.

C Van 8ceep8 alíame

Van boekinen vloten sijn sculdich copere ende vercopere van 
der mare .ij. d. eene waghe reepgarens .j. d. vercoopment ten 
damme die mare .ij. d. eene meese vlas .iiij. d. vercoopmense 
de waghe .j. d. ende van weghene .j. d. een .c. bastinen linen .iiij. d.

€  Van merseryen.

Een merseman die 1 sine merse draghet. peper was beckine. 
hooft cleedere hooft lakene of ryemen mauwen of dies ghelijes. eist 
ouer hooft ghebonden doorgaende ghelt hij .iiij. d. vercoopt híj 
in de sinxen weke .iij. d.

C Van scuten ende van lastwaghenen.

Een turfscute es sculdich .j. d. lieeft soe 0 0 c ander coopman- 
scepe in .ij. d. een gheladen waghen of eene kerre in sijn komen 
van eiken paerde .j. o. ontladen si 0 0 c ende weder laden met andren 
goede ele paert eenen .0 .

C Van cleenen sticken.

Eene riue veltine hoeden .ij. d. eene maude met keersen of 
prumen een .0 . eene cupe eene kiste eene mande met eyeren 
een .0 . eene mande appelen .ij. d.

C Ghemeene recht.
So wie die eeneghe dinghen coopt te siere bederuen 2 in spi- 

sen of in cleedinghen hi nes niet daerof sculdich. die toolnare 
ne sal gheene kiste up doen es hem .iiij. d. vergouden s. Ende

1 Men voege het woordeke in in.
a Te zijnen behoeve. B e d e r v e n  leeft nog in n o o d d r u f t ,  nooddurft.
3 Vergolden, betaald.
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ele coopmansknecht mach houden .ij. kisten bi sinen cede sijns 
meesters ente sine sijt datter gheen toolnare goed in es.

C Van ponders.

So wat dat men weghet die heifers 1 zullen hebben van der 
waghe een .o. dien ghelden de copere ende die vercopere. son
der 2 lood daer hebben sij van weghene .iiij. d.

C Van meeden van carden ende van lode.

Eenen zac met meeden ghebonden .iiij. d. Ende en es lii 
niet ghebonden .ij. d. een scive caerden een .o. een stic loods 
driehouct .ij. d. een stic tens vierhouct .ij. d. een voeder loods of 
tens .xij. d. Een ghereide .ij. d. Een niewen waghen elc wiel 
een .o. ende so wat scepe of waghen die met loke of met engoene 
gheladen sijn elke .xv. scoue .ij. d. een hondert reepgarens .j. d. 
Een stic bolions .ij. d. een scip gheladen met nokernoten sal 
gheuen van elken hope .xij. d. ende eene mande met frute wat 
frute dat es .ij. d. een rolle of een stic lininlakens niet ghebon
den dat dore lijt .ij. d. werdet ghecocht of vercocht ten damme 
van eiken C. iiij. d. ende van den zelle zal men gheuen van den 
ponde .ij. d. van eere bale roets .ij. d. van eere bale smers .ij. d. 
van eere rollen haren van brucghe .j. d.

€  Dit es die beslutinghe van der toolne

Van allen dinghen daer hier negheen ghewach of nes welker 
tiere soot sij dat sal toolne ghelden na die waerdinghe van den 
dinghen die hier bouen staen ende dat redenlike. ende gheuallet 
bi auenturen dat een gheladen scip vte vremden lande quame 
in die hauene van den zwene ende eenich scipknape wt sceeden 8 
wilde hi moet wel sinen voorlast vten scepe doen aiso die coop- 
manne int scip bliuen dorden voorseiden voorlast gheene toolne 
sullen gheuen. Maer ward dat si coopmanscepe boden 4 cope 
ofte vercochten so sijn sij sculdich hare voorseide toolne ende

1 Die de goederen op de schaal h i e v e n .
* Uitgezonderd. * U it  den schepe s c h e i d e n  wilde. * 'Voeg \n te.
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omme dat alle dese dinghen vast sullen bliuen. Eewelike. wie 
magriete graefnede van vlaendren ende van enegauwen. Ende 
guijt haer sone graue van vlaendren die bede bouen ghenoomt 
sijn hebben desen brief ghedaen scriuen ende metter bewaringhen 
van onsen seghelen confiermeeren. Ghegeuen • int iaer ons heeren 
.ra°. cc°. 1. ende twee, in meide.

C Dit sijn die gone die toolnevry sijn in 's grauen toolne 
van vlaendren ten damme.

Dabdie van premonstreit van doerenseele
van middelbuerch van den niewen bussche

dabdie van den berghe van tsaeftinghe
van sente martins hulst
in vermendoys axele
dabdie van den dunen ardenbuerch
van der does rupelmonde
van boudelo slepeldamme
van vylier sluus
vau affelgheem mude
van den berghe houke
si ute martins monekereede
van haene damme
ende alle grawe ordine
van vincoengen brucghe
van voerne ypre
van dronghine duunkerke
van nieneue greueninghe
van berghen niewepoort
van sente pieters lombardien
van ghent biervliet
van clemarasch waterdunen
van sente claren mardijc

van petegheein
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Primo een rompe arpoys. o valet j mite
Item een vlec vleeschs. 0
Item een beddecleet. 0
Item j teele roets 0
Item j lopin botren 0
Item j cupe of tubbe bortren 1

of roets of zeepen. 0
Item j sciue karden o par. valet j mite
Itë j scaep of j gheet of j zwijn 0
Item j mande kersen of prumë 0
Itë j mande of tonne met eyeren 0
Item j bake vleeschs 0
Item j auot zeems 0
Item j mande met placlise 2 of

witinghe j 0
Item •b*waghe botren. roets

smaers. of caes. 0
Item j huut 0
Item ij huden d pares, valet ij mite
Item iij huden o d valet iij mite
Item iiij huden d valet iiij mite
Item v huden o d valet vj mite
Item vi huden d valet vij mite
Item vij huden o d valet viij mite
Item viij huden i d valet ix mite
Item ix hudeu i o d valet x mite
Item x huden dat es j deker d valet ij mite
Item j ric 0
Item j seylhoutsvel 0
Item elc hottersvel 0
Item j van. of j gorreel. j. waghê

of. j. wiel o valet j mite
Item j kerne j 0

1 Lees: b o tr e n . 1 Lees: p la d i s e n .
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Item j spinnewiel 
Item j paer quarensteene 
Item j hespe van eere1 coeof van j osae 
Item j hekele 
Item j orkus8en 
Item iij paercousen 
Item iij zwaerden 
Item j honts vel 
Item j pot botren
Primo j tonne biers wat biere dat es 
Item j tonne harinx of kindekijn of j.

meese harinx elc es sculdich 
Item een dusent harinx 
Item j meese copers 
Item j meese caes 
Item j meese roets 
Item j waghe smaers of roets of botren 
Item j hondert ysers 
Item j waghe arpoys of speghelhaers 
Item j hondert wijnsteene 
Item j waghe sulfers 
Item j pelu of 5 dosine cardewais 
Item j waghe plumen of vloeken 
Item een waghe caes 
Item 5 rolle hare 
Item j rolle veinays 
Item j beckeneel met j barde j
Item j busch kemps j
Item xv bussche loox j
Item j° hoosters garens j
Item jfrielenyuunsdatesxxxijcreesen xi 
Item j duust willox ij
Item j° rochen of screyen ij
Item j bale rochen ij

1 Lees: e e r e . * Deze j is vergeten.
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Primo j tonne pec tar ass. ij d par. valet
Item j paert j osse j coe ij d
Item j sciminkel j bere ij d
Item j bale acolissien ij d
Item j sac hoorne ij d
Item sijnt hoorne ghegoten int scip 

van den grote iiij inghelsche
Item j sac plumen of vloeken ij d
Item j sac appelen of peren ij d
Item ander fruut wat es ij d
Item 1 friel figlien of rosinen ij d
Item 1 dosine cardewaens ij d
Item j tonne arpoys ij d
Item j tonne meeds of aels ij d
Item bulgoen quicseluers ij d
Item j zac vlas of j ghebont of j lijspont ij d
Item j plate ghecocht ij d
Item j zac garens ij d
Item j laken j sindael j boucraen 

j fustein ij d
Item j tobbe slijp r ij d
Item j rolle haren j d
Item j scelle ij d
Item j niewen sadel ij d
Iti xv scoue loox of enyuuns ij d
Item j bale roets ij d
Item j bale sraaers ij d
Item j duust palinx ij d
Item jc sceluischs ij d
Item j broot sukers ij d
Item j dosine paercousen ij d
Item j beddetike ij d
Item j bescreuen cleet ij d

v miten

1 Voeg in : j.
v.
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Item j bloc tens of loods ij
Item j muelensteen ÿ
Item j sere ij

es híj latoent iiij
Item j seine garens ij
Item j watercupe weets iij
Item j bale alluuns iij
Item j bodem was iij
Item j bale was vj
Primo j tonne smouts viij
Item j tonne smaers iiij
Item j tonne zouts iiij
Item j tonne zeems iiij
Item j tonne honichs iiij
Item j tonne sal ms iiij
Item j tonne visclis iiij
Item j tonne olyen iiij
Item j tonne lecmoes iiij
Item j tonne stuers iiij
Item j tonne staels iiij
Item j tone cruuds wat crude dat es iiij
Item j tonne botren iiij
Item j tonne wijnsteene iiij
Item j tonne corens iiij
Item j tonne wijns iiij
Item j tonne appelen iiij
Itë j tonne peeren iiij
Item j tonne noten iiij
Item j tonne greinen iiij
Item j tonne gaghels iiij
Item j tonne aysijns iiij
Item j tonne vermijns iiij
Item j tonne sukers iiij

1 Lees: xviij miten.
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Item tonne mostaerds d
Item tonne conpoost d
Item tonne vleeschs d
Item tonne hammen d
Item tonne scoen d
Item tonne loox d
Item tonne enyuuns d
Item tonne maersén d
Item tonne vetuischs d
Item tonne slijps d
Item tonne zeepen d
Primo j bale coutoens d
Item bale cardewaens d
Item bale pilteryen d
Item ; bale lijnwaeds d
Item bale conijnsvel d
Item bale kaneuets d
Item bale garens d
Item bale lakene d
Item bale meeden d
Item bale vachten d
Item bale sarken d
Item ; bale alsbourghuele d
Item ;0 vachten die loos sijn d
Item ; 1 smer d
Item ;c salms d
Item ;c cabeliaus d
Iti jc herders i d
Iti jc helfts d
Item j hanebilt d
Iti j itonne of torseel zwaerden d
Item j1 duust copers d
Item j¡ maerzwijn d

1 Voeg io: bale.
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Item j bale amandelen iiij d
Item j bale rijs iiij d
Item j bale comijns vellen 1 iiij d
Item j kerke iiij d
Ende eist meer dan j kerke so

gheeft el c hondert j d par.
Item jc scoue wouden d
Item j bale dadelen d
Item j kloeke d
Item j niewe serine ydel d

esser enich goet in v d
Item j tafelet besleghen d
Item jc mortiersteene d
Item j huusalame d
Item eene kiste zeepen d
Item een slijpsteen d
Item j scip pont oosters garens d
Itë j° sekelen waerin dat si sijn d
Item j kip liuden d

® dit sijn die penninghe par.

j 0 i mite
j d ij miten
ÿ d V miten

d vij miten
iiij d ix miten

V d xij miten
vj d xiiij miten
vij d xvj miten
viij d xviij miten
ix d xxj miten

1 Het woord v e l l e n  is er later door eene andere hand bijgevoegd. Ecrst 
stond er alleen co mij n s ,  gelijk het ook behoort te zijn, daar de baal konijns- 
vcllen reeds genoemd is. De bijvoeger heeft ongetwijfeld e o n ij n s gelezen en is 
daardoor op bet dwaalspoor gebragt.

D ig itized  by v ^ o o Q l e
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X d xxi miten
X6 d groten
xi d groten i mite
xij d groten üj miten

xiij d groten vj miten
xiiij d groten viij miten

XV d groten X miten
xvj d groten xij miten
xvij d groten XV miten

xviij d groten xvij miten
xix d groten XX miten
XX d , groten xxij miten
xxj d ] grote
xxij d grote ij * miten

xxiij d ] grote V miten
xxiiij d 1 grote vij miten

XXV d ] grote ix miten
xxvj d 1ij grote xij miten

xxvij d grote xiiij miten
xxviij d grote xvj miten
xxix d grote xviij miten
xxx d grote xxj miten

xxxj d grote xxiij miten
xxxj* d grote
xxxij d grote j mite

xxxiij d grote iij miten
xxxiiij d grote vj miten

XXXV d grote viij miten
xxxvj d grote X mVteu

xxxvij d grote xij miten
xxx viij d grote XV miten

xxxix d grote xvij miten
xi d grote XX miten
xli d grote xxij miten

xlij d iiiij grote

D ig itized  by LjOoq  le
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xiiij d iiij grote 'j miten
xliiij d iiij grote V miten

xlv d iiij grote vij miten
xlvj d iiij grote ix miten
xlvij d iiij grote xij miten

xi viij d iiij grote xiiij miten
xlix d iiij grote xvj miten

1 d iiij grote xviij miten
Ij d iiij grote xxj miten
«j d

• • • •  lllj grote xxiij miten
Iij6 d V grote

Iiij d V grote j mite
liiij d V grote iij miten

lv d V grote vj miten
lvj d V grote viij miten

V i d V grote X miten
lviij d V grote xij miten
Ijx d V grote XV miten
lx d V grote xvij miten

Ixj d V grote XX miten
Ixij d V grote xxij miten
lxiij d vj grote

€ dit sijn die scellinghe par.

K s xiiij miten
j S j grote üj miten
j6 S j grote xvij miten
ij S ij grote vij miten
ij‘ S ij grote xxj miten
iij 8 «j grote X miten
iij5 S iiij grote

iiij 8 iiij grote xiiij miten
iiij6 S V grote iij miten

V S V grote xvij miten
V6 s vj grote vij miten
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vj s vj grote xxj miten
vj6 s vij grote X miten
vij s viij grote
vij6 s viij grote xiiij miten
viij S ' ix grote iij miten
viij6 s ix grote xvij miten
ix s X grote vij miten
ix5 s X grote xxj miten
X s xj grote X miten
Xs s xij grote
*j s xiJ grote xiiij miten
xj6 s xiij grote iij miten

xij s xiij grote xvij miten
xij6 s xiiij grote vij miten

xiij s xiiij grote ■ xxj miten
xiij6 s XV grote X miten

xiiij s xvj grote
xiiij6 s xvj grote xiiij miten

XV s xvij grote iij miten
XV5 s xvij grote xvij miten

xvj s xviij grote vij miten
xvj6 s xviij grote xxj miten
xvij s xix grote X miten
xvij6 s XX grote

xviij s XX grote xiiij miten
xviij5 s xxj grote iij miten

xix s xxj grote xvij miten
xix5 s xxij grote vij miten
XX s xxij grote xxj miten
XX5 s xxiij grote X miten
xxj s xxiiij grote

D igitized  by L j O O Q i e
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® dit sijn dabdien die vry sijn

Dabdie van premonstreit dabdie van hane
dabdie van middelbuerch dabdie van vicoengen 
dabdie van sinte martins in ver- dabdie van vuerne

mendoys 
dabdie van den dunen 
dabdie van der does 
dabdie van boedelo 
dabdie van vilers 
dabdie van affelgheem

dabdie van dronghene 
dabdie van den niewen berghe 
dabdie van sente pieters te ghent 
dabdie van clemarasch 
dabdie van berghen te sente winnox 
dabdie van sente bermijs

dabdie van berghen te sente mar- sente claren te petegheem 
tins doriseele

dabdie van den niewen bussche Alle graeuwe ordinen

(E dit sijn die vrie stede van vlaenderen.

Brugghe
ypere
damme
monkereede
houke
mude
sluus

Does
dunen

ardenbuerch
repelmonde
saeftinghen
hulst
axcele
bieruliet
maerdike

waterdunen
lombaerdien
nieupoort
dunkerke
greueninghe

(Í dit sijn die ordinen die vri sijn

spaermaelgen affelgheem
Sente winnoxberghe

Een scip met duergaenden bai- Item een baerke viij d
ken. xvj. d. par.

Item een cogghescip viij d 
Item een pleite viij d 
Item een houkeboot viij d 
Item een scoude viij d

Item een lastageboot iiij d 
Item een scute ij d 
Item een soykin ij d 
Item een veerbootkijn ij d
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in.
NAAMLIJST DER GOEDEREN, VERMELD IN HET REGLEMENT 

OF DE SCHEEPVAART EN DE HEFFING DER

Aanbeeld ,  in het reglement aenbilt ,  haenbilt  en hane- 
bilt  geheeten, zamengesteld uit aan en bilt  van batten, slaan, 
kloppen. Tolgeld: 4 d.

Aap, in het regí, scimminkel ,  bijKiLiAAN scheminckel,  
elders ook s i m m i n c 1 e geheeten. Tolgeld : 2 d.

A c o l i s s i eh o u t ,  bij K il ia a n  kal issenhout ,  zoethout. De 
a schijnt later in den tekst van het regl. doorgehaald te zijn, 
maar de lijst, achteraan geplaatst, heeft a coli  s sien. Tolgeld: 
2 d. de baal. Het werd aangevoerd uit Spanje.

Ajuin, uijen, in het regl. eniuun,  enyuun* enyune,  
engoene en engune  geheeten. Yan 15 schoven ajuin, te 
schepe aangevoerd, werd 2 d. betaald, en zoo naar evenredig
heid „opwaarts en nederwaarts.” Van een fray ei d. i. 3200 
reesems 2,eischte men 40 d. en alzoo benedenwaarts; van eene 
ton ajuin 4 d. Bragt het tolgeld meer op, wanneer men bij 
maten dan bij tonnen mat, dan was de tollenaar immer verpligt bij 
maten te rekenen. Ajuin, uit Zeeland of eenig ander land aan
gevoerd, gaf immer tol naar het aantal maten. Yan Spaanschen 
ajuin was men twee uijen van de honderd schuldig. Ajuin, met 
wagens vervoerd, betaalde 2 d. per wagen, enz. Zie Appelen.

A le ,  in ons regl. ae Is, zekere soort van zwaar bier, het En-

1 Een f r a y e l ,  f r a y e e l ,  f r ie l  wordt overigens alleen ais maat vermeld bij 
vijgen en rozijnen, en wordt verklaard door c a b a s („anciennement fréau”),
A. E. G h eld o lf  , Histoire de la Flandre etc., I I , p. 448 , noot 8. Het leeft
nog in het Engelsche f r a i l ,biezen korf of mand.

* R e e s e m ,  in het regl. ree  s e n ,  wordt bij K iliaan  gevonden. Ook in 
M kïkks Woordenschat heeft men r e e s s e m ,  ajuinrist. Even regelmatig ais
d e e s e m ,  d ee g s e m  van di jgen komt, wordt r e e s e m  voor r ee g se m  van 
rijgen afgeleid, schoon het in de hedendaagschc woordenboeken niet gevonden 
wordt. In Holland zegt men r i s t ;  in Zeeuwsch-Vlaanderen» westelijk deel, en 
waarschijnlijk ook wel elders, nog altijd r e e s e m .

TOLLEN OP HET ZWIN.
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gelsche ale. Eeiie tou betaalde 2 , eene pijp of vat 4 d. tolgeld.
A lu in ,  aluun. Deze werd aangebragt door de Italianen, 

die zelven ze naar Klein-Azië haalden. Men voerde er tevens 
in van Tunis en Bugia. Bij G u ic c a r d u n  wordt nog de aluin 
van Tolfa genoemd, nabij Civita Vecchia. Eene baal aluin, 
tusschen de 200 en 300 pond wegende, betaalde 3 d.; beneden 
de 200 pond wegende, betaalde men, koe weinig het ook woeg, 
indien het meer dan 5 schell, waarde had, 2 d. Eene kerke 1 
aluin door Damme „ lidende ” was 4 d., eene halve kerke 2 d. 
schuldig. Verkocht men ze te Damme, dan betaalde men dub
bel. In ons regl. wordt gezegd, dat voor vaten, waarin eenig 
goed van gewigt is, bij de kerke moet betaald worden en wordt 
deze gesteld op 400 pond wegens.

Amandelen. Deze werden aangebragt uit Arragon, Navarre 
en Grenada. Een vat amandelen of rijst betaalde 12 d., eene 
pijp 6 d. Eene kerke aluin, amande len,  komijn of peper, 
te Damme doorgevoerd, 4 d., aldaar verkocht, 8 d. tolgeld. Van 
eene baal eisckte men 4 d., van een klein zakje, indien er voor 
5 schell, waarde in was, 2 d.

Ank ers. Gemaakte ankers betaalden naar hunne waarde, van elk 
pond groot 4 engelsch (1 engelsch =  8 miten Vlaamsch : K il ia a n ).

Appelen. Deze gaven altijd iets aan den tolboom te Damme, 
naar dat het schip geladen had. Van elke mand of zak betaalde 
men 2 d.; beliep de tol meer bij de maat dan bij de mand, dan 
was de tollenaar verpligt de meeste bate te kiezen. Dit gold 
ook voor de p e r e n en m ispe len .  Waren de appelen in het 
schip gestort, dan betaalde men, zoodra er zich voor eene waarde 
van 5 seheli, in bevond, tot aan de 15 hoed 2 d.j beneden de 15

1 In den Toolnebrief van Ardemburch(zié Oud-Aardenburg detzeÿs
del in het begin der XIV4*eeuw, door J. Ab U trech t Dbesselhuis, I ,  bl. 46

en v. v.) vindt men learoke.De geleerde schrijver zegt hierover in eene noot: 
„ K a r o k e , van het Lat. curruca en verwant met het It. en Sp. Fr.
is eene schuifbar of kruiwagen, oudtijds ook In den tolbrief van
1252 staat kerke,dat er eene verkorting van is.” Wij voegen hier alleen bij, 
dat in bet Oud-Fransch charge door kerke, door her kier wordt aangeduid
en dat kr od e wa g en  tot k o r d e w a g e n  eneindelijk k o r t e w a g e n  is geworden.

D ig itized  by L j O O Q l e
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hoed, voor elke ton 4, en elke mand 2 d.; van 15 tot 25 hoed 
eischte men een viertal van het beste, dat er in het schip was; 
van 25 tot 45 hoed eischte men 2 viertalen; van 45 hoed en 
daarboven, hoe verre ook, 3 viertalen. Deze bepaling gold ook 
voor tarwe, meel , rogge, gerst ,  evene,  haver, erwten,  
boonen,  vi tsen,  allerhande zaad, zout ,  appelen,  peren, 
h a z e ln o te n ,  houtskolen ,  steenkolen ,  kalk,  hoppe,  
gage l ,  schors,  loo f ,  foe l ie ,  ajuin, mosselen, en al wat 
men bij de maat leverde. Uit de bepaling, die men op eene 
andere plaats in het regl. aantreft, waar gehandeld wordt van 
koorn en al dat men bij viertalen levert, blijkt, dat een hoed 
verdeeld werd in vier viertalen, Viertels of vierendeelen Daar
enboven waren kooper en verkooper van elk schip, dat zij 
met appelen of eenige andere der bovengenoemde goederen laad
den , drie viertalen schuldig. De appelen werden ook te Monni- 
kereede vertold; eveneens te Hoeke en te Mude, mits ze „van 
den lande waerts” kwamen, zoowel ais alle ander fruit.

Appelen van garnaten ,  d. i. granaatappelen. Zij wer
den aangevoerd uit Spanje. Van elke honderd eischte men er 
te Sluis twee van de schoonste.

Appelen van Orangen ,  d. i. oranje-appelen, of grote  
zi de ren, d. i. groote appelen. Nog is cider in het Neêrl., Fr., 
Eng. en Hoogd. appeldrank. Zij waren aan het zelfde regt onder
worpen ais de granaatappelen, en werden aangebragt van Sicilië.

A p p e ld r a n k ,  in ons regl. pommade, van pomme, en 
s i der geheeten. Eene ton of vat betaalde te Damme 4 d.

Asch ,  asscen,  asschen. Eene ton betaalde 2 d. Werd 
een vat asch voor geld verkocht, eveneens 2 d., maar ruilde 
men ze tegen andere goederen, dan betaalde elk goed zijn’ ge- 
zetten tol. Men versta hier door asch, pot asch,  die aange
bragt werd uit Zweden, Denemarken en Duitschland.

1 Een hoed hield 172 koppen Ned. maat; een viertal dus 43 kop. V i e r t e l ,  
v i e r t a l  bet. vierde deel. In Duitschland kent men nog het V i e r t e l ,  nevens 
V i e r t h c i l  — zamengetrokken uit v i e r t e  T hc i l  — ais cene korenmaat. Ais 
brandewijnsmaat houdt een viertel in Nederland 7,4206 kan.
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Azijn, ay si n c. Eene tonne azijn betaalde te Damme, bij 
doorvoer, 4 d.

A z u u r ,  asure. Een zak met azuur9teenen, door de Ve
netian en aangebragt uit Barbarije, betaalde 2 d.

Baerdaexen, strijdbijlen. Het eerste deel van dit woord 
is nog overig in hellebaard. Zij betaalden naar mate van den 
prijs, dien zij gekost hadden. Zie van H asselt  op K il ia a n , in 
voce bard-ackse.

Bake. In de lijst staat „een bake vleeschs,” en duidt 
bake hier dan zooveel aan ais eene zijde spek. Baecke bet. 
overigens ook varken. Zie K il ia a n , en H u id e c o p e r o p  M e l is  
S t o k e , II, bl. 405 en 406. In den bovenaangehaalden tolbrief 
van Aardenburg wordt bake, ais wijfjesvarken tegenover zwijn 
gesteld, ais mannetje. Zie aldaar bladz. 50, noot3. Ook zoude 
volgens den heer D r esselh u is  een en bake (mannelijk) eene 
zijde spek, eene bake (vrouwelijk) een wijijesvarken aanwijzen.—  
Een bake vleesch betaalde een halven d. Zooveel werd ook be
taald voor een vlek, in de lijst achteraan wederom e eu vie c 
vleeschs genoemd. De Teuthonheeft: „vlijck of sijde 
specks.” Het Nedersaksisch heeft f l ikke ;  Hoogd. f l i c k e ,  
flecke; Fransch, f lèche; Engelsch f litch; Angelsaksisch 
flicce. *t Woord zegt het zelfde ais bake, eene zijde of een 
stuk vleesch of spek.

Bacijzers, bakpannen van ijzer, betaalden 12 d. van de 
100 pond.

Bankkleederen,  tapijten. Een bankkleed betaalde 2 d.
Barde,  bijl. Zie bij Bekkenee l .  Barde werd later tot 

baard.
Bateriën, bate ries de cuisine,keukengereedschap. Eene

meese 1 of baal betaalde 4 d. Tót de bateriën behoorden

1 M ee sc ,  in het Oud-Fransch m ie ae , ma i s s e , tegenwoordig masse.  Eene 
nicese kopers was, volgens de Lijste en Zeeuwschen
800 tot 1000 pond zwaar. Eene ton of een kinnetje haring betaalde evenveel
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koperen of metalen potten,  ketels,  bekkens,  handvaten,  
lavooren of wasch vaten.

Banays. De Lijste enOrdonn. heeft Baneys,
dat wel het zelfde zijn zal. Eene rol van deze stoffe was 2 d., 
eene halve rol 1 d. verschuldigd. Y ei nays,  dat in de achter
aan geplaatste lijst voorkomt, is er waarschijnlijk eene verbas
tering van, door de verwisseling van in die niet ongewoon 
is, ontstaan. Onder de lakens, die in de 13de en 14d® eeuw 
bekend waren, behoorden ook die van Bernay, eene stad in 
het departement de l’Eure in Erankrijk. Welligt droeg het 
banays, baneys,  veinays,  dat vrij wat naar het Fransch 
zweemt, daarnaar den naam. Zie A. E. G h e l d o l f , a. w., II, 
p. 503. Nog vonden wij in het onder de
keuren der lakenwevers de volgende aanteekening : „Moreide
moet men wel naien op den hec evelijste ende men moetse wel 
maken zonder lijste, ende men inoetse al in waerpe ghelijc bru
netten zonder B in es e n ”, d. i. uitgezonderd B in es en. Is dit 
ons Baneys?

Beeren,  baren, betaalden 2 d.
Beesten. —- Yan alle beesten, die uit Holland en Zeeland 

kwamen, met het doei om ze naar Aardenburg of naar eenige 
andere stad te voeren, en die te Coxide werden opgeslagen, 
eischte de tollenaar aldaar den gezetten tol.

Bedden, Een klein of groot bed, de Deensche beddekens 
niet uitgezonderd, was 2 d. schuldig. Was het met dergelijke 
voorwerpen in eene kist gepakt, dan betaalde men het dubbel.

Beddekleeden betaalden een halven d.
Beddetijken, bedtiken, betaalden 2 d. per stuk.
Bekers. Van een ton bekers,  drinkglazen, eischte men 4 d.
Bekkeneel.  „Een beckeneel met 1 barde”, zoo lezen wij in

ais eene meese tarings. Tegenwoordig nog is a mease of h er ri ngs  (eene 
meese haringen) in Engeland een tai van 500. Eene mcese kaas en eene meese 
roets betaalden evenveel ais eene wage van die waar, namelijk : 1 d. Eene meese 
vlas betaalde het dubbel van een zak. —  In eene der tollijsten (Gheldolf , a. w., 
I I , p. 463) worden vermeld: „ les verges [roeden, hoepels^ qui sont eutoux \es 
maisses des harengs.”
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de achter liet tolregl. geplaatste lijst Een bekkeneel  is een 
helm, strijd helm, stalen hoed. Uit het woordeken met zou 
men opmaken dat bekkeneel en barde te zamen vertold werden : 
men betaalde er dan 1 d. voor. Zie K il ia a n , en H u td ecopk r  
op M bl i8 S to k e , II, 1 4 0 , 1 4 1 ; III, 82.

Bekkens,  beckine. Een koperen of metalen bekken —  en 
dit gold ook voor koperen of metalen potten,  ketel s ,  hand
vaten,  pannen en lavoirs of wasohvaten —  van 2 sch., 
6 d. par. tot de 5 sch. betaalde een halven d.; een van 
5 sch. 1 d.; een van 10 sch. 2 d.; een van 15 sch. 3 d.; 
een van 20 sch. 4 d. Waren er vele in eenen band gemaakt, 
zamengebonden, te Dinant of elders, of „teenen core” gekocht 
in eenen hoop, elk gebind, hoeveel er ook in waren, en elke 
hoop was 4 d. schuldig. Een marskramer, die in zijne mars 
peper, was, bekkens, hoofdkleederen, hoofdlakens, riemen of 
mouwen droeg, betaalde,^als de mars over zijn hoofd gebonden 
was, bij zijn doortrekken te Damme 4 d.; verkocht hij ’t al
daar in de pinksterweek, tijdens de jaarmarkt, dan slechts 3 d.

Berde, planken, deelen, Hoogd. brett. Werden berde of 
hout te Damme uit het schip op het land gebragt en aldaar 
verkocht, dan betaalde men van het mark 2 d. In het water 
verkocht, betaalde het niets.

Besaen,  besane, basane, bezaanleder, gelooide scha
penvellen, werd aangevoerd uit Navarre, Gastilië en Arragon. 
Een dozijn van deze vellen was 2 d., een half dozijn 1 d., en 
daar beneden elk vel 1 halven d. verschuldigd.

Beurzen. De beurzen behoorden tot de zoogenaamde 
gemengde marskramerij. Daaronder werden gerekend mes
sen, scharen, tasschen, handschoenen, beurzen,  rie
men, twijn, d. i. gedubbeld garen, naalden en spelden.  
Zie Marskramerij.

Bezems,  in een schip door den tolboom te Dainme varende, 
betaalden 2 d. De bezems van Sparto-gras of Spaanschen brem 
werden aangevoerd uit Spanje.

Bezemen,  Spaensche besemen geheeten. Moerbeziën
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heeten in de volkstaal nog moer bezems, en wij zullen dus 
hier bezemen, daar ze nevens de granaat- en oranje-appelen 
en limoenen vermeld worden, moeten verklaren door Spaansche 
beziën. Men eischte er te Sluis twee van de schoonste van 
't honderd.

Bier. Eene tonne bier, van welke soort ook, betaalde 1 d.; 
eene pijp 4 d. Er staat in het regl. eene pipe pipen biers; 
zoo leest men ook verder een tonne tonne pecs. Het tweede 
woord is blijkbaar overtollig; wil men dit niet aannemen, dan 
kan men denken aan eene schrijffout en lezen: eene pipe j up pen 
biers, zooals men vindt in de Lijste ordonn. d. 
sehen tol,Werd Brugsch bier door den tolboom te Damme 
gevoerd, dan kreeg de eene vaart de boomhouder eene kan van 
vijf stoopen ; de andere vaart ontving ze de speihouder of sluis
wachter. Ook in bier had er een sterke uitvoer plaats.

Bi l joen,  b o l ion ,  b o e l io e n ,  Eransch bi l lon,  metaal
mengsel. BUlon $  argent, billon biljoenzilver, biljoen-
goud, zilver en goud, dat meer dan de helft bijmengsel 
heeft. Een stuk biljoen betaalde 2 d. In de lijst staat er ,, bul- 
goen quicselvers" 2 d. In de H  etc., IV, 
347, vindt men : „ Item deux bulgons d'argent vif ensemble et 
non moins." Wanneer men deze uitdrukking vergelijkt met an
dere gelijksoortige, welke t. a. p. gevonden worden, ais: „quatre 
balles de galle ensemble et non moins ; quatre balles de gomme" 
enz. „ huit pièces d'étain” enz., dan wordt men er onwillekeurig 
toe gebragt om „ bulgoen " hier ais eene hoeveelheid te beschou
wen, ais eene baal, of iets dergelijks, tenzij men liever denke 
aan twee stukken biljoen-kwikzilver, —  een mengsel van kwik
zilver en eenig ander metaal —  die welligt den naam van bii- 
joens droegen.

Bokken. Een geitebok was 1 halven d. schuldig.
Bokkevellen. Zie Vellen.
B ok e laar s  \  schilden, borstwapenen, nu b e u k e la a r s

1 Wèl te onderscheiden van b a k e l a a r , dat l aur ierbessen beteekent, en 
in sommige tollijsten vermeld wordt.
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geheeten. Eene ton betaalde 4 d. ; beukelaars, buiten tonnen, 2 d.
Bokeraan. Dit vonden wij verklaard door 

bokkenleder. Bij boekerael,  door K il ia a n  zeer wel van boc
kenleder onderscheiden, verwijst deze ons op het Fransche 
bougrain,  en het Italiaansche bucherani .  Voor bougrain 
leze men bougran, d. i. gewast, gegomd, stijf, grof linnen, 
door anderen vertaald door zwart  kanefas.  Zoo is ook, in 
het Engelsch, buckram, a sort of strong linen cloth, stiffe
ned with gum, wel onderscheiden van b u c k s k i n ,  bokkenle- 
der. Deze verklaring wordt daardoor versterkt, dat bokeraan 
in eenen adem vermeld wordt met lijnwaad, kanefas, fustaan, 
zijde en sindaal. Wij gelooven het dus voor eene soort van zwarte, 
stijve, grove linnen stoffe te mogen houden. Ook W illem s  ver
klaart, in zijn * Reinaert de Vos,b o eraan door fijn l innen.
Zie voor het tolregt bij Marskramer ij en en Kanefas .

Boon en. Een schip met boonen bet. 2d . Zie Appelen.
Bot. Eene mand bot, buetren,  betaalde 1 halven d. Wa

ren ze in het schip gegoten, dan betaalde men voor den ge- 
heelen hoop 2 d. Overigens betaalde men naar de grootte der 
oormanden: voor elk oor een halven d.

Boter. Eene ton boter, zeem, olie, honig, smout, smeer, 
roet, lekmoes, staal, ijzer en osmont betaalde, te Damme door
varende, 4 d. Te Sluis waren kooper en verkooper van een 
lopen A, kuipje of pot boter den tollenaar elk een, halven d. 
schuldig; voor eene tobbe boter, ter grootte van eene halve ton, 
2 d.; eene wage 3 1 d.; eene halve wage 1 halven d. Boter 
was vooral een uitvoerartikel.

Bre ide ls ,  gebit. Eene mand bet. 2 d., eene ton 4 d.
Broodsuiker. „Een broot sukers,” suikerbrood, betaalde 

2 d. Men had ook witte suiker en potsuiker. Zie bij Grein.

1 Een l o p e n ,  l o p i n ,  was de helft van een viertal of vierendeel, het acht
ste deel van een’ hoed en hield dus 21,5 kop Ned. Het hangt ongetwijfeld zamen 
met het oude Fransche lopin.  Kiliaan heeft nog l oope  k o r e ns  d. i. een 
viertel; l o o p - s a e d ,  l u p - s a e d ,  50 roeden lands, enz.

* E en e w a g e  boter o f  w ol h ield  30 s teen  van 6 p o n d ; eene w age k aas  
2 0  steen .
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Caerden, Cabéis, Caes, Cabeliau, Calf, Calc, Calc- 
s teenen,  Canevets ,  Cannen,  Carmijn, Carper, Cou- 
toen ,  C loc ,  Cleed,  Cnippine, Coe, Conijnsvellen,  
Comijn, Cousen, Crude, Coorn,  Coper, Cork, Cus- 
sen, Cussentiken: zie onder K.

Caneps. Zie Hennip.
Caproenvoederse. Zie Voederse.
Catteribben. Zie IJzer.
Colenschescijm. Zie Kast.
Compoost ,  c o n p o o s t ,  ingelegde vruchten enz. betaalden 

4 d. van de ton.
Corduaan, cordewaen,  cordewane,  cardewaen, Sp. 

leder, leder in het algemeen, huiden, door middel van aluin ge
schikt gemaakt om er „cousen" van te vervaardigen. Het woord 
is afgeleid van de stad Cordova (Cordoue, Cordouan) van waar 
men waarschijnlijk de beste trok. Het werd aangevoerd uit Ca- 
stilië, Navarre en Arragon. Wat het tolgeld betreft, zie Be
säen. Een torseel (Fr. trousseau,  Eng. truss,  bundel, pak; 
in Oud-Fransch torc ie l ,  toursiel,  zamenhangend met ons tor- 
schen) betaalde al naar dat het gebonden was. Een torseel, 
over het hoofd gebonden, 4 d.; in het midden gebonden, of 
met priemen vastgestoken, 2 d. In den 
demburcliluidt het : „ een turseel, beslagen over *t hoofd, of een 

turseel, gepriemd met houten priemen of met nagelen," of ook 
„ ghenayt met priemen of met naghelen." In het Oud-Fransch 
heet het „un grand toursiel loiet en crois," d. i. lié  en croix,  
kruiselings met koorden beslagen

Culc te ,  culte,  vanhetLat. culcita,  Oud-Fransch keute.  
K il ia a n  verklaart liet door beddetijk,  Fransch coutil ,  Eng. 

*s q u i 11. Anderen willen aan bed gedacht hebben. Maar beide 
worden in het regl. éék vermeld. Men betaalde voor eene culcte

1 In de keuren der „linemakers” (begin der XVe eeuw) was bepaald, dat 
eene „torsseel corde” niet minder dan veertien vademen lang mogt zijn. De 
„bastine line” en de „canepe coorde” mogten niet minder dan negen, en de 
„har i ae coorde” niet minder dan tien vademen lengte hebben.

V. 6
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evenveel tolgeld ais voor een bed of beddetijk: 2 d. Wij ver
staan er hier dus liever, gelijk Professor B ormans het woord 
verklaart in het Leven van Sinte Wonderlare, een
kussen  door [eene soort van rustbed, matras?]. Daar luidt 
het, vs. 1400— 1407, aldus:

Eenwerf was oec die selve Grave 
Te Loeo in sin en paleis, dat ave 
Nu ea gebroken, daer hi inne lach,
Te somertide in midden den dach,
Op eenen ca le , te sinen ghemake,
Daer hi doen hadde alrehand sprake 
Met heren die daer waren doe.

Eene c u 1 c t e , bestemd om ze voort te verkoopen, mogt niet 
korter zijn dan drie en eene halve, en niet smaller dan twee en 
eene halve el. In elk geval moest ze eene el langer dan breed 
zijn, vervaardigd van goed fijn lijnwaad, en geheel gevuld of 
ongevuld. Keuren van de culcstiekers(15de eeuw), 1.

D adelen. Eene baal betaalde 4 d., blijkens de lijst achter 
het tolregl.

D o r s c h ,  darchs ,  derc l i s ,  dorchs ,  darschs:  een
visch, die voornamelijk de Oostzee en de kusten van Ijsland be
woont, maar ook in menigte op onze kusten wordt gevonden. Hij 
is iets kleiner dan de schelvisch en levert een smakelijk vleesch 
op. Yan een honderd kleine dorschen, ter waarde van 10 of 
12 grooten, werd 1 d., van een honderd gedroogde volwassene 
of groote dorschen 4 d. geëischt.

Dorijzers,  doorijzers ,  deurijzers.  Van een honderd 
dezer ijzers werd 4 d. betaald.

Ei jeren. Deze betaalden per kuip, kist en mand een’ halven d.

1 Wij hopen later op de kenren onzer verschillende ambachten meer bijzonder 
het oog te slaan, waarvan we een’ rijken oogst van ongekende bijzonderheden 
durven verwachten.
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E landve l len .  Zie Huiden.
E l f t ,  h e l f t  s. Deze haringsoort was 4 d. het honderd ver

schuldigd.
Enjuun.  Zie Ajuin.
Erwten, arweten ,  waren aan het zelfde regt onderworpen 

ais de appelen .
E vene, ook hevene. Zie Appelen. K il ia a n  heeft even e, 

avena, bromos; ghebaerde  evene ,  aegylops, festuca; even- 
beziën,  haver-beziën. De evene is dan ook eene soort van 
haver, in het Fransch avoine des sables, de avena strigosa 
van eenige kruidkundigen. In sommige stukken wordt ruwe  
evene vermeld; dit zal wel het zelfde zijn ais de gebaarde  
evene. [Zie A. E. G h e l d o l f ,

ministrative de la ville de Brugesyetc., page 73, in de noot (8).]

Foe l ie ,  foelge .  Zie het tolgeld bij Appelen.
Forsieren,  forc ieren ,  f o r t s i e r e n ,  met ijzer beslagen 

valiezen. Zie H uydecoper  op M elis  S t o k e , II, bl. 14, en 
K il ia a n  op fortsier.  Een fortsier was 2 d. verschuldigd. Be
vond er zich eenig tolpligtig goed in , dan 4 d. Yan vele for
sieren, in eene mand gepakt of anderszins, moest men 2 d. per 
stuk betalen. Wie een „kwaad" slot stelde aan „scrinen" of 
aan „ forsieren ” verbeurde 3 pond par. ,
15de eeuw.

Fruit ,  f r u u t. Het fruit gaf altoos iets aan den tolboom te Dam
me , naar dat het schip geladen had. — De vaten of tonnen fruit, 
waardoor men híér wel vreemde vruchten zal te verstaan hebben, 
vijgen, rozijnen, enz., moesten vertold worden bij de „copie." 
Dit is niet het gewone k opp e l ,  twee beteekenende, maar eene 
maat, het dubbele van een „quaertroen" of vierendeel aan wij
zende. Voor elke „copie," die er in een vat of ton was, be
taalde men 4 d., voor eene halve copie of een quaertroen 2 d. 
Deze maat wordt nog vermeld in de v. d.
tol; dáár heet het :„  een c op pel fruits, vier d o edi s vooreen
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koppel." Beide woorden zijn ongetwijfeld van vreemden, welligt 
van Spaanscken oorsprong. Immers uit Spanje en Portugal wer
den de meeste vijgen en rozijnen aangebragt. Inlandsche vruchten 
betaalden 2 d. van de mand of den zak.

Faestaen,  fustein,  Fransch fut aine, bombazijn, geke
perde stof, met garen ketting en katoenen inslag. Een stuk 
fustein was 2 d. schuldig. Zie Kanefas.

Gagel ,  g h a g e l ,  bij K ilia an  gaghel ,  de mirtedoom, muis- 
doorn of steekpalm, een welriekend gewas, dat in Nederland 
in vele streken van Gelderland wordt aangetroffen. Door ga
g e l worden dan in ons regl. welligt de zaden,  w o r te le n  
of eenige andere deelen van dezen boom bedoeld. Zie voor het 
tolregt bij Appe len.

Gal otsen.  Yan deze vruchten, wier naam wij aldus ner
gens aangeteekend vonden, moest men er te Sluis twee van de 
honderd afstaan. De ga lo ts  en,  Oud-Nederl. s c h a lo n g ie ,  
worden vermeld na den Spaanschen ajuin ; wij gelooven derhalve, 
dat gal o t te eene verbastering is van é c h a l o t t e ,  eschlook, 
sausiook, eene in reuk en smaak naar knoflook gelijkende bolplant. 
É c h a l o t t e  d , E s p a g n e = =  Spaansche sjalotte, slangenlook 1.

G a re e l ,  gorree l .  Hiervoor betaalde men een halven d.
Gare n. Een zak katoenen garen bet. 4 d. ; een zak linnen 

garen, doorvarende, 2d.; was het garen beslagen met koorden, 4 
d.; eene schijve of schijf garen 2 d.; eene baal 4d. Een honderd 
ongebonden garen en een honderd Oostersch garen, 1 d.; een 
schippond (300 oude ponden) Oostersch garen, 4 d.; een klu
wen garen 1 halven d. Zes poppen  in bonden van oostwaarts 
komende, de bond 2 d. Wij denken hier liefst niet aan eene 
speelpop, maar aan het Hoogd. |)uppe, eene ,, tgÜnherfarmtge jnsant-

1 Men wi l , dat de chalotten door de kruisvaarders uit Palestina tot ons 
overgebragt zijn ; zij ontvingen haren naam van de stad Askalon en heetten dan 
ook vroeger a ska lo tt en .  Ook s c h a l o n g i e  heeft, even ais het Eng. s c a l 
l i o n ,  wel wrat van Askalon.
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mtit gebmibíu* ob« geunchdte fHaaío vooreerst, wijl overigens in 
het tolregl. van geene poppen gesproken wordt, en ten andere, 
wijl deze bepaling midden in die van het tolregt van 't garen 
ingevoegd is.

Geit. Deze betaalde een halven d.
G e i t eve l le n .  Zie Huiden.
Gember, ginghebaer .  Yoor eene baal gember, peper, 

saffraan, suiker, amandelen, rijst of eenig ander kruid, eischte 
men 4 d. Een klein zakje van deze waar, eene waarde heb
bende van 5 seheli., was 2 d. schuldig. Yoor elke jarre (Pr. 
jarre, kom) of eiken pot groenen gember eischte men 2 d.

G ere id e ,  g h e r e id e ,  d. i. een zadel.  Zie den 
van Karei den Grooten en zijne twaalf pairs, uitgegeven door Dr.

W. J. A. J onckbloet, de woordenlijst, bl. 289. Men betaalde 
er 2 d. voor.

Gers t ,  gheerste .  Zie voor het tolregt bij Ap pe len .
G e s c h u t, g h e s c o t , d. i. p ij I e n. Zie H u y d eco p er  op M. 

S t o k e ,  I, 410 en 426; Roman va enz., bl. 290.
Later heetten hand- en voetbogen, handbooggeschut en voetboog- 
geschut. Op het einde der 13dc eeuw heette eene a r b a l è t e  een 
selfscot: Hist, de la Flandre,IV, 125. Gescot buiten tonnen
of kisten betaalde per bond 2 d . ;  in eene ton of kist 4 d.

Getouw. S c h e e p s g e to u w  was aan het zelfde regt onder
worpen ais de ankers.

Gieters .  Een dozijn gieters was 2 d. schuldig.
Gist.  Eene ton gist was 1 d. schuldig.
G lav ien ,  speren ,  s c h a c h te n ,  spiesen.  Zie H uy

decoper op M. Stoke , III, 286, 322. Het tolregt van een bond 
glaviën, of meer, bedroeg 2 d.

Glas. Een centenaar glas betaalde 1 d.
G lo eden ,  g l o e d t e n ,  later l o e t e n ,  ijzeren stangen of 

haken om het vuur op te rakelen. Zie K ilia a n . Een honderd 
gloeden betaalde 4 d.

Gorgieren.  Het Oud-Pransch heeft g o r g e r i n ,  halsstuk 
van de wapenrusting eens ruiters, en er is o. i. geen twijfel aan of dit
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wordt in Let tolregl. bedoeld. Immers, nadat er gesproken is van 
een pak zwaarden, messen en kn iven ,  h a l s b e r g e n ,  wordt 
gezegd: vele kleine stiks [wapentuig] te weten: go r g ier  e ,  
mijnsysere  en zulke stiks in tonnen of in manden, elke ton 
of mande 3 d., eene p laat ,  2 d.

Goud. Een stuk goud was 2 d. schuldig. De schrijver van 
de Histoire de la ville de Damme,p. 127, bedriegt zich dus,
ais hij meent, dat het goud aan geen tolregt onderhevig was.

Graauwwerk. Een zak van dit bont betaalde 2 d.; een 
talma grawercs, eene ton, eene kist, 4 d.; werd het te Damme 
verkocht, dan was het duizend graauwwerks 8 d. schuldig. 
Graauwwerk was eigenlijk wit en grijs pelswerk, vair et gris ,  
vervaardigd van het vel van een' eekhoren uit het noorden: A. 
E. Gh e l d o l f , a. w., II , bl. 447, noot 12. In de 
van denZeeuwschen tol vindt men „ ongewrocht graauwwerk of
„wilde pelterij, komende uit Oostland.”— Wat talma,  bij Gh el
dolf te lma,  beteekene, is slechts te gissen. Deze geleerde gist, 
dat het welligt het zelfde zij ais t i m m e r a , 1 timmer, dat in het 
tolregl. voorkomt, ais eene hoeveelheid hermelijnvellen aanwij
zende. Wij twijfelen er aan, maar weten niets beters. 8 

Gras. Eene kist gras bet. 4 d. Zou men hier wel aan 
g r a s ,  het bekende bekleedsel der weiden, moeten denken? 
Reeds het tolgeld schijnt ons op iets van groo ter waarde te 
wijzen ; 't zou dan in allen gevalle eene kostbare grassoort moe
ten geweest zijn. Daar eene kiste gras — slechts éénmaal in

1 Veert i g  hermelijnvellen, volgens de univ. de commerce, Faris, B u is

s o n , 1 8 05 , an mot H erm ine. Ook het Hoogd. 3immer wijst in den pelshandel 
een getal van v e er t ig  aan. In Kramers Gouda, G.
B. van  Goor , 18 5 9 , staat bij t i m b re  (terme de pelletier) „zeker aantal (door
gaans 30 of 60) marter- of hermelijnvellen.” Het werd ook soms bij andere vellen 
gebruikt, gelÿk nit het tolregl. zelve blijkt. Bij de oude Ned. maten voor 
sparren, latten en deelen was, gelijk uit oude rekenboeken te zien is , een s c h o k  
gelijk zestig, een t i m m e r  veertig houten.

* ’tZijn ongetwijfeld woorden, aan eene vreemde taal ontleend. In de 
L. v. d. Z. tol heeft men nog een t a l l i  Spaansch ijzer, wegende 1000  pond of  

daar omtrent.
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het tolregl. genoemd— op eene kiste zeep volgt, denken wij 
onwillekeurig aan gr a i s s e ,  gras ,  vet.

Grein. Eene ton gr e in e n  — zoo staat er alleen in de 
lijst achter het tolregl. — 4 d. In den meermaal genoemden 
Toolnébrief van Aerdemburchstaat, onder het opschrift van

b r u s e l i ë n  o. a. het volgende: „Yan halve, van greynen. van 
peper, van commine. van ghingebare. van amanderen, ende van 
allen dinghen die behoren te scortsen, ess van der m. [mare] 
iiij d.” Hierbij voegt de geleerde D resselhuis deze aanteeke- 
ning: „Bruselii m,afstammende van het oude Ags.
san, thans brijzelen, breken,beteekent en gedeel
telijk fijn gemaakte waren, in tegenstelling der of gaaf
gebleven korrels. B. v. kaneel in tegenstelling van 
muskaadnoten, enz.” Grein wordt in de Ord. 
ook onder de specerijen geteld; maar buitendien wordt daarbij 
nog vermeld „gre in  om te verwen en allerhande droogerij,” 
en dáár wordt dan met g re in  wel g r a in e  bedoeld, dat is 
c o c h e n i l l e ,  waaruit eene schoone scharlakenkleur bereid 
werd. Zie A. E. G h eldolf, a. w., II, 514. K iliaan  heeft 
dan ook s c h a r la e c k e n  gr e yn ,  In deze
beteekenis wordt g r e y n ook genoemd in P linius* 
de menschen, beesten, vogelen en waar gehandeld wordt
over de cochenilie-wormkens. In de eerstgenoemde bet. - die 
van specerij - komt greynen voor in van W ijns Hist. 
terkundige avondstonden,2de boek, bl. 95, alwaar hij in eene

noot eene opgave doet van de zoogenaamde waar
mede de spijzen gewoonlijk werden aangezet. Onder het 
kruit telde men —a°. 1395— safraan, peper, greinen,  komijn 
muskaadnoten, nagelen, gember, kaneel, foelie, witsuiker , groene 
gember, potsuiker, amandelen. Uit deze optelling blijkt, dat men 
bij grein  aan eene bijzondere soort van specerij te denken hebbe.

G ul lekens .  K iliaan  heeft g u l l e ,  g u l l e k e n ,  
piscus, — De visschers betaalden te Sluis bij hoopen, elke
hoop gerekend op 2 d. Een honderd versehe rogge gold voor
een hoop, even ais een honderd schelvis sehen ; een honderd
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g u 11 e k e n s of jquge kabeljaauw voor twee hoopen, even als 
een meerzwijn; groote kabeljaauw betaalde, in hoevele hoopen 
ook, 2 d. van den hoop.

Ha a ij en. Een honderd haaijen,hay en , betaalde te Mon- 
nikereede 1 d.

Haar. Eene groote rol haren betaalde 2 d.j de kleine 
rol of eene halve rol 1 d.; eene rol haren van Brugge 1 d.

H a ls b e r g e n ,  a l sbergho  e len ,  h a l s b e r g h o e l e n ,  
halsberghen ,  a l s b o u r g h u e l e ,  wapenrokken, maliën kol
ders, pantserhemden. Zie H uydecoper op M. S toke, II,bladz. 133, 
136—138. Elke halsberg, 'tzij op zich zelve, t̂zij in tonnen 
of manden gepakt, t̂zij te koop gedragen, verkocht of onver
kocht, was 4 d. schuldig. Eene baal was aan het zelfde regt 
onderworpen.

Hammen.  Een’ ton hammen,  alleen in de lijst achter 
het regl. vermeld, was 4 d. schuldig. Zie op H e p e .

H and sc h oe n e n .  Zie Beurzen .
H andvaten .  Zie B e k k e n s .
Haring. „Haringen visch” waren de eenige goederen, die des 

nachts door den tolboom mogten varen. Ook gaven deze schepen 
altijd iets van hunne lading ten beste aan den boomhouder. 
Een duizend harings betaalde 1 d., eene ton, een „kindekijn” —  
heden ten dage een kinnetje  1 geheeten, een achtste deel van 
een vat, — of een „ quartroenkijn,” eveneens 1 d.; het zelfde een 
meese drooge haring.

1 In Amsterdamsche maat is een kinnetje fruit ruim 30 koppen Ned., het 
achtste gedeelte van eene ton; een kinnetje haring, het vierde deel eener ton, 
ruim 30,5 kop; een kinnetje kalk, het achtste deel van eene ton, het vier en 
zestigste deel van een hoed, ruim 15 kop; een kinnetje biksteen, nagenoeg 8 kop; 
een hoed steenkolen, 28 maten, 11,7 mud. Wat de afleiding van het woord be
treft, ’t is hoogst waarschijnlijk het verkleinwoord van kind.  Kii .iaan  heeft 
kinneken, kindekan, vasculum,d. i. vaatje, ’t Verkleinwoord k i n d e k e n ,  k i n 
dekijn,  k i n d j e ,  wordt nog heden ten dage niet zelden ais k i n n e t j e  
gehoord.
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Harnasch. Harnasch van zadelen,  paardentuig, be
taalde van de mand 2 d., van de ton 4 d.

Harpuis,  àrpoys of spiegelhars, speghelhars,  spieghel-  
haers. Eene wage harpuis was 1 d., eene romp, een stuk of 
klomp ter helft van eene wage, 1 halven d., eene ton 2 d. schuldig.

Haver. l)e gewone haver, wèl te onderscheiden van de 
heven e. Zie voor het tolregt bij Appelen. — De tollenaar 
van Slepeldamme ontving den tol van haver en alle ander ko
ren, dat de kooplieden van Eecloo of vreemden in zijne haven 
kwamen opkoopen. De tollenaar van Coxijde ontving eveneens 
den tol van haver en alle ander koren, dat binnen mijns heeren 
vrijhede van zijnen watere kwam, aldaar gelegen, alzoo gezet 
was binnen den Vloere. 1

H aze lnoten .  Zie voor het tolregt onder Ap pe len .  —  
Waren de hazelnoten in een schip gestort, dan was de hoop 
12 d. schuldig. Het gebeurde wel, dat in koggen, die uit 
Oostland —  Duitschland en de kusten der Oostzee — kwa
men, geladen met koren of hazelnoten, de zakken en tonnen 
meel en de hazelnoten, die zij inhadden, meer aan tolgeld op- 
bragten, dan wanneer men — naar mate van het aantal hoe
den koren, meel of hazelnoten, dat de koggen inhielden — één, 
twee of drie viertalen van het beste der vrachtgoederen eischte; 
in dat geval was de tollenaar verpligt de belangen van den tol 
in het oog te houden, en die wijze van vertollen te volgen, 
die de grootste bate afwierp.

H azeve l l en .  Zie Ve l len .
H e e l n e v e l l e n .  Zie Huiden.
Hekel .  Een werktuig, met opstaande draadspitsen voorzien, 

om het vlas en den hennip van de scheeven, de houtachtige 
stukjes van den vlasstengel, te reinigen. Het wordt alleen in 
de lijst achter het regl. genoemd en was 1 halven d. schuldig.

1 Men zou hieruit haast opmaken, dat de noordwaarts leidende waterweg van 
den Zwinboezem niet alleen door den Yloere begrensd was, maar zelve ook dien 
naam droeg.

D ig itized  by v ^ o o Q l e
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Hennep,  cannabis sativa,canepa,  kemps.  Een hon
derd of een bos betaalde 1 d.

Hepe.  Eenehepe,  hetzelfde ais heup e,  iater h e p s e ,  
he s pe ,  hepe  van een varken,  met de beteekenis van 
eene ham,  was 1 d. verschuldigd. K iliaan heeft dan ook  
hes pe  en hamme nevens elkander.

Hespe.  Eene hespe  van eene koe of  een o s s e ,  al
leen in de lijst achter het regl. vermeld, moest slechts een 
halven d. betalen. Hespe  wordt, onzes wetens, in deze betee
kenis niet meer gebruikt. Volgens B omhoff Woor-
denb. derNed. taal)zoude hespe  het hieltje van eene ham, 
doch het woord weinig of niet meer in gebruik zijn. In Vlaan
deren is hespe  nog algemeen in gebruik in de beteekenis van 
ham. Ham zelve had vroeger nog eene andere en uitgebrei- 
der beteekenis. Zie Reinaert de door W illem s, vs. 971,  
waar van Brune den beer gezegd wordt, dat hij over zijne h a- 
men - hammen, billen - zat.

Herders ,  harders .  Deze vischsoort wordt bij K iliaan 
vermeld j; zij wordt ook meun,  gr oo t k op ,  d i kkop ,  snot-  
v i sch ,  v u i l i k  genoemd. ’tIs een rivier- of zeevisch, die 
tot het karpergeslacht behoort. De Franschen noemen ze 
meuni ers  (komt daar ons meun van daan?) wijl ze veelal 
bij de watermolens té vinden zijn. Ook in onze streken dra
gen ze, nevens den naam van herders ,  dien van mo l e 
naars 2. Een honderd herders was, zooals op twee verschil
lende plaatsen in het regl. gezegd wordt, 2 d. schuldig. Ach
teraan in de lijst staat echter 4 d.

Her mer ve l l e n .  Zie Ve l l e n .
Hert ,  hart.  Voor een hert was men 2 d. verschuldigd.
Her t eve l l e n .  Zie Huiden.

i  Onwillekeurig denkt men hier aan de M olen  aarsban k  in ’t Zwin. 
Welligt ontleende ze haren naam aan deze vischsoort, die er niet zeldzaam was. 
Over de h a r d e r v a n g st , eene soort van visscherij, spreken wij later.

* Van daar ook wel het oude m u l l e n e r ,  m u l l i n c k :  de molenaar heet 
in ’t Vlaamsch nog mul der .
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Hoeden.  Eene „rive” vilten hoeden of eenige daarnevens 
betaalde 2 d. Een tteif is nog in het Hoogd. een hoepel of 
band, die de duigen van een vat zamenhoudt. Men leest dan 
ook in de L. en Ord, van den van een werk*
vat, bereven of onbereven.  Wij verstaan door eene rive 
vilten hoeden een aantal hoeden, die door een hoepel of band 
bij elkander gehouden werden; daarom is er ook sprake van 
„eenige hoeden bezijden.” Zoo ook, opdat het eene het an
dere bevestige, sprak men vroeger van eene k ip  huiden, en 
nu nog van eene kip stokvisch, terwijl de k ip  niets anders 
is, dan de hoe pe l  om eene rol stokvisch.

Hoemelen.  Volgens K iliaan  hoppe.  Zie aldaar.
Hooi .  Een schip met hoo i  geladen was 2 d. schuldig; 

een wagen met hooi, te Damme komende, 2 d., en elk paard 
1 halven d.

Hoofdkl eederen .  In eene beslagene mars was elk hoofd
kleed 2 d. schuldig. Zie Bekken. Het was een vrouwen- 
kleedingstuk om het hoofd te dekken, een sluijer, huive. 't Was 
den oudekleederkoopers te Sluis in hunne keuren verboden, den 
„ wivekins van levene” — wie waren het ? -— eenige kleederen te 
verhuren of te leenen, dat is te weten: kleederen, h o o f d k l e e 
deren,  faliën, r i emen,  of eenigerhande ding, dat zij „aan” 
[het ligchaam] dragen mogten. Wie het deed, en er iets bij 
verloor, kon daarover niet alleen geen regt krijgen, maar ver
beurde daarenboven drie pond par.

H o of d l a k e ne n .  Zie bij Bekken.
Hoornen.  Deze betaalden, ais zij in het schip gegoten waren,

4 engelsch van het ® groot; een zak hoornen betaalde 2 d. 
Lagen de zakken , ,bi hem” , dat is op zich-zelven, dan betaalde 
men 2 d. van het mark. Het hoorn werd onder andere be
werkt voor vensterruiten en lantaarnen.

H o n d s V e 1. Zie bij Ve l l en .
Honig.  Zie bij Boter .
Hoppe.  Zie Appe l en .  Een zak hoppe, h o e m e l e n ,  

betaalde 2 d.
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Horden.  Teenen horden,  die boven de vijf schellingen 
kostten, waren 2 d. schuldig.

Hout.  Een schip met hout, door den tolboom te Damme 
varende, gaf vier „gebond” of bundels hout. Oud scheeps- 
hout, of hout, dat tot de vischvangst diende, gaf 4 engelsch 
van het ® groot. Nieuwe masten of eenig ander hout, hoeveel 
er ook in eene kogge of in eenig ander schip overkwam, was 
in 't geheel slechts 2 d. schuldig, doch kooper en verkooper 
gaven, zoo de koop hooger dan 5 schellingen liep, elk het ver
schuldigde regt van dien koop. Zette iemand tienvoetshout, knor- 
hout of eenig ander hout op in Damme, Monnikereede, Hoeke en 
Slepeldamme, en verkocht hij dat hout, dan waren kooper en ver
kooper , indien beiden vreemden waren, 4 engelsch schuldig van 
het ® groot. Voer het hout naar Brugge op , dan betaalde het 
niets, wijl al de koggen met hout te Sluis hunne 2 d. benevens 
hunnen scheepstol betalen moesten. Zie verder bij Berde.

H o ut s ko l e n .  Zie AppeJen.
Huiden.  Elke bond drooge Spaansche huiden, door de Span

jaarden zelven „ traka ligados” — gebonden daker? — geheeten, be- 
taalde4d. Waren ze ongebonden, dan was de dakere,  deker,  
dekkere,  drake, Oud-Fransch takre,  Eng. d i c k e r ,  Hoogd. 
De c h e r ,  d. i. het t i e nt a l ,  1 d. verschuldigd. De natte hui
den betaalden 1 d. de dakere. —  Een daker osse-,  koe-,  
geite-,  kalver-,  herte- en lieelne- d. i. elandhuiden was 
1 d. schuldig; waren er meer of minder dan een dakere, dan 
betaalde elke huid 1 halven d., wat in de lijst achteraan in mi- 
ten staat uitgerekend. Een kip huiden was 4 d. schuldig.

Huusalame.  Een husalame,  huu s a l ame ,  dat voor
komt onder het opschrift: van bedden en dat  er toe
be hoor t ,  betaalde het dubbel van een bed, 4 d. Het woord 
is ongetwijfeld zamengesteld uit hu us, in den zin van h u i s ,  
en a lam e, d. i. gereedschap. Huisalame kan dan beteeke- 
nen een voornaam stuk huisraad.  K iliaan  heeft huys-  
alame,  s u p e l l e x ,  d. i. huisraad in het algemeen. Wij zouden 
hier liefst aan een 1 e dek an t denken of iets dergelijks.

D ig itized  by G o o g l e
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IJ z e r. Zie bij Appe len.  —  Een honderd ijzers of een 
„ quintael,w d. i. een centenaar of honderd [oude] ponden 
Spaansch ijzer was 1 d. schuldig. Geslagen ijzer, oud of nieuw, 
betaalde, zoowel ais kurk, meesen, mos, vloten van netten, hoor
nen en scheepshout, 4 engelsch van het groot. Een honderd 
ijzers van „ menboudsslaghe ” 1 was 16 maal zooveel schuldig 
ais een centenaar gewoon ijzer. Een honderd ijzers, kat te-  
r i bbe n  geheeten, 12 d.

Kaarden,  caerden,  wolkaarden, kaarddistels. Een vat 
kaarden bet. 4 d.; eene schijf 1 halven d.; een duizend kaarden 
1 d. ; bij verkoop, kooper eu verkooper elk 1 d.

Kaarsen.  Wassen kaarsen, waskaarsen, die boven de vijf 
schellingen kostten, waren 2 d. schuldig; waren ze in eene schrijn 
of ton 4 d.

Kaas.  Tolregt van eene meese of wage kaas, boter, smeer 
of roet 1 d.; eene halve wage, een kuip of tobbe 1 halve d.

Kabel s .  Tolregt : zie Ankers:  zij waren aan het zelfde 
regt onderworpen.

Kabel jaauw.  't Groote  honderd van deze vischsoort 
en van zalm was zes werf 20 voor 't honderd. Yan het kleine 
honderd nam de tollenaar 4 d., van het halve honderd 2 d., 
van de 25 één d. Was kabeljaauw verkocht in water bij 
hoopen, dan gaf elke hoop, die boven de 5 schell, gold, 2 d. 
Aan het zelfde regt was de zalm onderworpen, die uit Holland 
of Schotland kwam. Jonge kabeljaauw : zie G u 11 e k e n s.

Kalf .  Tolregt: 2 d.
Ka l f s ve l l e n .  Zie Huiden.
Kalk.  Zie Appelen.
K a l k s t e e n e n .  Tolregt van een honderd kalksteenen 1 d.; 

een schip kalksteenen 12 d.

1 M e i n b o u d s s l a g h c  heet bij Gh e l d o l p ,  t. a. p ., M a i n b o u d s l a g h e  eu 
in een vonnis van 1178, in het meermalen aangehaalde werk opgenomen, 
M e mV n i s l o ch e ;  *t wa9 zonder twijfel cene smederij.

D ig itized  by b o o g i e
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Kanefas .  Balen of pakken, gemaakt door de daartoe aan
gestelde pakkers van Brugge, met kanefas (c an e vets) ,  laken, 
lijnwaad, fustaan, bokeraan, zijde, sindaal of zijden kleederen, 
betaalden 4 d. per pak of baal. Was kanefas, lijnwaad of wad- 
maal te Damme verkocht in eenigen van de tollen aldaar, dan 
eischte men van de honderd el 4 d.; de vijftig el 2 d.; de 
vijf-en-twintig el 1 d. — Gedurende de jaarmarkt te Damme 
betaalden allerhande pakken of balen niets bij hunnen invoer 
aldaar; alleen de voerlieden betaalden tolgeld voor hunne paar
den ; maar werd er laken of kanefas of lijnwaad verkocht, dan 
waren kooper en verkooper verpligt tot de tollenaren te gaan, 
die zich dan vóór de Damsche halle gevestigd hadden, en aldaar 
beiden te betalen, voor elk laken, op 30 el gerekend, 2 d.; 
voor een half laken 1 d.; voor 100 el lijnwaad of kanefas 4 
d.; voor 50 ellen 2 d.; 25 ellen 1 d.; eene „saerge” d. i. d e k e n , 2 d.; 
een lisekleed of bankkleed, 2 d.; een dozijn overtogen, over
trekken, of kussentijken, 2 d.; een saloen 1 halven d.; enz. 
Bleef den koopman na den afloop van de jaarmarkt iets 
onverkocht over, en besloeg hij dat in pakken, dan was hij voor 
elk pak 4 d. verschuldigd; van den ko o p e r  echter, die 
eveneens handelde, eischte men den tol, die in het bijzonder 
op elk stuk, dat zich in het pak bevond, gesteld was.

Kannen.  Tolregt van de „roedine” kannen, 2 d. „Roe- 
dine” schijnt, blijkens den uitgang-in e een stoffelijk bijvoege- 
lijk naamwoord te zijn. Men zal dan moeten lezen kannen 
van „roede” vervaardigd: t ee ne n  of welligt rood aarden  
kannen.

Karmijn,  carmijn,  eene kostbare hoogroode verw, uit 
cochenille bereid, was 4 d. schuldig per ton.

Karn,  kern. Tolregt: 1 halve d.
Karper.  Een honderd karpers was 2 d. schuldig.
Kast .  In ons regl. s e r i ne ,  schrijn — nog overig in ons 

schrijnwerker — genoemd. Eene nieuwe s er i ne ,  waar eenig 
goed in was, was 8 d., zoo ze ledig was, 4 d. schuldig; eene 
oude schrijn betaalde, was er eenig goed in, 4 d.; was ze
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ledig, niets. Nog wordt in het regl. gewag gemaakt van een 
„ colenschescijm.” Zoo lezen wij ook van eene „colensche kist” , 
d. i. eene Keulsche kist, die slechts eer/ halven d. schuldig was, 
in tegenoverstelling van eene Brugsche kist, die 4 d. betalen 
moest. Zoo ook wordt gesproken van een „colsch pot met 
ijserinen naghelen,” waardoor we een' Keulschen ijzeren pot zul
len te verstaan hebben, die een halven d. tolgeld betaalde. 
Het lijdt dus geen twijfel of het eerste lid van „ colenschescijm99 
is Colensche, Keulsche. In van  d e r  S ch ü r en s  is
schijm vonder. In 't Osnabrugsch is schim eene kleine smalle 
brug uit ééne plank bestaande, wat op het zelfde neêrkomt. "Wil 
men aan dit schijm niet denken, dan moet men welligt s c ij m 
voor eene verbastering van scrijn houden. Wij zien echter 
verlangend naar eene betere verklaring uit. Het tolgeld was 
1 halve d.

Katoen.  Tolregt van eene bale co t oe ns ,  coutoens,  4 d.
Kersen.  Tolregt: een korf of mand 1 halve d.
Ketel .  Zie bij Bekken.
Kis t .  Een „ kistebuuc99 was 4 d. schuldig. De letters van 

dit woord staan zoodanig, dat ik niet durf beslissen, of wij aan 
één of aan twee woorden te denken hebben. Ik geloof, dat 
wij hier, ook van wege de plaats waar het woord vermeld 
staat, na nieuwe en oude schrijnen, aan den buik, den romp, 
het ligchaam eener kist moeten denken

Klok.  Tolregt: 4 d.
Kleed.  Kleederen van zijde, s i d i ne  cledere.  Zie Mars

kramerij. —  Een be s creven  c l e e t  —  dat alleen in de 
tollijst voorkomt —  betaalde 2 d. In de

1 In de keuren der tinnenstoopmakers uit den aan vang der 15de eeuw vind 
ik het volgende: „dat geen van de twee tinnenstoopmakers in ’tfijne werk meer 
doen moet, dan 4 pond loods in elke 100 pond fijn tin,  op de boete van 20 
schell, par. En al de stoffering, die tot hun werk behoort, is schuldig te we
zen alzoo goed, ais de b uk en van fijnen werke of van keurwerk.” Hoewel 
dit m. i. geen licht verspreidt over de bet. van het bovenbedoelde b nue,  zoo 
achtte ik de aanhaling voor den taalvorscher gewigtig genoeg, om ze hier op 
te nemen.

D ig itized  by v ^ . o o Q l e
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den Zeeuwscken tol worden g e s c h i l d e r d e  k l e e r e n  opge
noemd, die uit Oostland aangevoerd werden. Seri  ven had 
oudtijds ook de bet. van schilderen, afbeelden (woordenlijst op 
der Leken spieghel,bl. 592). Kan nu hier door een beschre
ven kleed een geschilderd kleedingstuk bedoeld worden ? — In 
de stadsrekening van Brugge van 1310 luidt het o. a. „Item,  
B o u d in é  v a n  Y s e n b e r g h e , van s c r i v e ne  in de ghiselca- 
mere an j c 1 e e t , xiij s. ix d. p ,” waar s c r i v e n de betee
kenis heeft van schilderen. In de zelfde bet. komt ook be ser i- 
ven voor. Zie den Messager des historiques, etc.; année 
1859, 2e et 3e livrais., pag. 222, waar meer voorbeelden 
te vinden zijn.

Knij ven, kniven, lange puntige messen (une espèce de cou
teau-poignard), die men op zijde droeg en waarmede men niet 
zelden ten strijde trok. Zie H uyd ek o per  op M. S t o k e , I , bl. 
526— 529. Messen en kniven „onbeslagen”, d. i. niet tot een 
pak gebonden, betaalden 2 d.

Kni p  pinge.  Een honderd vachten van knip pin gh e was 
4 d.; een vijftig 2 d; een vijf-en-twintig 1 d., en daarbeneden 
een' halven d. schuldig. Een pak of „scimmeese” 1 van deze 
vachten of eenige andere huiden of vellen — onder den alge- 
raeenen naam van ruware begrepen— moest 4 d. betalen. 
Er schijnt onderscheid gemaakt te worden tusschen „cnippine 
v e l l e n ” en „cnippine vachten.” Immers er staat op eene 
andere plaats in het tolregl.: „Een honderd cnippine veilen
bi hem” d. i. op zich zei ven „ 4  d ; een vijftig 2 d., een 
vijf-en-twintig 1 d., daar be ne de n  niet .  Een honderd 
v a c h t e n  4 d. en daar beneden, alzoo ais cnippine v e l 
len.” Bij de v a c h t e n  staat: beneden de vijf-en-twintig 
een’ ha l ve  d., maar dit kan eene kleine misschrijving zijn. 
Yoor k n i p p i n g h e ,  k n i p p i n e  staat bij G h e l d o l f  c 1 i p-

1 In de Lijste en ordonn. van den Z houdt eene s c h i e m e e s e ,
s c h i m e e s e ,  vellen uit Oostland 100 dekker; eene sc h i e m e e s e  eland- en 
hertehuiden slechts 8 dekker; boksvellen 60 dekker; geitcvellcn „een schiemeze 
oosters” 80 dekker.
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piae.  't Is het zelfde woord , door verwisseling der en 
ontstaan, ais k n u p p e l  voor kluppel .  C l i p p i n g  is nog in 
het Engelsch afsnijdsel, afknipsel, het zelfde wat knipping, van 
knippen, in het Hollandsch is. Door een en ander schijnen 
in ons regl. vachten en vellen bedoeld te worden, waaraan de 
wol en het haar ontnomen is 1.

Koe.  Tolregt: 2 d.
Koehui den .  Zie Huiden.
Kon ij ne vel l en.  Zie Yel l en.
K o m ij n. Hij werd aangevoerd uit Marokko en de koning

rijken Castilië en Leon. De uitdrukking, waarin het tolgeld be
paald wordt, is verre van duidelijk te zijn ; er zijn ongetwijfeld 
woorden in weggevallen of misschreven. Aldus staat er : „ eene 
bale comijns, wegende bij 500,” d. i. bij de 500 pond, „geeft 
5 d.; beneden 400, tusschen 300 en 400,  4 d.” Maar hoe
veel geeft nu eene baal beneden de 500 pond? Daarom le
zen wij, in stede van „bij 500,” be n e d e n  500. — Zie ook 
Amandelen.

Koorn.  Zie H a z e l n o t e n ,  Haver ,  Appelen.
Koper.  Tolregt : eene meese kopers 1 d. ; een duizend ko

pers in meesen 4 d.; ongemeest, d. i. niet in meesen, 6 d.; 
een last, te Damme doorvarende, 6 d. ; aldaar verkocht, 12 d.

Kousen.  Tolregt: een dozijn paar kousen, „bi hem,” 2 
d.; een half dozijn l d . ;  3 paar kousen een halve d. Kocht 
iemand kousen voor eigen behoefte, dan was hij niets schuldig. 
Een torseel kousen, hoeveel er ook in waren, over het hoofd 
gebonden, gold 4 d.; in het midden gebonden, of met priemen 
te gader gestoken, 2 d.

1 In de keuren der beurzemakers — aanvang der 15de eeuw — luidt het 
ais volgt: „Item , dat niement moet aniden hertine nachtelingben, no reyene, 
no scapine, no knippine, no coeyene, no perdine, no gheene manieren van 
nachtelinghen, hi en moet se sniden lanes den veile.” Daar wij hier nevens 
de herte-, reeën-, schape-, koeije- en paardevellen de kn i pp e vellen vermeld 
vinden, zoude men bijna geneigd worden om bij knip  aan het eene of andere 
dier te denken ; aan welk, durf ik zelfs niet gissen.

V. 7
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Krui de n ,  crude,  specerijen. Zie Gember.  Een* tonne 
„ cruudswelke specerij ook, betaalde 4 d.

Kurk. Tolgeld: 4 engelsch van het lb groot.
Kussen.  Tolgeld: 1 d. In eene kist gepakt 4 d.
Kussent i jken.  Tolgeld : twaalf küssentijken, of overtogen, 

2 d.; zes 1 d.; drie een halve d. Zie Kanefas .
Kwikzi lver .  Tolgeld: een zak 2 d.; eene baal of ton 

4 d.; werd bet verkocht, dan betaalde men 2 d. van het mark.

Laken.  Zie K a n e f a s. Een laken op zich zelven van 80 
ellen bet. 5 d. ; een half 1 d. Een zak l i n n e n  laken, te 
Damme doorvarende, bet. 2 d.; was hij met koorden of touwen 
beslagen, het dubbel ; een torseel w o l l e n  laken 4 d. of 2 
d., al naardat het over het hoofd gebonden, in het midden 
gebonden of met priemen vastgestoken was. Eene rol of een stuk 
l i n n e n  laken, niet gebonden, dat te Damme doorgevoerd 
werd, betaalde 2 d.; werd het aldaar gekocht of verkocht, dan be
taalde het van elke honderd el 4 d. Eene baal was 4 d. schuldig.

Lam. Tolgeld : een halve d.
L a t o e n , Fransch l a i t o n ,  geei koper, ook „ghelu blecq” 

geheeten. Tolgeld : 2 d. van de wage.
Lavo i r ,  waschvat, waschbekken, handbekken. Zie Be k

ken.
Lekmoes .  Zie Boter.
L ij n w a a d. Zie Kanefas .  Een torseel lijnwaad, door

gevoerd wordende, was 4 d. schuldig; was het in ft midden 
gebonden, slechts de helft. Een honderd lijnwaads, „ver- 
cocht bi hem”, in ééns, 2 d.; ontbond men het torseel, dan 
betaalde het honderd 4 d. Kon de koopman het niet kwijt 
raken en bond hij 't weder over het hoofd, dan betaalde 
hij voor zijn torseel 4 d. ; was het in 't midden gebonden , 
slechts de helft. Eene baal lijnwaad was 4 d. schuldig.

Lijnen.  Getouw,  s c h e e p s t o u w en k a b e l s ,  werd 
van vlas of hennep vervaardigd; de l i jnen van boombast:



daarom heeten ze in ons tolregL ook bas t i ne n  l ineti .  Het 
honderd betaalde 4 d. Dat de basten lijnen toch ook tot 
scheepsgebruik dienden, bewijst het opschrift : „Van soeeps alíame.”

Lijs. Tolregt: 2 d. K iliaan heeft l i js ,  l i j  s e ,  soamnum : 
derhalve een schabel, eene voetbank, eene bank. Daarom volgt 
het ook wel in ons tolregL onmiddeliijk op eene tafel. —  
In de keuren der draaijers (I5d® eeuw) vindt men het vol
gende: „Item, dat de voorz. draaijers „ l i s e n ” maken mogen 
en daarvan zullen de posten en „peekeien” zijn van wilden 
houte, en de „zittelisen” boven plat, zonder snede; backten 
[achter] een „ gheclooft bart ” en in den bodem een gekloofd 
bard [plank], en de „wijnt lisen” niet hooger dan zeven voet 
hoog of daar beneden, zonder „claeuwe” anders dan van zelfs.” 
Den 6den van Pietmaand (September) 1439 was reeds door den 
magistraat van Brugge bepaald, dat de draaijers o. a. geene 
„l ij s en met ghesnedenen werke” maken raogten.

L i s e k l e e d .  „Lisecleet of banccleet” staat er: het eene 
woord verklaart hier het andere; het betaalde 2 d. K iliaan  
verklaart l i j sbedde,door rosbaar ,  : rustbed, waarin
de gedragene lag; l i j s c o e t s e  is bij hem s p e n n e c o e t s e :  
koetse heeft hier natuurlijk de bet. van bed. Wanneer wijnu 
bedenken, dat het bankkleed of ,, lisekleed” opgenoemd wordt 
onder ander beddegoed, dan zouden wij haast aarzelen om 
bankkleed en lisekleed hier door tapijt te verklaren, schoon 
toch weder (Histoire de la Flandre etc., IV, 84) ta pij twev ers
en l i s e c l e e t  wevers  ais éénzelvig beschouwd worden.

Li moenen .  Tolregt: twee stuks van de honderd. „Ly-  
m o e n k ij n s ghesouten ,” of ingelegde limoenen, betaalden 2 
d. van den pot of jarre.

Lood.  Tolregt : een blok of stuk lood, of een stuk loods 
„driehouct” , 2 d.; gegoten lood 1 d. van de wage; een voe
der lood 12 d. Bij het wegen der goederen ontvingen de 
keffers van elke wage 1 halven d. ; uitgezonderd van lood, waar
van zij 4 d. ontvingen.

Loof .  Zie A p p e 1 e n. „ Del mare de f e u 11 e dont ou
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conroie cordewaen: deus deniers,” zoo leest men in eene bepa
ling van het tolgeld (Hist, de la Flan, I I , p. 487). Door l oo f ,  
het zelfde ais blad,  gelooven wij dan in ons tolregl. de bla
deren van deze of gene plant te moeten verstaan, die gebruikt 
werden om het corduaan, of Spaansche leder, verder te bewer
ken , te leêrtouwen (corroyer). Alle gelooide huiden (cuirs tan
nés), niet tot zoolleer bestemd, werden getouwd (corroyés).

Look.  Tolregt: twaalf schoven 2 d . ;  6 schoven 1 d.;
3 schoven 1 halve d.; eene ton 4 d.j 15 bossen 1 d.; een 
wagen 2 d.; enz.

L o o s c h. In het tolregl. heet het : r o o t l o o s c h  en roots  
l o o s c h s ;  bij G h b l d o l f , t. a. p ., rod l ö s c h :  het dozijn 
bet. 2 d. De evengenoemde geleerde verklaart den naam door 
„ cuirs de boeufs roux,” roode ossenhuiden. Dat de naam uit 
twee woorden bestaat, bewijst de uitdrukking „roots looschs” , 
waar beide woorden in den genitief voorkomen. Er is dus 
geen twijfel aan, of root  is ons rood.  L o o s c h ,  l ö sch  deed 
ons wel eens denken aan het roofdier, bekend onder den naam 
van l ö s c h ,  l y nx  ‘.

Makreel .  Deze roofvisch wordt vooral in de Noord- en 
de Oostzee aangetroffen. Een duizend makreels betaalde 2 d.

Mal e f i ge s .  „Een torseel van malefighes of seilcleeds” , 
zoo staat er. De uitdrukking reeds toont niet onduidelijk aan, 
dat,, malefighes” de plaats aanwijst, van waar de stoffe (zeildoek ?) 
kwam. Nergens toch in het geheele reglement vindt men het voor
zetsel v a n op deze wijze véér den naam eener koopwaar. G h e l 
d o lf  denkt er eveneens over, ais hij bij het woord aanteekent : 
„peut-être des étoffes d'Amalfi, imitées en Flandre.” De 
noodzakelijkheid van dit laatste zien wij niet in. Zij kunnen

1 De l ös c h  of lynx is in de meest bevolkte landen van Europa uitgeroeid; 
men vindt hem nog in de uitgestrekte wouden in ’t noorden van Zweden en Rus
land. In het zuiden van Azië en Afrika treft men eene soort van losschen aan, 
die bekend zijn onder den naam van k a r a k a ! , zamengesteld uit de Turksche 
woorden kara,  zwart, en k a l a k ,  oor. Deze hebben eene wijnrood e huidkleur 
en zwarte ooren. ’t Is bekend, dat met de pelzen van losschen, tijgers, enz. 
in Azië de zetels der aanzienlijke en hooggeplaatste personen bekleed worden.
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zeer wel uit Amalfi, welks inwoners tot de stoutste zeevaarders 
behoorden, aangevoerd zijn. De rol, die doorgevoerd werd, 
betaalde te Damme 2 d.

Manden.  Tolregt: manden, boven de vijf schellingen ge
kost hebbende, 2 d.

M ar sk ramerij.  Zie Bekken .  Tot de ge me ngd e  
marskramerij behoorden messen, scharen, tasschen, handschoe
nen, beurzen, riemen, twijn, naalden, spelden. Waren deze 
voorwerpen Ios, dan betaalde de marskramer 2 d.; waren ze 
in één' hoop beslagen, tot één pak zamengebonden, dan het 
dubbel. Tot de o n g e m e n g d e  marskramerij, ais we 't zoo 
eens noemen mogen, behoorden allerlei specerijen, hoofdklee- 
deren, was, zijde, sindaal, fustaan, bokeraan, „ saerges” of de
kens, salonen, bankkleederen en kussentijken. Elk zakje 
specerij, „cruut”, dat boven de vijf schell, had gekost, was 2 
d. schuldig; het zelfde eischte men van een hoofdkleed, een 
stuk was, een stuk zijde, sindaal, fustaan en bokeraan; 
van de halve stukken de helft; van de „saergen”, die boven 10 
schell, hadden gekost, even eens; van die van mindere waarde, 
of salonen, elk een' halven d.; van twaalf overtogen 2 d.j enz. —  
„Eene tonne ma erse n” (marskramerij?) zoo staat in de lijst 
achteraan : 4 d.

Masten.  Zie Hout.
Matten.  Tolregt: een dozijn biezen matten, van Dor

drecht komende, 2 d.
Mede,  een uit honig gegiste drank. Tolregt: eene ton 

meé 2 d.
Meede ,  meekrap, eene plant, wier wortel eenefraaije roode 

verw oplevert. Tolregt: eene baal gemalen meede 4 d.; een 
zak groene meede 2 d.; eene gote —  afgeleid van g i e t e n  —  
meede in een schip: 2 d.; een wagen, geladen met meede, 2 
d. \  en elk paard een halve d. ; een schip of schuit met meede 
2 d.; een zak meede, gebonden, 4 d.; niet gebonden 2 d.

1 In het laatste gedeelte van het tolregl. staat 1 d. ; alzoo ook bij Gh ei,d o lf.
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Meel .  Zie A p p e l e n ,  Ha z e l n o t e n .
Meelvaten,  melde.  Tolregt: een honderd 1 d. Het 

Hoogd. lieeft nog fflnlbc, baktrog. K il ia a n  heeft: moude,  al
veus, d. i. trog, bak, kuip; ook moude,  melc-teyle,  molde.

Meerzwijn,  bruin vi s  ch,  bij de zeelieden zeevarken, 
het zelfde ais het Hoogd. ftttrtcl)»«*. Sommigen willen er een’ 
walvisch onder verstaan, o. i. ten onregte. K il ia a n  heeft dan 
ook: „Maerswijn, merswijn,
marinus, Qal. marsouin.” Y an  W ijn  berigt ons in zijne 
Hist, en letterh, avondstonden,2** boek, bl. 81 en 82, dat 
M a e&la nt  in Her naturen bloeme den bever mar s wijn, doch 
het zeevarken maerswi jn noemt. Hij haalt de volgende regelen 
van genoemden schrijver aan :

S. d e  V r ies  zegt in zijne Won
dergevallen soa op ais ontrent de enz., dat de naam van
z e e v a r k e n  aan verscheidene visschen wordt gegeven, o. a. 
aan de t oni jnen,  maar dat de d e lp h in  en [dolfijnen of 
bruinvisschen] de eigenlijke zeevarkens zijn. Dit laatste stemt 
dan met het getuigenis van K ilia a n  overeen. Tolregt: 4  d .

M e e s e n. Zie Kurk.
Melkt ee l en .  Tolregt: een honderd 2 d.
Merriën.  Tolregt: eene merrie 2 d.
Messen.  Zie Knijven en Marskramerij .
M ij i l s  ij ze r8. Uit het tolregl. blijkt, dat het een’ soort 

van wapentuig was, of ten minste in den strijd gebezigd werd. 
Kunnen hier ook m i n c k-ij z e r s bedoeld worden, ijzeren werk
tuigen , voetangels, sterren , die altijd, hoe men ze ook wierp, 
de punt omhoog staken? Zie K il ia a n  op minck-i jzer,  en 
verder bij G org ie  re.

Mispe l en.  Zie Appelen.
Mon nik sl aken. Een „m one d a k  en”, monnikspij, bet.

1 halven d.

„Porcus Marinus dats maerswijn. 
Gherebbet, ghespect, dinct het sijn, 
Na een swya, dat man siet gaea.”
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M o lcn  s tee  il en. Tolregt: een molensteen 2 d.
Mortieren» Tolregt; een honderd mortieren of mor- 

tiersteenen 4 d.; vijftig 2 d.; vijf-en-twintig 1 d.; beneden 
de 25 een halve d.

Mos. 't Was aan het zelfde regt onderworpen aid de a n k e r s.
Mo s s e l e n .  Zie Ap pe l e n ,
Mostaard.  Tolregt: een tonnetje mostaard, groot of 

klein, 4 d. De mostaard werd soms uitgevoerd naar Schot
land ; het tolregt van de vaten of tonnen werd dan berekend naar 
het aantal van deze tonnetjes, die zij inhielden.

Naalden» Zie Marskramerij.  't Waren waarschijnlijk 
kostbare haarnaalden.

Nokernoten.  Zie Okkernoten.
Noppen.  Met noppen en v l o k k e n , vlokwol, werden de 

bedden gevuld: een zak betaalde 2 d.
Noten.  Tolregt: eene ton 4 d. Waarschijnlijk worden 

door noten okkernot en verstaan.

Oorkus sen .  Tolregt: 1 halve d.
Okkernoten ,  n o k e r n o t e n ,  betaalden per zak 2 d.; per 

pijp, vat of ton 4 d.; in ’t schip gegoten 12 d. van het last. Den 
schip, met okkernoten geladen, was 12 d. van den hoop schuldig.

Ol ie.  Zie Boter.  Een honderd oliën bet. 2 d; elke 
jarre of pot olijfolie het zelfde.

Os. Tolgeld: 2 d. Verkocht men te Damme ossen of 
paarden, al waren de verkoopers Denen of Vriezen, eveneens 2 d.

O s s e n h u i d e n .  Zie Huiden.
Osmont .  Zie Boter.  K il ia a n  heeft „ H o s e - m o n t ,  

genus piscis”’tZal het zelfde zijn ais ons tegenwoordighozen-
b e k ,  eene vischsoort, die tot het geslacht der z e e d u i v e l s  
behoort, en aan de kusten van alle Europesche zeeën, maar 
vooral aan die der Noord- en der Oostzee, gevonden wordt;
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hij wordt van 1 tot 2 el lang. —  In de 
Zeeumchen tol wordt oos tmont  ais eene soort van ijzer 
vermeld, en daar het in ons reglement op ijzer volgt, zonden 
wij haast geneigd zijn er hier die beteekenis aan te hechten.

O t t e r v e l l e n .  Zie V e l l e n .
Overtogen.  Zie Kussent i jken.

Paard.  Tolregt: 2 d. Zie Ossen.
Pal ing.  Tolregt: een duizend „ p a e l d i n c h s ” 2 d.
Pan.  Zie Bekken.
Pek.  Tolregt: eene ton 2 d.; een vat, in het water of 

op het land, verkocht of niet, 2 d.; twee t i ne n  pek 1 
halve d.; vier t inen  1 d. —  Het Fransch heeft t i ne ,  soort 
van vat of ton tot vervoer van water; t i ne t t e ,  tobbetje, 
vlootje, kuipje. K il ia a n  heeft dan ook : t i jne ,  wat er t  ij ne,  
wat er tonne .  Een vat hield —  dit blijkt uit het tolgeld —  
acht tinen.

Pel teri jen.  Tolregt: eene baal pelterij uit vreemde lan
den 4 d.

Peluw.  Tolregt : Deensche beddekens en peluwen 1 d. ; 
een „ p e l u "  in het algemeen 1 d.

P e l uw tijk. Tolregt: 1 d.
Peper.  Zie Amandel en en Gember.
Peren.  Van deze vrucht ontving de boomhouder te Damme 

bij de doorvaart altijd iets. Zie Appelen.
Pladi jsen.  K il ia a n  heeft: „Pladdi js ,  j. pi at d ijs, 

ser piscis,”dat is, een zeevisch uit het geslacht der s c ho l l e n .
Eene mand met b u e t r e n ,  d. i. botten, of met p l a d i s e n ,  
of met w i t i n g h e n ,  was 1 halven d. schuldig; waren ze in 
'tschip gegoten, dan de geheele hoop 2 d. Eene kleine mand 

of een „b a e r 1 e k ij n 1 wijtincs, spierincs” of platvisch was een*

i Het Fransche b a r i l ,  vaatje, tonnetje, met den Dietschen verkleinings
uitgang k ijn , later ken.
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halven d. schuldig. Voorts betaalden de manden naar het aan
tal ooren ï elk oor een' halven d. —  K il ia a n  heeft wij t i ngh
j. w i t t i n g h ,  eetbare zeevisch. Wi j t ing  heet tegenwoordig
ook wel wi t t e  schelvisch, wat meteen de verklaring geeft 
van den naam w i t t i n g h ,  witvisch. In de lijst achter het 
tolregl. staat: „j mande met placlise of witinghe” 1 halve 
d. Wij zien dat de p i ad is en en w i t i n g h e n  in den tekst 
bijeen worden gevoegd, en wij gelooven dus p l a c l i s e  te
moeten houden voor eene schrijffout. Wanneer wij tevens be
denken , dat K il ia a n  bij p 1 a t d ij s aanteekent :,, 
d. i. p l a t t e  v i s c h ,  dan gelooven wij, dat ook hier het
woord weder zich zei ven verklaart, en dat wij pl a t  v i s c h ,  
die alleen in het eerste deel van het tolregl. genoemd wordt 
—  terwijl in het tweede alleen de platdi j s  voorkomt—• 
voor het zelfde te houden hebben ais de p l ad i s e n .

Pl aten:  ijzeren platen, borstplaten en dergelijke, waar
mede men zich in den strijd het ligchaam dekte. Eene plaat 
was de helft van een halsberg verschuldigd: 2  d. Zie H uy- 

d ec o per  op M. S t o k e , III, 82. „De le paire de causes
[kousen] de fier [fer],” zoo heet het ergens, dat is dijstukken,
dijplaten, cui ssards .

P 1 a t V i s c h. Zie P 1 a d ij s e n.
Pl ui men.  Een zak pluimen, tot vulling der bedden, bet.

2 d.; eene wage 1 d.; weegloon daarvan ook 1 d.
Pommade.  Zie Ap pe l dr ank .
Poppen.  Zie Garen.
Pot.  Een ijzeren, metalen of koperen pot, zie Be k

ken;  een Keulsche pot, zie Kast .  Van potten en schotelen 
„Sarazijns” werk, twee stukken van de honderd. Welligt wordt 
hierdoor porcelein bedoeld, dat in het eene of andere land, 
waar de Saracenen destijds heerschten, vervaardigd was. In 
een stuk van 5 November 1441, allerbelangrijkst voor de 
geschiedenis van den Sluisschen handel en waarop wij later ho
pen terug te komen, luidt het o. a. aldus: „Sauf et réservé 
outre les biens qui s’ensuivent, à savoir: pommes d’orange et
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de grenade, olives, citrons, limons et les semblables, eaux 
roses et de Damas ,  et autres eaux aromatiques, sucades et 
confitures en pots de six livres de poids et au dessous, singes, 
ours, l i o n s ,  mar mot t e s ,  f auco  ns,  p a p e g a u x  [perro
quets] et toutes autres manières d'oiseaux et d’étranges bêtes 
sauvages, oignons et roseaux d’£spagne, tapis, velus, nattes, 
harpoix [colophane], appelé en Flamand spiegelhars, vaisselle 
de terre, appelée en Flamand v a l e n s c h w e r e ,  1 éponges, 
v a i s s e l l e  de „ vo i rr e s ” et semblables nouvelletés que les 
galées et caraques amènent, pourvu que au regard de toutes 
ces parties, elles ne soient en fût, ni lien.” Door v a i s s e l l e  
de terre moet men ongetwijfeld aardewerk verstaan; zoude 
men nu bij v a i s s e l l e  de verre  niet aan Sarazijns werk, 
glasachtig aardewerk, porceleinen schotels en potten moeten 
denken? Dan staat Sar azijn s wer c tegenover Ya l e n s c h -  
werc.  2

Pr ui me n.  Tolgeld : een korf of „bareelkijn” , d. i. tonnetje, 
pruimen 1 halve d.; eene groote mand 2 d. Een zak met 
Spaansche pruimen was eveneens 2 d. schuldig.

Quarens t een  en. Tolregt: een paar een halve d .—  De

1 Kan dit ook beteekenen: F a y e n c e ,  aardewerk afkomstig uit de Italiaan* 
sclic stad Faënza, waar dit soort vau goed, eeuwen geleden, het eerst gemaakt 
werd? Zie E et boek der uitvindingen enz., I I ,  2* afd. bladz. 12 en v. v,

* In bet Hollandsch luidt dit aldus: „uitgezonderd de navolgende goederen, 
te weten: oranje-appelen, granaatappelen, olijven, citroenen, limoenen en der* 
gelijke vruchten, rozewater, Damascus-water [destijds zeker even bekend ais nu 
onze e a u - d e - C o lo g n e ]  eu andere welriekende wateren ; sucade en koafitnren 
[ingemaakte vruchten] in potten vau zes pond en daar beneden; apen, beeren, 
leeuwen, marmotten, valken, papegaaien, en allerlei andere vogelen en vreem
de wilde dieren; Spaansche uijen en Spaansch riet; tapijten, haarwerk [? ], mat
ten , harpuis, in het Vlaamsch spiegelhars geheeten, aardewerk, in het 
Vlaam8ch valensch werk genoemd, sponsen, glaswerk en dergelijke nieuwigheden, 
die de galeijen en kraken aanbrengen, mits al deze dingen noch in vaten 
gepakt, noch met banden zamengebonden zijn/'
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lieer D r e sse l h u is  verklaart het woord door het Fransche carreaux, 
groote houwsteenen, zerken enz., en veroordeelt M eer m a ns  ver
klaring, die queern8teen gelijk stelt met handmolensteen,  
gelijk ook de heer G h e l d o l f  m opheldert door 
meules à la main.Wij gelooven, dat de heer D r e ss e l 

h u is  zich hier vergist. Nog heden is eene k w e e r n  een 
handmolen; in de Ord. en 1. spreekt men van
steenen van hu i s que r ne n  en tafe l quernen;  K il ia a n  

heeft reeds quer ne,  handmolen. Aan den anderen kant is het 
waar, dat in den Aardenburgschen tolbrief „quaren steen e” be
zwaarlijk door handmolensteen kau verklaard worden, daar deze in 
één en adem nevens de „quaren s teen en” worden opgenoemd. In 
ons tolregl. gelooven wij aan handmolensteenen te moeten den
ken, temeer, wijl ook de zerken daarin worden opgenoemd.

Q u i c s e l v e r .  Zie Kwi kzi l ver .

Reepgaren.  Tolgeld: een honderd of een wage van dit
„sceepsallame ” 1 d.

Ric.  Een „ ric” — zoo staat alleen in de lijst-— I halve d. 
Wat het beteekene, is ons onbekend; we zochten het te ver
geefs. Misschien is 't het zelfde ais het bij K il ia a n  vermel
de recke,  een lange stok. De mortierstokken, waschstokken 
en zwingels {Rist.^de la Flandre,IV, 236) behoorden te Brugge
tot den kle i nen  tol. Dat r ic  anders rug beteekent, is 
bekend; doch wij betwijfelen, of deze bet. hier dienen kan.

Ri emen.  Zie Marskramerij  en B ekken.  Een riem 
is hier een gordel. Het gilde der riemmakers, in 1348 te 
Gend bestaande, noemde men later in bet Fransch: „faiseurs 
de chaintures.” Hist. de la Flandre,III, p, 321. J a n  d e  W eert  ,

van Yperen, schreef in de 14de eeuw:

Die manne en eonnen haer selver niet 
Nochte haer gout langher sluten;
Si nayent op haer cleder buten.
Oft an groten breeden r ie m e n .
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Rijst. Zie Gember en Amandelen.
Roet.  Zie Boter  en Kaas. Tolregt: eene baal 2 d.
Roeden.  Zoo niet gewone roeden, dan riemen van een

vaartuig; die boven de 5 schell, gekost hadden betaalden 2 d.
Rog.  Tolregt: een honderd gedroogde roggen of toelgen

1 d ; nat verkocht, in Zwin, elke hoop 2 d.
Rogge. Zie Appelen.
Rood van Spanje:  rood van Adrianopel of Indisch rood, 

aangevoerd met Spaansche schepen. Tolregt: een zak 2 d.; 
bij Damme verkocht 2 d. van het mark. 1

Rozijnen. Tolgeld: een „copie” vijgen of rozijnen 4 d.; 
een halve „copie” of een „quaertroen” 2 d.; een „ fray el” of 
„friel” vijgen en rozijnen 2 d . Zie Frui t .

Ros i nen:  van het Fransche r é s i n e ,  hars, inzonderheid 
pijnboom- en dennehars. Tolgeld : 2 d. de wage.

Saergen,  dekens. Tolregt: 2 d. Zie Marskramerij .
Saf fraan.  Zie Gember.
Salonen.  Tolregt : een saloen (beddeklecd ?) I halve d.
S ar azijn s werk. Zie Pot.
Sar c. Een laken Engelsch „sar e” van 30 el was 2 d., een 

half laken I d. schuldig. K il ia a n  heeft s ae rek,  saerek-  
doeck j. fus teyn.  Zie dit woord.

S c e n e me s s e n .  Deze voorwerpen worden onder de vellen 
of huiden gerekend. Het tolregt van een duizend scene-  
mes s en  bedroeg 4 d. Bij G h e l d o l f  staat s c e v e n e s s e s  3.

Schaap.  Tolgeld: 1 halve d.
Sc ha pe v e l l e n .  Zie Ve l l e n .
Scharen.  Zie Marskramerij .  Tolregt van eene groote 

schaar, droogscheerderschaar, verkocht of te koop gedragen, ld .
Sche l .  Tolregt: 2 d.
Sche l v i sch.  Tolregt: 2 d. het honderd.

1 Het gewone mark bedroeg het derde gedeelte van 100 pond.
* Zie de aanteekeningen , waarin wij op dit woord terugkomen.
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Schoenen.  Tolregt: eene toil 4 d.
Schoppen.  Zij betaalden, in een schip door den tolboom 

te Damme varende, 2 d.
Schors .  Zie A p p e 1 e n. Waarschijnlijk eikenschors, dat 

gebruikt werd tot het looijen van het leder. In de keuren 
van de „culcstickers, porpointstickers, bourduerwerkers ende 
calanderaers,” van den aan vang der 15de eeuw, vinden wij het. 
volgende: „Voord dat niement gheoorlovet es eenighe calandre 
te stelne, noch te vaerwene met sauflourse, met inden vanbau- 
daes, met lecmoese, met s co r t s e n ,  met elsin, eekin, noch 
nueteboomen, met gallen, noeli met s l i p  en,  hute gheste- 
ken den vaerwers, dat zij scortsen mueghen met nue t e boom-  
scort sen  ende met sconen watre.”

S c h o t e 1 e n. Zie P o t.
Schre i j en ,  s c r e i e n ,  s c r e y e n ,  scharren? Het hon

derd van deze vischsoort was 2 d. schuldig.
S e y l h o n t s v e l .  Dit komt alleen in de lijst achter het 

tolregl. voor. Het betaalde 1 halven d. Het is hoogst waar
schijnlijk het vel van den zeehond, die in het Eng, s e a l  heetl.

S i d e r. Zie Ap pe l dr a nk .
S i k k e l e n ,  z e ke l e n ,  sekelen.  Tolregt: een honderd 

4 d.; vijftig 2 d.; vijf-en-twintig 1 d.
Sindaal .  Zie Marskramerij .  Elk stuk sindaal be

1 „M en denke n iet,” zoo schrijft van W ijn in het tweede boek zijner 
en letterk.avondstonden, bladz. 7 8 , waar hij over de z e i - ,  z e e l -  of z e e h o n 
d en  handelt, „dat z e e lh o n d  een ander dier dan z e e h o n d  beteekene. Makb- 
1ANT zegt, in het H. S. der Naturen Blo, duidelijk :

„ Canis marinus,dat es mede 
„Van der zee ene wonderlichede 
„ D ie  wi heten den

Ja , zoo dit niet genoeg was, zou ik er bijvoegen, dat m en, in het vischboelt 
van Adb. C oenez, een artikel heeft van den „zeehont of bij sommigen
geheeten den z eelhont”De Denen noemen hem ln  de keuren der
cordewaniers (schoenmakers) luidde het aidas : „ E n  zoo wie van de voorzcide
drie lederen —  honden-, z a a l h o n d e n -  en zengenleder —  schoenen m aakte, ver
beurde zea pond parisis.”
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taalde 2 d. — S i n d a a l  is eene kostelijke stof, geheel van 
zijde, ons taf. Zie H uydecoper op M. Stokb, III, bl. 121.

Slijp, Ijzervijlsel. In de v. d,
vindt men ook slijp, van steenen geslepen. Tolregt: eene 
tobbe 2 d; eene ton 4 d.; was het slijp in het schip gego
ten , voor alles 4 d.

S l i j ps t e e n  en. Tolregt: een slijpsteen 4 d.
Smeer.  Zie B o t e r en K a a s. Eene baal was 2 d. schuldig.
Smout .  Zie Boter .  Werd een vat smout, waaruit ook 

gesmolten, te Damme doorgevoerd, dan betaalde het 4 d.; 
aldaar verkocht, het dubbel. Van eene ton smout, te Damme, 
te Sluis, in het water of in eenen der kleine tollen verkocht, 
was elk kooper en verkooper 8 d. schuldig.

Snoeken.  Tolregt: het honderd 2 d.
S p e l d e n ,  gouden haarspelden, waarmede men de hoofd

lakens of hoofdkleederen vasthechtte en versierde. Zie Mars
kramerij .  — J an de W eert schrijft:

„Die like vrouwen maken groot behagen 
An haer hooft ende op haer haer:
Vergouden s p e l l e n  zeven paer 
Steken si op doeke van side.”

Spi e r i ng .  Zie PI ad ij sen.
S p o e n g e n ,  sponsen. Van de honderd eischte men twee 

stuks. Zoo men het woord hier niet in zijne gewone beteekenis 
wil opvatten, zal men wel moeten denken aan de liondsrozespons 
of den egelantierappel, een uitwas op den egelantier, waarschijnlijk 
door den beet van een insekt ontstaan, b é d é g u a r d ,  p o n g e 
d'églantier,  die door de Venetianen uit de Levant werd ingevoerd.

Staal .  Zie Appelen.  Soms heeft s taal  de beteekenis 
van oud, belegen bier, Engelsch s t a l e ,  Vlaamsch stel .  In 
deze bet. schijnt s taa l  in ons tolregl. niet voor te komen. Zie 
den Toolnebrief van Ardemburc/i,in het a. w., bl. 48 en de noot3.

S t een en,  tegelen. Tolgeld: een schip 12 d. 
St e enko l e n .  Zie Appelen.
Steur.  Tolregt: een steur, of eene ton met steur, 4 d.
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St okv i sc l u  Tolregt: het honderd 4 d.; te Monnikereede, 
waar de stapel van de droogevisch was, betaalden kooper en 
verkooper elk 4 d.

St roo. Een schip stroo, door den tolboom te Damme va* 
rende, was verpligt drie bossen af te staan, en daarenboven 2 
d. te geven.

Stronedoek.  Een honderd „wanmaels of stronedoucs” 
was 2 d. verschuldigd. Wanmael ,  bij Gheldolf wammael,  
heet op eene andere plaats in ons tolregl. w a dm a el. Het is 
gemeen linnen, en heet, volgens evengenoemden geleerde, nog 
in het IJslandsch v a d m À1. Omtrent deze stoffe lezen wij het 
volgende in dr. B erghaus, Wat enz., te
Sneek, bij van D rüten en B leekrr, 1859, d. III, bl. 121:
„ De IJslanders kleeden zich met hetgeen zij-zelven vervaardigen ; 
inzonderheid is dit eene wollen stof, die zij wad m al noemen, 
en voorts ook grof linnen. In den winter houden de IJslanders 
zich bezig met het wolspinnen, het breijen van hemdrokken, 
handschoenen, kousen enz. en het weven van den w a d m a I." 
S t r o n e d o u c  heet bij Gheldolf s t r and oe k  en wordt door 
hem afgeleid van s tram,  s t r e m,  stijf, en doek.

Suiker .  Zie Gember .
Su l f er ,  zwavel .  Tolgeld : eene wage 1 d.

Ta f e l .  Tolgeld: 2 d.
Tafelet .  „Een tafelet beslagen" 4 d., zoo staat achteraan 

in de lijst. Het komt in ons reglement éénmaal voor, waar 
van een' marskramer gezegd wordt: «Voorts, een merseman 
[een marskramer], die in zijne mars, taf l et ,  of zak, of pakje 
zelf beslagen heeft" enz. Tafelet  bestaat nog in het Hoogduit- 
sche fMnlett, marskraam.  Het wordt omschreven als „ein 
breterner Hasten, marin getutesc fyentmpefyenbe flramcr e titaaren 
tragen, baljer biese ftabnUlthráraer genannt werben." Een taflet 
beslagen zal dan eene houten mars wezen, met koorden be
vestigd. Volgens de keuren der zilversmeden (begin der
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15de eeuw) was het den „meerseraan” en „t a f e 1 e t d r a g h e r” 
verboden eeuige dingen te koopen of te verkoopen van goud 
of zilver; weegschalen met zich te voeren; zilver te bernen 
(branden, smelten) of te doen bernen; munten te koopen om 
die „te viere” te doen of te „pijsene” enz., terwijl ’t hun 
tevens ontzegd was in hunne „meerse” (mars) of „ t a f e l e t ” 
gouden of zilveren voorwerpen te dragen, meer dan drie pond 
par. waard.

Tarwe.  Zie Ap p e l e n .
Tässchen.  Zie Marskramerij .  In van W y n s  

en letterk. avondstonden,2de boek, vindt men, tegenover bl.
128, eene afbeelding van de kleederdragten der 12de en 
der 18de eeuw, waarop wij onze t a s s c h e n ,  r i emen (gor
delriemen), h o o f d k l e e d e r e n ,  enz. vinden afgebeeld. De 
r iem of gordel, bij de rijken met zilver, goud en edele stee
nen versierd, diende om het kleed om 't lijf te doen sluiten. 
Aan dezen riem hing de t a s c h ,  daar destijds de zakken in 
de kleederen nog zeer zeldzaam waren. Zie van W y n  , a. w., 
bladz. 128 en v. v.

Te el en, in Zeeuwsch-Ylaanderens westelijk deel nog zoo ge- 
heeten, in de woordenboeken t e i l e n  geschreven. Tolregt: 
honderd ronde teelen 4 d.

Teer.  Tolregt: eene ton of een vat 2 d.
Te ge l  en. Zie S te en en.
Tin.  Tolregt: een blok of een stuk tin „ vierhouct” 

2 d.; een last tin, te Damme verkocht, 12 d.; een duizend 
tins, doorvarende, 4 d.; te Damme verkocht, 8 d.; een voeder 
tin 12 d.

T o e 1 g e n. Zie Rog.  Bij Gheldolf , waarbij deze
geleerde aanteekent, dat het visschen wTaren, waaruit men olie 
trok. Wij gissen, dat men hier denken moet aan het Fransche 
t o u ii 1 e -boeuf, eene soort van haai.

Tonnen.  Tolregt : twaalf ledige tonnen 2 d. ; zes 1 d. ; 
drie 1 halve d.

T o n ij n. Een pot ingemaakten, gemarineerden tonijn betaalde
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Ä d. De tonijn wordt overvloedig in de Noordzee, maar vooral 
in de Middellandsche Zee aangetroffen l.

Trog.  Tolregt: een honderd 4 d.
Turven.  Een schip turven, door den tolboom van Damme 

varende, was verpligt vier turven te geven; daarenboven was 
eene schuit met turf 1 d. schuldig, en, indien zij andere koop
manschap in had, het dubbel.

Twijn,  ge d u b b e l d  garen.  Zie Marskramerij .

Vacht en.  Tolregt : eene baal of honderd losse vachten 4 d.
Van. Eene vanne of wan betaalde 1 halven d.
Vat.  Tolregt: een ledig vat 1 halve d.
Veinays .  Zie B an aya.
Vel l en.  Een daker s a l e v e l l e n  was 1 d. schuldig;

1 „ De vangst der tonijnen houdt vooral de bewoners van de kusten der Mid
dellandsche Zee bezig, brengt sedert de vroegste tijden vele duizenden handen 
in beweging en maakt nog eene hoofdbron van bestaan uit voor de kustlanden, 
vooral voor Sicilië en Sardinië, waar men jaarlijks ongeveer 52000 stuks vangt. 
Azuni doet in zijne beschrijving van Sardinië daaromtrent de volgende mededee- 
lingen : „ In het begin van April van ieder jaar verschijnen aan de kusten van 
Sardinië, waar zich de tonijnvisscherijen bevinden, van alle kanten schepen, om 
g e z o n t e n  t on i j ne n te koopen; ook vele Sardiniërs komen uit het binnenland 
van het koningrijk derwaarts, om de visscherij te zien. De maand April wordt 
met het maken van toebereidselen doorgebragt. Den 3 Mei vermeerderen de 
werkzaamheden zich, en op dezen dag wordt de lijn, waar men bet net zal 
laten vallen, door de hoofdlieden der visschcrs bepaald. Den volgenden dag laat 
men het net, met behulp van vele schepen en onder groote plegtigheden, zin
ken. De zee moet op die plaats ten minste 108 voeten diepte hebben, het net 
162. Het net gelijkt op een groot gebouw en bestaat uit zeven kamers, wier 
grond met zware steenen op den bodem der zee bevestigd is. De bnitenwanden 
zijn voorzien met touwen, welke door ankers worden vastgehouden; al de lood- 
regte wanden worden door eene menigte kurken overeind gehouden. Van uit 
het gebouw loopt nog een net in de schuinte naar den oever, waardoor een 
trechter gevormd wordt, die de visch in het net voert. Eerst komen zij in de 
grootste kamer en van daar verder in de overige. Is de laatste op een na ge
vuld , dan wordt zij achter de visschen gesloten, en nu tracht men de dieren in 
de laatste —  de do o de n k a m e r  — te dringen. Te dien einde werpt de aan
voerder eenen, met een zwart hamel vel omwonden steen onder de visschen, waar-

V. 8
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maar elk geverwd salevel 1 hal ven d.; een zak konijn e* of 
haz evei  l en ,  2 d; eene baal, 4 d.; een kerke eveneens 4 
d.; al wat er meer was 1 d. het honderd; een honderd ko- 
nijnevellen, verkocht binnen mijns heeren tol, 2 d.; een o t t er 
vel  1 halven d.; een honderd s c h a p e v e l l e n ,  in eens 
verkocht of niet, 2 d.; waren er vele in een torseel, het be
taalde naar dat het torseel over het hoofd, in het midden 
gebonden of met priemen vastgestoken was, 4 d. of 2 d.; 
een torseel k o n i j n e v e l l e n ,  te Damme doortrekkende, 4 
d.; verkocht men de h a z e v e l l e n  te Darame, het t immer  
was een halven d. schuldig; een timmer hermers-  of her
melijn ve i l e n ,  te Damme verkocht, 1 d. Was een en 
ander in kisten of in torseelen, dan betaalde het al naar het 
torseel gebonden was en gelijk bij het graauwwe rk  staat 
opgegeven. Een dozijn „ wi s t i e r s ” betaalde 1 d. Een hon-

door zij vol schrik naar de doodenkamer vlugten. Gelakt deze list niet, dan 
wordt de voorlaatste kamer met veel moeite zoo naauw gemaakt, dat de visschen 
er uit moeten. Zijn allen in de doodenkamer bijeen en is deze achter hen ge
sloten , dan steekt de aanvoerder eene witte vlag op zijn schip uit. In een 
oogenblik snellen allen van den oever toe, booten vol arbeiders en nieuwsgierige 
aanwezigen, en de lucht weêrgalmt van vreugdegejuich. De doodskamer wordt 
met schepen omgeven; zij wordt langzaam uit de diepte op het schip gehaald. 
Eindelijk is zij zoo hoog opgehaald, dat al de visschen naar de oppervlakte van 
het water heengedrongen zijn; de aanvoerder roept a ma zza  (doodt) en nn be
gint men met stangen, welke van voren een weêrhaak hebben, de visschen te 
pakken eu op het schip te halen. Het klotsen der zee, hetwelk de tonijnen 
veroorzaken, die zich binnen eene zoo enge ruimte van alle kanten ingesloten, 
aangevallen en doodelijk gewond voelen; de moeite der arbeiders om de groote 
visschen te overwinnen; de oppervlakte der zee vol schuim en bloed; het juichen 
en de vreugdekreten der toeschouwers leveren een eigenaardig schouwspel op. 
Ais de kamer ledig gevischt is , dan wordt de buit onder gezang en gejubel 
naar den oever gebragt. Daar wordt van iederen visch de kop afgehouwen en 
hij in een magazijn, waar een aantal touwen uitgespannen zÿn, bij den staart 
opgehangen, aan stukken gesneden en gezouten. De eyeren en levers worden 
insgelijks gezouten. De eerste gelijken op den kaviaar (ingezouten kuit), wel
ken,  zoo ais bekend is, de steur en zijne geslachtsverwanten leveren.” 

boek der uitvindingen, ambachten en fabrie, d. III,  bl. 82  en 83. Over de
vangst van den tonijn in de straat van Gibraltar zie men S. d e  V o ie s ,  

deren enz., bl. 523—525.
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devel, alleen m de lijst achteraan opgenoemd, betaalde 1 
halven d. —  Bij salevel l en,  z aie v e l l e n ,  teekent Gheldolf 
aan: „peau de bélier, servant de housse pour les selles. 
L appenberg pense que c’est une peau de chien ou veau marin, 
en anglais, s e a l  ou sea-calf.”Wij durven hier niets beslis
sen, maar meenen toch te moeten wijzen op het reeds ver
melde s e y l h o n t s v e l ;  daarbij doet de wijze, waarop het 
woord gebruikt wordt, meer aan eene diersoort dan aan eenig 
ander voorwerp denken. In het privilegie, hiervoren, bladz. 
10, vermeld, wordt gesproken van makelarij in z a a l s m o u t .  —  
Bij „wistiers," bij Gheldolf „wlsters,” dat wij lezen vul- 
s t i e r 8, teekent de geleerde oudheidkundige aan: „ Cuirs de 
boeuf, peut être de la province d’Ulster, en Irlande, d’où 
viennent encore des cuirs.”

V e r d e g r i s e ,  kopergroen, Spaansch groen. Tolregt: een 
zak 2 d.; werd het te Damme verkocht, dan betaalde men 
2 d. van het mark.

Yerjuus .  Zuur sap, uit onrijpe druiven getrokken, waar
mede men sommige spijzen toebereidt of sausen aanmaakt, 
zuurwijn. De ton was 4 d. verschuldigd. Zie ook van W ijn , 
Hist. enletterk. avondstonden, 2de boek, bladz. 103,  in de 
noot.

Ver mijn. „Eene tonne vermijns,” zoo staat alleen ach
teraan in de lijst, 4 d. Dit woord kwam ons niet voor en 
wij gelooven aan eene schrijffout te moeten denken; ’tzal„ ker-. 
mijns” moeten wezen. Zie Karmijn.

Vijgen.  Zie Rozijnen.
V e t V i s c h. Tolregt : eene ton of een vat vetvisch 4 d. ; 

eene mand, zoowel ais een stuk, dat boven de vijf schellingen 
kostte 2 d.; deed men de vetvisch uit het vat om ze te we
gen, dan eischte men 1 d. van de wage; verkocht men ze, 
dan bedroeg het waagloon van elke wage ook 1 d. In de 
Ordonn. en l. van denZ. tol lezen wij : ,, Visch ; eene grove

tonne z e e l s p e k ; ” even zoo van eene kleine tonne zeelspek; 
Kiliaan heeft z e e s pe k  en verklaart het door het vleesch
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van het m e er zwijn. Zon, èn door vetvisch, èn door zee- 
en zeelspek niet het zelfde bedoeld worden? Welligt ook ziet 
zee l -  op het Eng. s ea l ,  en zon het dan beteekenen zeehon
den vleesch. Hierboven ontmoetten wij z a a l s mo u t ,  dat wel
ligt met z e e l s p e k  zamenhangt.

Vi l t .  Tolregt: een zak 2 d.; een honderd vilt 4 d.
V i n g e r l i n e ,  vingerringen. Tolregt : een vat of eene kist 

glazen ringen, „ glasijnre vingherline” , 4 d.
Vi sch.  Visch en haring alleen mögt des nachts door den tol

boom ; ook moest het schip daar altijd iets van zijne lading geven.
V i t s e n ,  wikken. Een schip met geschoofde vitsen —  in 

den Áardenburgschen tolbrief: „vitsen in scoven” — moest, 
bij het passeren van den tolboom te Damme, drie schoven 
afstaan ; daarenboven moest het 2 d. betalen. Zie verder A p- 
pel en.

Vlas .  Tolregt : een zak vlas 2 d. ; eene meese 4 d. ; 
een lijspond, een gebond of een steen Oostersch vlas of een 
half bond, 2 d.; een vat of eene ton, doorvarende, 4 d.; 
maar Oosterlingen betaalden in het Zwin voor elke toil of vat, 
of zoo het in bonden kwam, voor eiken bond, slechts 2 d. 
Eene meese vlas betaalde 4 d., maar verkocht men ze te 
Damme, dan 1 d. van de wage en 1 d. van weegloon.

Vlek.  Zie Bake.
Vl e e s c h .  Tolregt: eene ton 4 d.
V l o k k e n .  Zie Noppen.  Eene wage was 1 d. verschul- 

digd.
V l o t e n .  Vloten van netten, van kurk of van boekenhout 

(beukenhout) vervaardigd, betaalden 4 engelsch van het fè 
groot. Werden ze verkocht, dan betaalden kooper en ver- 
kooper 2 d. van het mark.

V o e d e r s e ,  voederinghe, voederlaken, voe r i ng  van pels
werk. Voer iemand uit of door met „voederse” in zakken, 
dan was elke bond voeders, witte of zwarte laminervellen, 
2 d. schuldig; een halve bond 1 d.; een voeder voor een 
c aproen,  muts of hoofddeksel, 1 d. De „1 a mme r i n  w e r-
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k e r s ”, 1 fourreurs, zij die de kleederen met bont voerden, 
worden onderscheiden van de g r a a u w w e r k e r s ,  pelletiers : 
zie Rist. de la Flandre etc., III, p. 319, en IV , 84, waar zij
„ouvriers en peaux d'agneaux” heeten. De „pelleterie d'ag
neaux” werd o. a. aangevoerd uit Bugia, in Afrika. Een en 
ander maakt de uitdrukking : „ elc bont voeders of lammerin 
swert of wit” duidelijk.

Wad m aal. Zie S t rone doek.
Wagen.  Tolregt: een nieuwe wagen: elk wiel een halved.
Was.  Tolregt: eene baal Spaansch was 6 d.; een boden of 

bodem Oostersch was 3 d.; een stuk was, hoe klein ook, 
indien het 5 schell, kostte, 2 d.; eene wage was 4 d.; te 
Damme verkocht, 8 d.j een schippond was, doorgevoerd wor
dende, 6 d.; te Damme verkocht, 12 d. Zie ook Marskra
merij en Be kk e n .  — In de staat:
„een bodem roet, wegende 100 pond.” Nog heden heeft 
men in het Hoogd. een töoktnt voor eene koek was, roet, 
enz. Oudtijds had men ook een s tro  o was, p. m. 1500 
pond; zoo ook een s tro o bokking. In de Teuthonista wordt 
bodem verklaard door t obbe ,  ku i p ,  vaten. K il ia a n  om
schrijft het door vas.

Weed.  Deze plant, wier bladeren eene prachtige, blaauwe 
verwstof opleveren, die den indigo vervangt, werd aangevoerd 
door de Oosterlingen. Vlaanderen zelve bragt er ook uitmun
tende voort, doch in geringe hoeveelheid. Tolregt: een vat of 
meese weede 4 d.; eene kuip 2 d.; eene waterkuip weed 3 d.

W e t s t e e n e n .  Tolregt: eene wage 1 d.; eene halve wage 
een halve d.; het mark 2 d.

i Zoo ook worden de „ l a m m e r i n  w e r k e r s ” bepaald aangewezen in het 
oudste accijnsopstel der stad Middelburg, van 1325,  opgenomen door Kluit in 
bet vijfde deel zijner Historie der Hollandsch bl. 61— 78,  en
wel in de 16de j.
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Wiel .  Tolregt : 1 halve d.
W ij n. Een stuk wijn, groot of klein, al hield het niet meer 

dan twee stoop was 4 d. schuldig.
W ij n a z ij n. Tolregt : een vat 4 d.
Wi jnsteen.  Dit is het met kalkaarde vermengde, zure 

en onzuivere zout, dat zich ais eene korst in de wijnvaten 
aan het hout zet. In kokend water herhaaldelijk opgelost, 
doorgezegen en gezuiverd, schiet hij tot kristallen, wijnsteen
kristallen, crémor tartarí, c r e m e t a r t  Tolregt: een zak of 
tonne wijnsteenen 4 d.; een honderd 1 d.

Wi j t i ng ,  wi t i nghe .  Zie P l adi j sen.
W i l l  o X. Tolregt: een duizend 1 d.; voeren ze te Damme 

door, zonder ze in 'tZwin te verkoopen, de hoop, in het schip 
gestort: 2 d.; bij manden, naar het aantal ooren dat deman
den hadden, elk oor een halve d. K il ia a n  beeft: „ w i l s  [dat 
wel het zelfde zijn zal] Amia, Y an  W ijn  ver
meldt de wi l l  oxen in het tweede boek zijner 
letterkundige avondstonden, bladz. 33, onder bijvoeging, dat 

hij ze niet kent Aldaar luidt het, uit eene rekening van 
’tjaar 1400— 1401: „betaelt van xc [oesters] en
willoxen, 'thondert xij groot.”

W l s t i e r s .  Zie Ve l l e n .
Wol .  Tolgeld : een zak wol, groot of klein, meer gekost 

hebbende dan 5 schellingen, 2 d . ;  van elke wage 1 d.; van 
de halve wage 1 halve d.

W o u d e s c h o v e n .  De wouw is eene soort van reseda, 
die eene schoone, gele verwstof oplevert. Tolregt: een hon
derd woudeschoven 4 d., en alzoo op-en nederwaarts; derhalve 
vijftig 2 d.; vijf-en-twintig 1 d. Opname verdient hier het 
volgende, dat ik vond in het (zie Bij
dragen , I): „so wie Vlaemsche woude beseghede [gebruikte] 
an sconen lakine jof an snide lakine, verbuert .iij. par. 
Ende .iiij. daghe te licghene daer scepenen willen, wort hijs 
[wordt hij des, d .i .daarvan] betughet. Ende dat heet V l a e m 
sche woude, die wast bedisside [aan deze zijde] der leihe
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[Leye, Lieve, de stroom, die van Damme naar Gend 
liep]."

Zaad. Zie Appelen.
Zadels .  Tolregt: een zadel 2 d., zij op zich zelve,

zij in zakken of manden.
Za l e ve l l en .  Zie Vel l en.
Zalm. Zie Kabel j  aanw.
Zeem,  honi gzeem.  Zie Boter.  Werd er zeem te 

Damme verkocht, dan was elk havot ,  „gepugiert of niet 
gepugiert", 1 halven d. schuldig; 'tvat, houdende 24 havot, 
derhalve 12 d .; een vat zeem, te Damme doorgevoerd wor
dende, 4 d. Een avot  of h a v o t ,  eene maat van vier pin
ten, gewoonlijk ais eene z out maat  vermeld, houdt te 
Kortrijk ruim 21 kop. „Trois mesures de se i/9 zoo leest 
men in een der oude toltariven „qu’on appelle c o u p e s  ou 
havots.” Nog wordt op andere plaatsen gesproken van muids,  
v a i s 8 e l s ,  s e s t i e r s ,  1 é c u e l l e s  en ha l s t r e s  de sei, 
d. i. van mudden, vaten, zesters, schalen of kommen en halters 
(van ha l t e n ,  bevatten, inhouden) zout.

Zeep.  Tolregt: eene kist 4 d.; een honderd 3 d.; eene 
tobbe 1 d.; een half honderd of wat er minder was in een 
tobbeken 1 halve d.

Zei len.  Zie Ankers :  oude en nieuwe zeilen waren aan 
het zelfde regt onderworpen ais deze.

Ze i l k l e e d .  Eene rol zeilkleed of zeildoek, te Damme 
doorgevoerd wordende, was 2 d. schuldig.

Ze l l e ,  de met zoutdeelen bezwangerde d e r r i e ,  waaruit het 
zout getrokken werd. 8 Tolregt: een schip met zelle was ge-

1 Een sé t i e r ,  oude Fransche graanmaat, had 156 kop; ais onde wijn
maat slechts 7,44 kop.

* Van de 12de eeuw af, diende de d e r r i e ,  da r i n k ,  die ook den naam 
van ze i ,  zei  l e  droeg, in Vlaanderen tot het verkrijgen van zout. Men stak 
de darink aan plaggen, droogde ze op stapels, stak ze vervolgens in brand cn
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woon 4 d. tc betalen oí andero 4 cngelsch van het fö groot, 
of 2 d. van het pond*

Zerken. Een zerk was 2 d. verschuldigd ; was deze steen 
„latoent”, wat wei beteekenen zal met latoen, gee i  k o p e r  
beslagen (eene grafzerk ?), dan het dubbel.

Zideren.  Zie O ranjeappe len*
Zijde. Zie Marskramerij .
Zi lver.  Tolregt: een stuk zilver 2 d.
Zout* Schepen met zout betaalden naar dat zij inhad

den; de schipper was verpligt op zijn schip te blijven tot 
dat de geheele lading vertold was ; de kooper kwam aan 
boord en gaf tol, naar dat hij kocht De tollenaar van 
Oostburg moest den tol ontvangen van de kooplieden van 
Sint Omer, die daar dikwijls zout kwamen koopen. Zie verder 
bij Appelen .

Zwaarden. Tolregt: een pak, een vat, eene ton of een 
torseel zwaarden was 4 d. schuldig ; waren er vijf of zes bij

begoot ze met zeewater, waardoor men een fijn wit zont nit do asch afscheidde. 
Zie iets over Het darinkdelvenin den voor 1 8 4 7 ,  
van de hand van H. M. C. van Oostkbzee; alsmede A. E. Gh e l d o u , 
etc., I I ,  page 34, de noot, alwaar deze geleerde nog aanteekent, dat uit het 
charter van 1271, over den tol op de Scarpe en de Schelde, blijkt, dat men 
destijds in Vlaanderen reeds steenkolen invoerde, hetzij dat men ze uit Enge
land aanvoerde, hetzij dat ze nit het bisdom Luik kwamen, waar, volgens 
de kronijkschrijvers van dat land, de steenkool in 1198 ontdekt was ge
worden. De ontdekker, een ijzersmid, heette H ouilleux; van daar de Fran
sche naam h o u i l l e ,  voor steenkolen. Uit ons tolreglement blijkt, dat de 
steenkolen reeds in 1252 werden ingevoerd. Gewoonlijk stelt men , dat men 
omstreeks het jaar 1250 voor het eerst in Nederland tu r f  begon te graven. 
Uit ons tolregl. blijkt, dat in 1252 de invoer reeds in vollen gang was: men 
kan het turfgraven dus gerust een vijftig jaar vroeger stellen. Al verder schrift 
men, dat de vloermatten in 1622 eerst te Blokzijl werden gevlochten, terwÿl 
ons tolregl. ons leert, dat in 1252 de biezen matten van Dordrecht reeds in 
Vlaanderen werden ingevoerd. Bestonden er in 1360 reeds v iltk a p p en m a -  
kers te Neurenburg, en kwam in het midden der 16de eeuw het eerste hoe- 
denmakersgilde in Deutschland in aanwezen, in 1252 voerde men reeds de 
v i lt e n h o e d e n  in Vlaanderen in en reeds in 1348 bestond te Gent het 
gilde der v i lt m a k e r s ,  chapeliers.
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elkaar, doch onbeslagen, niet zaraengebonden, dan slechts de 
helft; drie zwaarden 1 halve d.

Zwijn. Een levend zwijn was één halven d., een geslagt zwijn 
het dubbel schuldig.

»»Onder het opschrift : Marchand
dans le pays de Bruges aux deelt de

heer G heldolf in de meermalen door ons vermelde
de la Flandre et de ses institutions etc ., torn.

II, pag. 512— 516, het volgende m ed e , overgenom en u it Le 
G rand d'A u ss i , Fabliaux etc., 8« Renouard ;
1829, pag. 8, dat wij hier vertaald mededeelen, ais eene belang
rijke toelichting op onze bovenstaande lijst:

„Dit zijn de koningrijken en de landen, uit welke koopwa
ren komen te Brugge en in het land van Vlaanderen, dat is 
te weten, de voorwerpen, die hier volgen:

uit het koningrijk Engeland komt wol, goud, lood, tin, 
steenkolen, kaas; 1

uit het koningrijk Schotland komt wol, leder, kaas en roet3; 
uit het koningrijk Ierland komt leder en wol; 
uit het koningrijk Noorwegen komen giervalken, wagenschot, 

bereid leder, talk, smeer en pik, bokkenhuiden waarvan men 
leder maakt;

uit het koningrijk Denemarken komen paarden, leder, smeer, 
roet, potasch, haring en baken [gerookt en gezouten varkens- 
vleesch] ;

uit het koningrijk Zweden komt graauwwerk, smeer, roet, 
smout, potasch en spiegelhars;

uit het koningrijk Busland komt was, graauwwerk; 
uit het koningrijk Hongarije komt was, goud en zilver in 

staven of baren;

1 Men voege er bij: leder, varkensvleesch, koren: A. E. Gheldolf , a. 
w., I I I , p. 198.

3 In het tolreglcment komt voor smout, smeer en roet, waarmede sain, 
o in t  en s u if  wel zal overeenstemmen.
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uit het koningrijk Bohemen komt was, goud en zilver eu tin; 
uit het koningrijk Duitschland komt Bijnsche wijn, pik, 

potasch, .wagenschot, koren, ijzer en staal;
uit het koningrijk Polen komt goud en zilver in baren, was, 

graauwwerk en koper;
uit het bisdom Luik komt allerlei koperwerk en keukenge

reedschap en groot wagenschot;
uit het koningrijk Bulgarie komt graauwwerk, hermelijn, sabel

bont en selisse; 1
uit het koniugrijk Navarre gesponnen wol, waarvan men 

dekens maakt, Spaansch leder [corduaan], bereid schapeleder, 
[b e z a a n 1 e d e r], zoethout, amandelen, pelswerk, laken, waarvan 
men zeilen maakt voor groote schepen;

uit het koningrijk Arragon komen gelijke goederen ais uit 
Navarre, en saffraan en rijst;

uit het koningrijk Castilië komt cochenille, was, Spaansch 
leder, bereid schapeleder, gesponnen wol, wol, pelswerk, kwik
zilver, roet, wijn, komijn, anijs, amandelen en ijzer;

uit het koningrijk Leon komen gelijke voortbrengselen ais 
zooeven gezegd is, uitgezonderd ijzer;

uit het koningrijk Andalusië, dat is van Sevilla en Cordua, 
komt honig, olijfolie, leder, pelswerk, was, groote vijgen en 
rozijnen ;

uit het koningrijk Grenada komt was, zijde, vijgen, rozij
nen en amandelen;

uit het koningrijk Gallicië komt smout [reuzel], kwikzilver, 
wijn, leder, pelswerk en smout;

uit het koningrijk Portugal komt honig, pelswerk, was, 
leder, cochenille, smeer, olie, vijgen, rozijnen, bezems;

uit het koningrijk Fez, in Afrika, komt was, lederen pels
werk;

1 Dit woord is nog onverklaard. Men gist, dat het le  t ic  e z g , welken 
naam men aan een dier gaf van eene schitterend witte kleur, welligt eene 
afwijking van den hermelijn. Anderen verklaren het door grijs pelswerk.
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uit het koningrijk Marocco komen gelijke koopwaren, bene
vens komijn en ruwe suiker;

uit het koningrijk Segelmesse [in Afrika], dat nabij de Zand
zee [Sahara] ligt, komen dadels en witte aluin;

uit het koningrijk Bugia [in Afrika] komt lammerenpelswerk, 
leder, suiker en pluimaluin;

uit het koningrijk Tunis komt dergelijke waar ais uit Bugia; 
uit bet koningrijk Majorca komt aluin en rijst, leder, vijgen, 

die in het land groeijen;
uit het koningrijk Sardinië komt pelswerk; 
uit het koningrijk Konstantinopel komt aluin [alun ;
uit het koningrijk Jeruzalem, uit het koningrijk Egypte, uit 

het land van den sultan, 1 komt peper, allerlei specerij en 
braziliehout ;

uit het koningrijk Armenië komt katoen en allerlei specerij, 
hierboven genoemd;

uit het koningrijk Tartarije komt allerlei gouden en zijden 
laken, pels- en graauwwerk.

En uit al deze bovengenoemde rijken en landen komen koop
lieden en koopwaren in het land van Vlaanderen, zonder die
genen, die komen uit Frankrijk, uit Poitou en Gascogne en 
van de drie eilanden, waar veel koningrijken zijn, die wij niet 
opnoemen kunnen, van waar alle jaren kooplieden in Vlaande
ren komen en uit vele andere landen, waarom geen land in 
koopmanschap is te vergelijken bij het land van Vlaanderen. M

IV.

TOLVRIJHEID VAN SLUIS.

„ Apries nous,” zoo luidt het aan 't slot van ’t privilegie des 
graven Gui van Vlaanderen, van Mei 1293, waarin hij het regts- 
gebied zijner jeugdige stad Lambinsvliet bepaalt, „apries nous

1 „De la terre au sondant;” nit Sudan, land van den«ultan ? Sondan was 
in vroeger tijd in het bijzonder de titel van den saltan van Egypte.
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à tous ceaus de Lambin vliet, ki bourgois sont et seront de le 
dicte ville, manant et demorrant en celi ville, mais kil soient  
de la nation de Flandres, otrions encore tele frankise kil 
cuite soient perpétuellement de tonliu, aussi avant comme notre 
bourgois du Dam sont;” 1 en opdat de Damsche tol daarbij geene 
schade lijde, „on rebattra par an vint et quatre livres paresis 
des mil libres paresis, des quels J eh ans de Namur, notre fius 
est ayretés à prendre par an à notre tonliu du Dam.” 3 Uit 
deze laatste bepaling blijkt ons, dat destijds reeds de bewoners 
van Lambinsvliet een levendig aandeel namen in den handel, 
die het Zwin tot de eerste havenplaats vormde van Europa. Wij 
zien uit het bovenstaande, dat het voorregt van tolvrijheid te Lam
bin vliet verbonden was aan eene Ylaamsche afkomst, maar dat het 
tevens zoo uitgestrekt was ais dat, hetwelk reeds ten jare 1180 
den Dammenaren verleend was geworden. Begiftigd met de keure 
van Brugge, gesteund door de tolvrijheid van Damme, zag Lam
binsvliet eene gelukkige toekomst te gemoet, en het bevreemdt 
ons niet, wanneer de stad, op zaturdag na Sint Maarten in den 
winter— 14 November — 1293, uit dankbaarheid voor *t haar ver
leende voorregt, den graaf, nevens het door hem bedongen wijn- 
regt ,  ook uit eigen beweging het maalregt in haar regtsgebied 
zien toestaan .*

1 Dat is: wVoorts staan wij aan al die van Lambinvliet, die burgers zÿn 
of zijn zullen van gezegde stad, aldaar wonende en verblijvende, mits behoorende 
tot de Ylaamsche natie, nog deze vrijheid toe, dat zij eeuwig vrg zullen z\jn van 
tol, in do zelfde mate ais onze burgers van Damme het zijn.'*

* Dat is : „ men zal jaarlijks vier en twintig pond parisis afslaan van de dui
zend , die onze zoon Jan van  N ahen  jaarlijks geregtigd is te nemen van onzen 
tol te Damme/’ Zie over de plaatsen, waar het privilegie van Mei 1298 gevon
den wordt , St. Anna ter Muidenenz., door H. Q. Janssen , bl. 226. Ook in
ons cartularium A worden er verscheidene afschriften van aangetroffen. R ob ert  
van B é th u n e , oudste zoon des graven Gui, bevestigde het privilegie den 29 
Junij 1293. Ook deze bevestiging vindt men in het evengenoemde cartularium.

3 Dit stuk is opgenomen door W arnkönig in zijne bekende 
Staats- und Rechtsgeschichieenz., Urkundenbuc, n°. CLIII. Nog bestaat er eene

belofte, in het Fransch en op perkament, gezegeld met het zegel in bruin was 
van burgemeesters, schepenen, raad en ’t gemeen van de stad Sluis, gedaan op
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Hadden de Lambinvlieters zich binnen de grenzen van bet 
hun verleende voorregt gehouden, zij zouden zich in het onge
stoorde genot er van hebben kunnen verblijden; maar de zucht 
om hunne stad door alle mogelijke middelen in bloei en aan
zien te doen stijgen, deed hen de gestelde voorwaarde over
schrijden , daar zij het voorregt van tolvrijheid zelfs aan die bur
gers toestonden, die niet in Vlaanderen geboren waren. De 
straf volgde op de misdaad, al kwam ze spade: het voorregt, 
waarvoor men zooveel had veil gehad, werd ingetrokken. Het 
is ons niet bekend, hoe lang de Lambinsvlieters hun privilegie 
moesten derven; alleen dit weten we, dat het hun den 25 No
vember 1331 terug geschonken werd, blijkens het volgende stuk, 
dat wij hier, uit het Fransch vertaald, mededeelen

„Wij L od ew ijk  , graaf van Vlaanderen, van Nevers en van 
Rethel, doen kond aan allen, dat onze zeer waarde heer, van 
goeder gedenkenisse, mijnheer Gui, wijlen graaf van Vlaanderen,

woensdag vóór Sint Remi in den jare 1328, en in naam der stad, om aan Jan  
van N am en en zijne opvolgers, heeren van Sluis, de renten te betalen, die 
hem in deze stad toekwamen, acht dagen na den vervaldag, en in gevalle van 
daarvan in gebreke te bleven, het derde deel meer te betalen en 12 penningen 
voor die nalatigheid ; daarenboven, te betalen het regt op den verkoop van wijn 
(droitd'afforaye),bedragende tien stuivers parisis van elk vat, benevens het maal- 

regt, gesteld op zes penningen van elk hoed meel, dat in de stad of in haar 
regtsgebied kwam, terwijl z\j zich onderwierpen aan de geestelijke straffen, in 
gevalle zij deze verpligtingen niet nakwamen, met de verklaring van W ille m ,  
bisschop van Doornik, de excommunicatie tegen hen te hebben uitgesproken, 
ingevalle zij deze belofte veronachtzaamden.

1 ’t Is te vinden in cartularinm A der stad Sluis, met de jaarteekening 
1337. Onder de archiven van Rnpelmonde, tegenwoordig te Gend berustende, 
wordt het oorspronkelijke stuk gevonden van 6 Maart 1331 (1832) waarbij bur
gemeesters , schepenen en raden en al het gemeen der Btad Sluis verklaren > sich 
aan den inhoud van het meêgedeelde te zullen houden. In dit stuk is het hier
boven vermelde in zijn geheel opgenomen, met dagteekening van 25 November, 
1331. Hieruit blijkt, dat de afschrijver in ons cart, eenen misslag begaan heeft. 
Mijn hooggeachte vriend A. E. G h e ld o l ï  te Gend, die zoo vriendelijk w as, het 
voor mij af te schrijven, gist, dat de fout daardoor ontstaan is , dat de afschrij
ver in plaats van Hit (een) in letters, v u  in Romeinsche cijfers gelezen
heeft. Ook wij houden het daarvoor. Men zie het stuk onder onze O o r k o n d e n .
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al de burgers der stad Lamminsvliet, gezegd Sluis, bevrijd en 
ontslagen heeft van tol, mits wonende en verblijvende in de zelve 
stad en zijnde van Vlaamsche afkomst, en zulks in de zelfde 
mate ais de burgers van Damme het waren; dat sedert dien de 
burgers van Sluis die vrijheid misbruikt hebben, door al de an
dere burgers van de gezegde stad Sluis te bevrijden, alhoewel 
n ie t  van Vlaamsche afkomst, door het zelfde privilegie, even 
ais hunne burgers, die wèl van Vlaamsche afkomst waren. Dit 
misbruik volgden zij zeer langen tijd, waarom wij hun het ge- 
heele privilegie ontnomen hebben, ais verbeurd. Eindelijk, 
het gezegde misbruik erkennende, hebben zij het ons geboet en 
daarbij ootmoedig gebeden, dat wij, nevens het gezegde voor
regt van graaf Gui, onzen zeer waardigen heer, bovengenoemd, 
dat zich alleen uitstrekte tot de burgers van Vlaamsche afkomst, 
dit ook wilden verleenen aan alle andere burgers van de stad 
Sluis, die daar tegenwoordig zijn, hoewel niet van Vlaamsche 
afkomst. Wij — op hun nederig verzoek, mits de boete die 
zij ons gedaan hebben, en op voorwaarde, dat zij ons zijn en 
blijven in zulke gehoorzaamheid ais zij schuldig zijn en schuldig 
zullen zijn in toekomende tijden aan onze opvolgers, graven 
van Vlaanderen — vergeven hun het gezegde misbruik, en 
daarenboven willen wij, uit bijzondere gunst, dat de burgers 
van gezegde stad, die nu zijn, hoewel niet van Vlaamsche 
afkomst, bevrijd en ontslagen zijn en ten allen dage vrij en 
ontheven zullen blijven van tol, al zoo verre ais de burgers 
van de stad Sluis er vrij van blijven, die van Vlaamsche 
afkomst zijn; maar is het onze bedoeling niet, dat door deze 
tegenwoordige gunst in het toekomende die burgers vrij van 
tol zullen zijn, die niet tot de Vlaamsche natie behooren, of 
dat deze gunst zich tót hen uitstrekke. En opdat den bur
gers van Sluis deze tegenwoordige gunst en vrijheid te 
vredelijker gehouden worde, hebben wij onder hun zegel al de 
burgers op schrift willen hebben, die niet van Vlaamsche 
afkomst zijn. Welke gunst, vrijheid en vergiffenis wij willen, 
dat door ons, onze erven en opvolgers, graven van Vlaande-
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ren, ten eeuwigen dage aan gezegde burgers verleend blijve, zon
der daartegen eenigzins te doen of te handelen, op bovengezegde 
wijze en voorwaarden. In oorkonde hiervan hebben wij aan 
deze tegenwoordige letteren ons zegel doen hechten. Gegeven 
te Male, den 25Bten dag van de maand November, het jaar 
van gratie 1331.”

Onder de archiven van Oost-Vlaanderen, te Gent, berust, 
afkomstig uit het kasteel van Rupelmonde, de schriftelijke op
gave, welke graaf L o d e w ijk , volgens het slot van het hierboven 
meêgedeelde stuk, van de Sluizenaren verlangde, eene opgave, 
onzes inziens zoo merkwaardig, dat wij niet aarzelen om ze on
der onze O or k o nd en  op te nemen \

Wanneer we op een en ander wèl letten, dan trekken wij uit 
het bovenstaande dit gevolg: ten jare 1331 stond de naam Lammins
vliet op de grens van zijn ondergang; aan het slot wordt alleen 
gesproken van de burgers van Sluis en in de bewuste verklaring 
van den magistraat wordt van Lamminsvliet geene melding ge
maakt. 't Wordt reeds zigtbaar, dat de naam van het o uds te  
gehucht, Sluis, de naam worden zal der plaats, door graaf Gui 
tot eene vrije stede van wet verheven. Niemand zal zoo stout 
zijn thans nog te beweren, dat Sluis, 't zij dan ais fac
torij, 'tzij ais gehucht, eerst dagteekent van het einde der der
tiende eeuw; maar evenmin kan men 1290 eenig charter 
aanwijzen, waarin van Sluis ais van eene vrije s tede  ge
wag wordt gemaakt, waarin van een eigen bestuur van Sluis ge
sproken wordt. Nu eens is er, ná 1290, sprake van burge
meesters en schepenen van Sluis, dan weder van burgemeesters 
en schepenen van Lamminsvliet, en reeds in 1309 luidt het: 
„Lamminsvliet, que Fon appelle l'Ecluse.” Nà 1331 wordt, 
zoover wij weten, de naam Lamminsvliet in geen enkel charter 
meer aangetroffen: dát „qu'on dit de FEcluse” was de voor
bode van zijn verdwijnen.

1 Wij hebben het afschrift te danken aan de vriendelijkheid des heeren 
A. E. G ïie ld o lf , te Gent.
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Jt Zou, na het hierboven gezegde, ongerijmd zijn, Sluis en 
Lamminsvliet voor twee verschi l lende s te d e n  te houden. 
Waar is toch het charter, dat ons de stedewording van het 
eerste berigt? Nooit heeft Sluis zich op zulk een charter be
roepen, trouwens het kon dit ook niet, maar immer heeft het 
gewezen op zijne stedewording onder graaf Gui, de stedewor
ding van Lamminsvliet; nimmer is er in zijne twistgedingen 
over stapelregt of tolvrijheid sprake van eenig voorregt, het 
oude Sluis verleend, maar immer beroept men zich op de tol
vrijheid van 1293 en het stapel privilegie van 1823. En wan
neer wij bedenken, dat in ons tolreglement geboekt staat, dat 
alleen die burgers van Sluis tolvrij zijn, die in Vlaanderen zijn 
geboren en ons nu het zelfde van Lamminsvliet is gebleken, 
moet dit ons dan niet weder ais van zelve tot het besluit lei
den : Sluis en Lambinvliet zijn hier één, al waren het dan ook 
oorspronkelijk twee verschillende gehuchten in elkanders onmid
dellijke nabijheid? Meent welligt iemand, dat graaf Gui later 
ook aan de tolvrijheid der Lamminsvlieters de voorwaarde eener 
Vlaamsche afkomst verbond, om de bewoners van het oudere 
Sluis, hunne onmiddellijke naburen, niet tot jaloerschheid te 
verwekken en om geene aanleiding te geven tot dagelijkschen 
twist, verwarring en oneenigheid, dan vragen wij: moesten dan 
de oude Sluizenareu* zich aan het zelfde wijn- en maalregt on
derwerpen ais de jongere Lamminsvlieters, om dezen in het ge
not te stellen van een voorregt, dat zij reeds l a n g  bezeten 
hadden? Buitendien, is dit laatste wel zoo zeker? —  Wie twij
felt nog daaraan, zegt welligt deze of gene, zich daarop gron
dende, dat ons tolreglement, waarin dit aangeteekend staat, toch 
dagteékent vau 1252. Maar daarop merken wij aan, dat, zoo 
het aan de eene zijde waar zij, dat de reglementaire bepalingen 
van dát jaar dagteekenen, ona afschrift evenwel niet dagteekent 
van dien tijd. Bestond er zulk een afschrift, dan ware aan veel 
twijfel een einde. Eerst dán toch, ais wij eene copie van dat tijd
stip voor ons hadden, zouden wij ons geregtigd gelooven om ais 
bewezen aan te nemen, dat S lu i s  reeds in 1252 in het bezit is
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geweest eener gewenschte tolvrijheid. We zagen reeds, dat in ons 
tolreglement melding gemaakt wordt van een privilegie, eerst in 
1360 verleend; en 'tzou daarom immers niets vreemds in zich heb
ben, zoo er onder de tolvrije steden enkele waren, die dit voor
regt eerst ná 1252 verkregen hadden? Bedenken wij daarbij, 
dat de opsomming van de steden en abdijen, die tolvrij zijn, niet 
regtstreeks tot den tekst van het reglement behoort, ’t  Ligt im
mers in den aard der zaak, dat in die lijst ook later die plaatsen 
moesten opgenomen worden, die ná 1252 in 't bezit dier tolvrij
heid geraakten? En dat er de zoodanige gevonden worden, bleek 
ons nu reeds, 't Is ons geboekt, dat eerst in Mei 1275 gravin 
M a r g a r e t h a  en haar zoon Gui de bewoners van Slependamme 
en van Lanc-Aardenburg met het privilegie der tolvrijheid be
giftigden, 1 en toch wordt in ons tolreglement van 1252 Sle
pendamme gevonden in de rij der tolvrije plaatsen.

Zal men daarom de echtheid van het geheele stuk in twijfel gaan 
trekken ? Geenszins ! Alleenlijk zou er welligt twijfel kunnen rijzen 
omtrent den hoogen ouderdom van zijn eerste gedeelte; en 
zoolang het stuk niet ontdekt is, waarbij aan het oude Sluis  
de tolvrijheid werd toegestaan, zou men, ook met het oog op 
het vroeger meêgedeelde, allen grond vinden voor de onderstel
ling, dat zoowel Sluis ais Lamminsvliet —  of liever dát Lam
minsvliet waaronder Sluis begrepen wordt, dat zelve Sluis ge- 
heeten wordt —  zijne vrijheid van tol eerst in 1293 verkregen 
heeft. Wij gevoelen 't, wij staan hier op een glibberig pad. 
De groote vraag is : heeft Sluis tolvrijheid verkregen vóór 
Lammensvliet, zooals het vroeger bestond dan Lammensvliet; 
zoo ja, wanneer? In het tolreglement wordt gesproken van de 
stede van der Sluis: was Sluis reeds eene stad in 1252? Waar 
vindt men dan iets van hare stedewording? Ziedaar vragen, 
die zich ais van zelven aan ons opdoen. Thans kunnen wij niet

1 Zie Oud Aardenburg en deszelfs eeuw ,
door J. a b  U trecht D r e s s e l h u is , I ,  bl. 41 , de bijlage E , waar dit charter m 
zijn geheel is opgenomen.

Y. 9

D igitized  by k j O O Q i e
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méér, dan er de aandacht op doen vestigen. Wij hebben er ons 
welligt hier reeds te lang meê bezig gehouden; maar wij deden 
*t in de hoop, dat welligt deze of gene onzer lezers een licht 
mogt kunnen ontsteken, dat het duistere, over een en ander ver
spreid, komt opklaren. Thans keeren wij, na dezen noodza- 
kelijken uitstap, tot de tolvrijheid der Sluizenaren — wij kennen 
toch na 1340 geene Lamminsvlieters meer — terug.

Buim honderd en twaalf jaar bleef de beperkende voorwaarde, 
waarop wij het oog sloegen, in kracht, tot dat den 31 December 
1449 hertog F il ip s  haar ophief, daartoe gedrongen door de 
beden der Sluizenaren en den ongunstigen toestand der stad. 
'tZal voldoende zijn, zoo wij het slot van het charter mede- 
deelen. „Daarom is het,” zoo luidt het in 't Fransch, 
„dat wij, deze zaken overwogen hebbende, het welzijn, voor
deel, de toeneming en den aanwas van onze stad Sluis en 
hare opkomst willende en begeerende, en opdat zij zich weer 
herstelle, bevolkt en opgerigt worde, hierop groot advies en 
rijpe raadslaging gehad hebbende, den supplianten en hunnen 
nakomers, voor ons, onze erfgenamen en opvolgers, graven en 
gravinnen van Vlaanderen, voor eeuwig hebben vergund, toe
gestaan en verleend, en bij deze tegenwoordige letteren, door 
bijzondere gunst, vergunnen, toestaan en verleenen, dat alle 
burgers, die nu of hierna wonen en verblijven in onze stad Sluis 
en er hunne residentie en woning zullen houden, ais burgers aldaar, 
van welk land, volk of vereeniging zij zijn, en zoo wel 
van Vlaamsche  ais  van andere  a fkomst ,  bevrijd, 
ontheven en ontslagen zijn en blijven van tolregt van de goe
deren, hun toebehoorende, zonder bedrog, volkomen op de zelfde 
wijze ais voorheen de burgers van Sluis het waren, die tot 
den Vlaamschen volke behoorden” enz.; „waarvoor de stad zal 
gehouden zijn jaarlijks, en dat ten eeuwigen dage, aan onzen 
ontvanger te Sluis, die nu is of zijn zal, ten voordeele van 
ons en onze gezegde erven en opvolgers, graven en gravin
nen van Vlaanderen, te betalen de som van honderd ponden 
parisis, Vlaamscher munte, waarvan het eerste jaar aan vangen
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zal op den dag van de dagteekeningdezer letteren” enz. „Gege
ven in onze stad Sluis den laatsten dag van December” 1449. 
Twee jaar later ontstond er geschil tusschen burgemeesters en 
schepenen van Sluis en J acob van  d e r  C o l l o n n e , eischers 
ter eener zijde, en den procureur-generaal van Vlaanderen, 
ais aangenomen hebbende 't garand, beschut en beschermenis 
dezer zake van J a n  F r a n c k e  en L aüw ers P e r b o o m , pachters 
van den tol te Sluis, verweerders ter andere zijde, over acht- 
en-veertig grooten Vlaamschen gelde, die de laatstgenoemden 
van J acob van  d e r  C o llo nn e  geëischt hadden, ais tol van 
drie schepen zouts, denzelven geheel en al toebehoorende, 
en welke hij had doen laden in 'tZwin te Sluis, om ze op 
zijne „plucht [fortuin] en aventure” naar Zeeland te zenden, 
*twelk hij aangeboden had met eede te bevestigen; tot dezen 
eed hadden de tollenaars hem niet ontvankelijk verklaard, 
bewerende, dat het zout niet hem, maar eenigen zijner „gas
ten,” die onvrij van tol waren, toebehoorde. Het vonnis, den 
20 Augustus 1451 te Dendermonde geveld door de heeren van 
den raad in Vlaanderen, luidde : „ dat de voorzeide eischers zich 
met goede cause bekroond [bekreund] en beklaagd hebben van 
de voorzeide tollenaars ; condemnerende den procureur-generaal, 
in den naam ais boven, verweerder, weder te geven en te restitu
eren of te doen wedergeven en restitueren den voorz. J acob van  

d er  C o l l o n n e , ingeboren poorter van Sluis, de voorz. som 
van acht-en-veertig grooten” enz.; „latende de voorz. eischers 
en de ingeborenen van de voorzeide stede en den lande van 
Vlaanderen, paisivelijk useren en gebruiken hunne voorz. privi
legiën en vrijheden van vrij te zijn van tol, zonder hun te 
doen of te doen doen van nu voortaan meer eenig belet ter 
contrarie, mits ontvangende eed van de voorz. poorters, dat 
zulk goed hunlieden toebehoort, geheel en al, zonder iemand, 
onvrij van tol, deel daarin te hebben, noch eenige fraude 
[bedrog] daarin te oorboren [plegen] in eenige manieren.”

Zien wij uit dit laatste , dat het voorregt der Sluizenaren 
streng gehandhaafd werd, uit het charter van 1449 valt, orvz.es
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inziens, nog iets anders af te leiden. Wanneer wij ontwaren, dat 
daarin aan alle Sluizenaars, al dan niet in Vlaanderen geboren, vrij
heid van tol wordt verleend, dan volgt daar onzes bedunkens uit, 
dat ons afschrift van het tolreglement vóór 1449 moet vervaar
digd zijn: ware het ná dat jaar afgeschreven geworden, dan toch 
hadde de bepaling bij Sluis, d ie van Vlaanderen  geboren  
zijn, wegmoeten vallen, of ze hadde eene onwaarheid behelsd.

Nog eenmaal moest Sluis optreden om zijne tolvrijheid te 
handhaven: 'twas ten jare 1523. Wij gelooven ook nu niet 
beter te kunnen doen dan eene vrije vertaling te geven van 
het stuk, waaruit dit ons is gebleken: „ N ic a sb  H a n n e r o n , 

ontvanger-generaal van Vlaanderen, ontvangen hebbende zekere 
beslotene brieven van den president en de lieden van de reke
ningen des keizers enz., onzen heer, inhoudende, dat burge
meesters en schepenen van de stad Sluis hun te kennen hadden 
gegeven — hoewel de burgers en inwoners van die stad, 
volgens een privilegie, bevestigd door hertog F il ip s  van 
Bourgondië, van goeder gedachtenisse, wien God vergeve, vrij 
zijn van den tol, dien de keizer onze heer neemt en heft in 
zijne gezegde stad Sluis, en van welk voorregt zij zeggen in 
goede en vreedzame bezitting te zijn, zooals blijkt uit de bewijzen 
en inlichtingen die zij gezegden ontvanger nevens hunne gezegde 
brieven hebben toegezonden —  dat de ambtenaar, belast met het 
innen en ontvangen van gezegden tol hen noodzaakt het t.ol- 
regt te betalen, tot hunne groote schade en nadeel, hierop 
billijke voorziening verzoekende. Hierom, en wijl de keizer 
zijnen onderdanen noch anderen eenig onregt aandoen wil, 
verzoeken bovengenoemde heeren van hunnentwege en gelasten 
hem tevens van wege den keizer, over deze zaak te spreken 
met de ambtenaren en, zoo 't noodig is, met anderen, ten einde 
beter onderrigt te worden van de waarheid van het regt en de 
bezitting waarop die van Sluis zich beroemen, waarop hij 
oordeelt, dat dit geschieden moet: Men zal den genoemden 
ambtenaar gelasten hen in 't genot te laten van hun privilegie ; 
zoo niet, dan hun de redenen schriftelijk opgeven, waarom
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niet, om het regt van gezegden heer te bewaren. Waarop 
gezegde ontvanger-generaal van Vlaanderen, gehoorzamende aan 
bovengenoemde, gelijk 'them betaamt en 't zijn pligt is,gezien 
heeft en naarstiglijk onderzocht de stukken, hem door hen toe
gezonden, aan wier marge deze tegenwoordige brief, voorzien 
van zijn zegel, gehecht is: te weten, een request of smeek
schrift, aan burgemeesters en schepenen van gezegde stad Sluis 
aangeboden door A n t o n ie  S t e v e n s ,  gezegd van M echelen ,  
P ie t e r  F ie r e n s , A n t o n ie  v a n  R e c l e g h e m ,  gezegd Pijp, J o 

r is  u ten  B o g a e r t , M a e r t in  C a b l e , F rançoys S t e v in s , 

J aoob O l iv ie r s , J acob M e n t s , F rançoys L a u r en s  en C o r n e- 

l is  M e n t s , zoo voor zich zelven ais voor alle andere burgers 
van de stad, zich onledig houdende met de kleine visscherij, 
binnen en buiten de stad; item, een onderzoek, ingesteld door 
gezegde burgemeesters en schepenen in de maand October 1522, 
betrekkelijk den Ínhoud van gezegd request ; item, een uittreksel 
uit een blad schrifts, getrokken uit liet register der privilegiën van 
gezegde stad Sluis, folio c x l ix , beginnende: „ P h i l i p p e ,  par la 
grâce de Dieu, duc de Bourgogne, deLotharingue, etc.; donnée en 
la ville de l'Ecluse le dernier jour de Décembre mil quatre cent 
quarante-neuf", ingeschreven te Rijssel in het register, begin
nende in Augustus 1440, folio 232; en een ander extract uit 
eene authentike gecollationneerde copie, ontleend aan het register 
Du dro i t  du tonl ieu,  berustende in de rekenkamer te Rijssel, 
gedagteekend 15 Maart 1502, folio 7 en 8, beginnende „een 
honderd cabeliaus" etc. Daarna heeft hij over deze zaak ge
sproken met L oys d e  G r a v e , nu belast met de ontvangst van 
het tolgeld, doordien de pachters daarvan afstand gedaan heb
ben , wegens den oorlog tusschen den keizer, K a rel  V, en den 
koning van Frankrijk, F r an s I. Vervolgens te zamen gehoord 
verscheidene van de aanzien lijkste en oudste personen van 
gezegde stad, waardoor hij in waarheid bevonden heeft, dat 
die van Sluis in goede en vreedzame bezitting er van zijn en 
geweest zijn, sedert zéé langen tijd, dat er geene heugenis 
bestaat van het tegendeel, uitgezonderd alleenlijk, dat kort
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geleden wijlen T homaes d e  L o m b u s e , in zijn leven pachter 
van gezegden tol, hun daarin eenig belet wilde doen. Weshalve 
enz., de gezegde N ic a sb  H a n n e r o n  , ais ontvanger-generaal 
van Vlaanderen, beveelt en veroorlooft, voor zoo veel in hem 
is , aan gezegden L oys d e  G rave  en andere toekomstige ambtena
ren of pachters, dat zij aan gezegde inwoners van Sluis het volle 
en vreedzame genot vergunnen van hunne vrijheid van tol, 
zoowel van de gezegde visscherij ais anderszins, op die wijze ais 
het hunne privilegiën aantoonen, enz. Gedaan te Brugge, den 
12den Maart 1523”

Zoo werd dan den Sluizenaren op nieuw het ongestoorde 
genot eener gewenschte tolvrijheid verzekerd. Letten wij op 
de stukken, welke zij bij den ontvanger-generaal van Vlaan
deren tot dat einde ingeleverd hadden, dan trekt het extract 
uit het register Du droit du tonl ieu  (over het tolregt) in de 
eerste plaats onze aandacht. Immers, 'tis hoogst waarschijn
lijk ontleend aan het zelfde register, waaruit dat gedeelte van 
ons tolreglement is overgenomen, dat wij hiervoren, bladz. 8— 10, 
mededeelden. Begon het extract met de woorden : „ Een honderd 
cabeliaus ” dan schijnen wij gewezen te worden op dat gedeelte 
van ons tolreglement, dat over bet tolregt der visschen handelt 
onder het opschrift: „Van air an de vis  s che”, te vinden 
bladz. 37 tot 89, en dat met de betwiste zaak, de tolvrijheid 
der visschers, in verband stond.

Wij bekennen gaarne, dat het ons niet duidelijk is, waar
om men juist dit gedeelte van het tolreglement inleverde. 
Wilde men er mee bewijzen, — kon men er mee bewij
zen?— dat reeds in 1252 de visschers van Sluis vrij waren 
van den tol, die aldaar geheven werd, waartoe dan de inleve
ring van het privilegie van 1449 ? Maakte het eene het andere 
niet overbodig? Immers, zoo eene plaats zich in 't bezit van 
tolvrijheid verheugen mogt, dan deelden daarin de visschers 
dier plaats evenzeer ais de andere inwoners. Anders toch had
den die van Sluis zich in 1528 niet op het privilegie van 
1449 kunnen beroepen. Wij weten overigens, dat die van
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Mude vrij waren van tol; daarom worden dan ook wel de vis
schers van deze plaats, waar er van de visschers van binnen 
gate sprake is, niet vermeld, maar alleen die van Reigers vliet, 
Nieuwersluis, Knokke, Kadzand en Coxijde opgenoemd, welke 
plaatsen dat privilegie niet bezaten. Want zoo lezen wij : „Voorts 
visschers van binnen gate te Sluis in 'tZwin geven telker zee
vaart, vangen zij veel, vangen zij luttel, eenen Vlaamschen 
groot, dat zijn die van Reigersvliet, die van Nieuwersluis, die 
van Knocke, van Kadzand, van Coxijde.” Al moeten wij nu 
bekennen, dat het begin van dezen zin niet zeer duidelijk is, 
wij gelooven toch niet, dat men er aanleiding in kan vinden 
om aan de visschers van Sluis te denken; de nadere aanwij
zing , wie onder die visschers van binnen gate gerekend werden, 
snijdt daartoe den weg af. Wij zouden dan voorstellen met 
eene kleine woordverschikking aldus te lezen: „Voorts geven 
visschers van binnen gate te Sluis, in 'tZwin, telker zeevaart, 
enz. eenen Vlaamschen groot.” „Voorts,” zoo luidt het ver
der, „geven allerhande visschers, onvrije namelijk en dieniet 
binnen gaats wonen, bij hoopen.” Misschien ook moest het 
extract blootelijk strekken ten betooge, dat er een tol gehe
ven werd, dat zulks reeds het geval was geweest vóór een tweetal 
eeuwen, en dat in dat gedeelte van het destijds in kracht 
zijnde tolreglement, waarin de tollen der visschers vastgesteld 
worden, de visschers van Sluis niet eens genoemd zijn. Hoe 
't zij, het privilegie van hertog F il ip s  van Bourgondië van 
31 December 1449, ja zelfs het charter van graaf Gui van 
Mei 1293, ware op zich zelve en alleen reeds voldoende geweest, 
om datgene te bewijzen, wat verlangd werd: dat de Sluizenaren 
reeds vóór twee honderd jaren vrij waren van tol.
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A A N T E E K E N I N G E N .

Eene vergelijking tusschen het tweede gedeelte van ons tolregle
ment, zooals dat bij mr. J. M eerm an in het vierde deel zijner Ge
schiedenis van g ra a f  WiUem van Rolland > Roomsch koning, voorkomt,
met onzen tekst zal zeker voor de meesten onzers lezers weinig aan
lokkelijks hebben, waarom wÿ die dan ook hier achteraan plaatsen, en 
haar zoo beknopt mogelijk maken zullen: er geheel van te zwÿgen, 
mogten noch konden wÿ. Het vangt aan (zie bladz. 54) met de 
afdeeling, ten opschrift dragende: „Van allen den scepen die varen 
ende keeren binnen den swene.” *t Zij hier eens vooral herinnerd, 
dat M eerm an het Vlaamsch van vroeger 1 eeuw heeft doen plaats 
maken voor het Neêrduitsch van zijnen tijd (1797), en dat het woord 
w age door hem overal door g e w ig t  is overgezet

Bladz. 54, regel 15. L o sse  b o ih in g e n , in onzen tekst : l o s e  boor-
h in g e n . Zie bl. 20 en 21.

Bladz. 5 4 , regel 31. „ Een Del&cMp(lage of gemeene boot) geeft 
niets.” In onzen tekst staat y d e l ,  d. i. een le d ig  schip geeft niets.

Bladz. 54, laatste regel. Ook hier wordt s ie g h e  gelezen even
ais in onzen tekst, doch M. laat het onverklaard.

Bladz. 55, regel 1. H eek b o o t, wat bij ons w it te b r o o t  heet M. 
denkt aan H aak b oot. Zie hiervoor, bladz. 21.

Bladz. 55, regel 21. P ia  d i se verklaart M. door schoL Op het 
woord w it in g h e n  volgt bij hem nog: „van eiken oer een hel- 
link”, dat in onzen tekst hier niet gevonden wordt, maar reeds 
vroeger vermeld wordt. (Zie bladz. 37.) Het oer was M. duister, 
e n ’t kon wel niets anders: het doelt op de o o ren der vischmanden.

1 In eene noot, bladz. 240 van genoemd werk voorkomende , zegt hij 
tevens: „Hier en daar schijnt het ook met fouten te zijn afgeschreven; eenige 
woorden, die ik in het geheel niet verstond, heb ik onverklaard moeten laten.”

Wij twijfelen er aan, of mr. J. M eerm an ons reglement in zijn geheel 
gekend hebbe; eerstens, wijl wij niet kunnen bevroeden, waarom hij het 
eerste gedeelte niet zoowel in zijn werk zou hebben opgenomen ais het 
tweede; en ten andere, wijl de uitdrukking het oer, die in het eerste ge
deelte duidelijk verklaard wordt, hem in het tweede gedeelte dan niet duister 
had kunnen zijn. Voeg daarbij, dat hij met geen enkel woord van het eerste 
gedeelte melding maakt, welk stilzwijgen te onverklaarbaarder zijn zou, daar 
onder de steden van Oostland verscheidene uit Nederland voorkomen.
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Bladz. 55, regel 23. Bÿ M. lees ik: „eeu honderd stokvisch 1 pen
ning; een duizend palingen 2 penningen; een vat vetvisch 4 pen
ningen; zoo men het uit het vat deed, het gewigt 1 penning; zoo 
men het buiten het gewigt verkoopt, een penning voor het wegen; 
en een honderd stokvisch 4 penningen.” In onzen tekst wordt een 
honderd stokvisch slechts ééns vermeld; ook strijdt de eerste opgave, 
1 penning, met de tweede, 4 penningen.

Bladz. 56, regel 1. Elk laken b i hem  vercocht, verklaart M. hier 
ten onregte, door: dat ie m a n d  verkoopt.

Bladz. 56, regel 8. W an m aels of stro n ed o u c  heet bij M. w at- 
m a els  o f , opmerkelijk genoeg, s tra k d o ek en .

Bladz. 56, regel 8. Een moneclaken heet verkeerdelijk een mo- 
n et laken, waardoor het M. onverklaarbaar was.

Bladz. 56 , regel 22. H e len h u d en  is bij M. heilshuiden, en hij 
verklaart het door bokkenhuiden. Zie bladz. 22.

Bladz. 56, regel 24. Hier is bij M. door den afschrijver blijkbaar 
een regel overgeslagen: Alzoo staat er: „Een honderd vachten 4 
penningen; en daar beneden, ’t zij de knippinenvellen al of niet 
verkocht zijn, 2 penningen. Zoo er vellen in een torseel zijn” enz. 
Men vergelijke dit met onzen tekst.

Bladz. 56, regel 26. Wat volgt op „eene ta lm a  gra w ercs” tot aan 
„viij. d.” wordt bij M. niet gevonden,

Bladz. 57, regel 2. Wat in onzen tekst s c e n e m e s s e n  heet 
wordt bij M. s c e n e n e s s e n  genoemd. In eene noot voegt de schrij
ver erbij: „Denkelijk komt dit woord van het Engelsche eene 
huid; doch het soort durve ik niet bepalen.” Zie bl. 108.

Bladz. 57 , regel 6. L o o s c h  heet bij M. la sc h;  w i s  t i  er  s, 
w ul s te rs .

Bladz. 57, regel 13. Catter ibben  en dorysers heeten bij M. tat- 
t en r e b b e n  en to r i j ze rs ,  en zijn den schrijver dus onverklaarbaar.

Bladz. 57, regel 22. Het opschrift bij M. luidt: „Van allerhande 
vetheden en  van wasch .”

Bladz. 57, regel 27. R o s i n e n ,  bij M. ros s in en: „denkelijk 
harst,” voegt de schrijver er bij.

Bladz. 57, regel 28. Op „een vat teers” volgt bij M. nog: „een  
bodem wasch: 4 p.”

Bladz. 58, regel 4. „Hondert c l e e n s  gharens” is bij M. „honderd 
k lu w e n  garen.”

Bladz. 58, regel 17. „Een zak met roden van Spaengen”, bij M. 
„ r o e d e n  van Spanje.”
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Bladz. 59 , regel 1. „Een hondert woudescove”, bij M. „scone 
Wouden”, waarom de uitdrukking hem duister was.

Bladz. 59, regel 12. De afdeelingen, die in onzen tekst „van bed* 
dinghen” en „van halsberghen” handelen, vormen, onder een ver- 
eenigd opschrift, bij M. slechts ééne afdeeling.

Eene c u 1 c t e verklaart M. door eene b e d d e  sp rei.  Zie bl. 81 en 82.
Bladz. 59, regel 20. Bÿ M. zijn de afdeelingen, die over l o o k  en  

ajuin en over s t een en handelen tot ééne afdeeling zamengesmolten.
Bladz. 59, regel 29. Bÿ M. alleen: „Yan Hout.”
Bladz. 59, regel 30. M. heeft b er d e door b o o r d e n  overgezet.
Bladz. 60, regel 2. M e l d e  o f  m e l e v a t e  heeten bÿ M. m o l d e n  

o f  m e i  d en at en. In dit laatste is blÿkbaar, door eene verkeerde 
lezing, de nin de plaats van de vgetreden.

Bladz. 60, regel 8. De schikking is bÿ M. aldus: „een Brugsche 
kist, een Keulsche kist, een wan.”

Bladz. 60, regel Wederom zÿn bÿ M. twee afdeelingen zamen
gesmolten : Hÿ heeft: „Yan Scheepstuig (alame), van Kruideniers
waren (mercerien), en van v ia  s c h.” Dit laatste opschrift wordt in 
onzen tekst gemist.

Bladz. 60, regel 5. B o e k i n e n  v l o t e n  heet bÿ M. k o e k i n e n  
v lo e te n :  geen wonder, dat de uitdrukking den schrijver duister was.

Bladz. 6 0 , regel 8. Bÿ M. vind ik: „eene meese vlasch o f  k ip .” 
Zie b l 91.

Bladz. 60, regel 9. B a s t i n e n  l i n e n ,  bÿ M. b a s t e n r e  l i n e n .
Bladz. 60, regel 12. „ B y e m e n ,  m a u w e n ” is bÿ M. door den 

afschrijver verknoeid tot „ te  hine  m ouw en”. „Eist over hooft ghebon- 
den” enz. wordt door M. aldus overgezet: „Zoo het doorgaande van 
boven vastgebonden is, betaalt hÿ vier penningen.”

Bladz. 60, regel 14. Bij M. 4 p., in onzen tekst 3 penn.
Bladz. 60, regel 16. Een tur f sc ute ,  bÿ M. eene k o r f sc h u i t .
Bladz. 60, regel 20. Deze afd. is bÿ M. weder met de volgende

vereenigd.
Bladz. 60 , regel 21. Eene r i v e ,  bÿ M. een r in  c.
Bladz. 60 , regel 22. Bÿ M. luidt dit aldus : „ eene kuip met eije-

ren 4 ; bÿ water komende een kist met eijeren j  ; een mande met 
eijeren 4.” E e n e  ma nd m et  a p p e l e n  wordt bÿ M. niet ge
vonden.

Bladz. 61, regel 1. Dit leest M. aldus: „En elk koopmansknecht
mag op zijnen eed twee kisten houden, die aan zÿnen heer of aan 
hem toebehooren, indien er geen tolbaar goed in is.”
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Bladz. 61 , regel 3. Het opschrift „van ponders” heet bij M. „van 
het weegen.”

Bladz. 61 , regel 4. Dit laatste leest men bij M. aldus : „zonder 
lood hebben zÿ van wegen 4 penningen”, welke lezing blijkbaar 
geheel en al verkeerd is.

Hierop volgt bÿ M., zonder eenige afscheiding of opschrift, de 
besluiting van den tol, zoodat er eene geheele afdeeling, die „van 
meeden, van carden ende van lode” is weggevallen.

Bladz, 61 , regel 26. „Ende eenich scipknape wt scheeden wilde, 
enz.” wordt bÿ M. verkeerdelÿk gelezen: „en  eenig schipknaap uit 
de steden het eischte: moest het wel zijnen voerlast ontladen; doch 
de koopmanschappen, die men daarna weer in *t schip terugbragt, 
betaalden geenen tol; maar zoo zij koopmanschappen te koop boden 
of verkochten, zouden zÿ den voorzeiden tol schuldig zijn.” De 
heer M. voegt er bij : „ Voorts is deze brief met het zegel der gravin 
en haren zoon bekrachtigd.” Eene lÿst der tolvrije steden of abdijen 
wordt bij M. niet aangetroffen.

Wij twijfelen er niet aan, of men zal met ons erkennen, dat onze 
tekst het van den door M. opgenomenen verre in zuiverheid wint.

Bl. 79. B o cran en. Men leest in uitgeg.
door W ille m s , 2e uitg., bh 209, vs. 6496 tot 5499:

„Dit been is gepolÿst aiso 
„Claer, oft ware van silver fijn,
„Daertoe w it , ais ’t mocht sÿn 
„Van ivorien of b o era en.”

W ille m s  teekent aan: „Bocraen,zeker fijn linnen. Zie D u ca n g e  
op Boguerranusen wegens den Brugschen handel in die stof de 
meniatie van Zegeb. van M a le ,  in B e a u c o u r t’s  
Brugschen koophandel,bl. 218. De geleerde oudheidkenner C. J.
d e  L a n g h e  y a n  W yn g a eb d en , wien de stof onbekend was, schryft 
verkeerdelÿk bolkraen {Geschiedenis Goude, I ,  bl.
638).” De b o c r a n e n  waren dus oorspronkelÿk niet zoozeer g e-  
v e r w d e  ais wel zeer fijne en w i t t e  linnens. Deze, te Brugge, op 
de dáár uitsluitend bekende wÿze, rood geverwd zijnde, bleven den 
naam b o c r a n e n  behouden.
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Dorßonöen.

I.

Graaf Gui bepaalt bet regtsgebied van Lambinvliet en verleent 
den inwoners dier plaats, voor zoo ver ze van Vlaamsche 

afkomst zijn, tolvryheid, enz. — In Mei 1293.

Nous G u i ,  comte de Flandre et marquis de Namur, faisons 
savoir à tous, que, comme échevins et communauté de notre ville de 
Lambinvliet nous ont souvent requis et prié, que nous franchise 
leur donnassions et bornes fissions mettre en tour la dite v ille , dans 
laquelle leur franchise et jurisdiction courût, nous, pour commun 
profit, en ce vu, ainsi que trouvé l’avons par bon conseil que 
faire le pouvons —  jà soit-il ainsi que ceux de la Mue mettent avant 
que leur franchise s’étend jusqu’à la terre de Lambinvliete, la
quelle cause ils n’ont mis par privilèges qu’ils ont — quatre bornes 
avons fait mettre entour la dite ville de Lambinvliete, desquelles 
deux sont assises en la mer devers la Mue et deux à l’autre „leis” 
[côté, zÿ d e]  devers la terre, dans lesquelles bornes la dite ville est 
enclose. Et telle franchise nous donnons et avons donné aux éche
vins et communauté de Lambinvliete devant dits, que, à toujours mais 
en avant [désorm ais ]  tout ce qui dans les dites bornes est et y 
sera enclos, à la connaissance et au jugement des Echevins de la 
dite ville appartiendra; et tout cas et forfait, quels qu’ils seront, 
qui aviendront dans les dites bornes, soit par jour ou par nuit, 
appartiendront et seront aussi à leur connaissance et jugement, hor
mis ceux qui à notre seigneurie appartiennent, que nous retenons à 
nous et à nos successeurs, seigneurs de la dite ville, à juger. Et
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comme outre les deux dites bornes de Lambin vliet, assises en la mer, 
un rejet soit en la mer devers la Mue, nous, tous cas qui sur le 
rejet aviendront toutes les fois qu’il sera découvert de la mer et si 
avant qu’on le peut et pourra diguer, mettons aussi au jugement et 
à la connaissance des dits échevins de Lambinvliet, hormis ceux 
que nous et à nos successeurs, seigneurs de la dite ville, retenons à 
juger, si comme dessus est dit, à notre seigneurie appartenant. Et 
toutes les fois que le dit rejet y sera couvert de la mer, les cas qui 
dessus aviendront, seront et demeureront à juger et à connaître aux 
échevins de la Mue, dusques aux dites bornes de Lambinvliet, en 
la mer séant. Mais s’il avenait, que aucun cas commençait sur le 
dit rejet „entrues” [pendant] qu’il serait de la mer découvert et en 
tel cas avenant la mer le couvrit, comment que là en a vint après, 
si demeurerait-il au jugement et à la connaissance des échevins de 
Lambinsvliet; et s’il commençait „entrues” qu’il serait couvert de la 
mer, il demeurerait et serait à la connaissance et au jugement de 
ceux de la Mue, comment que là après en avenait, mais que le 
cas à notre seigneurie n’appartînt. Après nous, à tous ceux de 
Lambinvliet, qui bourgeois sont et seront de la dite ville, manant 
et demeurant en cette ville, mais qu’ils soient de la nation de Flan
dre, octroyons encore telle franchise, qu’ils soient perpétuellement 
quittes de tonlieu, aussi avant comme nos bourgeois de Damme sont. 
Et parmi ce , nous, et Ysabeau,  notre chère compagne, comtesse 
de Flandre et de Namur, le forage avons et lèverons des vins en la 
dite ville de Lambinvliet, tout le cours de notre vie et Jean  de 
Namur, notre fils, et si successeur, héritablement, après notre décès, 
ainsi et en la manière que nous et nos successeurs, seigneurs de 
Flandre, l’avons et devons avoir au Dam. Et en récompensation de 
cette quittance de tonlieu aux bourgeois de Lambinvliet, on rabattra 
par an vingt-quatre livres parisis des mille livres parisis, desquels 
J ea n  de Namur, notre fils, est hérité à prendre par an à notre 
tonlieu de Dam. Et pour que tout ce qui dessus est dit soit 
fermement tenu et perpétuellement, nous avons à ces présentes let
tres fait mettre notre scel. Ce fut fait en l’an de g râ c e  mil deux 
cent quatre-vingt treize au mois de Mai.
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IL
Verklaring van burgemeesters, schepenen, raden en de gemeene poorterij van 

Sluis, dat graaf Lodew ijk van V laanderen hun het misbruik heeft kwijt
gescholden , dat zij van zeker privilegie gemaakt hadden, enz. — Onder 

dagteekening van 6 Maart 1331 [1332]. — In welke verklaring de 
kwijtschelding des graven, van 25 Nov. 1331, is opgenomen.

(Archiven van Rupelmonde, n°. 1655.)

Nous bourchmestre, Eschevins, Consaus, et toute la Communitez de 
la ville de lamminsvliete que on dist de lescluse, faisons savoir atous 
que ano*tre humble supplication noz treschiers et tres redoutez sires 
messire* Loys.. cuens de flandres, de Ne vers et de Rethel nous a quite 
certaines mesusances de privilege et avoeqwes ce privilege donne, teles, 
et tel comme il appert par ses lettres a nous donnée*, des qweles la 
teneur sensieut. Nous loys . .  cuens de flandre* de Never* et de Rethel, 
faisons savoir a tous que comme noz treschiers sire de bonne memoire 
messire Guys Jadis contes de flandre* eust afrancis et quitez de thon- 
lieu tous les bourgeti* de la ville de lamminsvliete que on dist de les
cluse, manaws et demoranz en icelle estanz de la nation de flandre* 
aussi avant comme li bourgoi* de la ville du dam lestoient, et depuis 
les diz bourgoi* de lescluse aient mesuse de la dicte franchise en aqui- 
tant tous les autres bourgoi* de la dicte ville de lescluse combien que 
il ne fuissent de la nation de flandre* parmi le dit privilege, aussi 
comme leurs bourgoi* de la nation de flandre*. Et ceste mesusance 
maintinrent il par Ione temps, poar la qnele mesusance, nous leur 
avons oste tout le dit privilege, comme fourfait, et a la parfin, en 
recognissant la dite mesusance avoir perpetree, nous aient icelle amen
dée et avoeqnes ce nous aient humblement supplye avoeqwes le dit 
privilege dou conte Guy, no*ire chier seigneur dess«* dit, qui ne sesten- 
doit fors que as bourgoi* de la nation de flandre*, nous iceli volsissieins 
donner a tous les autres bourgoi* de la dicte ville de lescluse qui sont 
a present, combien qne il ne soient de la dicte nation . . Nous a leur 
humble supplication, parmi lamende q«e il nous ont faite et par tele 
condition, q«e il nous soient, et demeurent, en tele obéissance, comme 
il nous doivent, et devront ou temps avenir a noz successen/*« contes 
de flandre*, la dicte mesusance leur quitons, et avoeqwes che, de grace 
especióle les bourgois de la dicte ville, qui sont a present, combien 
quil ne soient mie de la nation de flandre*, et ceux de la dicte nation 
afranchissons, et quitons, et a tous jours mais frans et quites demorer 
volons, de thonlieu si avant, comme li bourgois de la ville de lescluse
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en demeurent quites, qui sont de la nation de flandm , Et nest pas 
no»fce entente que parceste présente grace, soient, ne seront quites 
de thonlieu li bourgoi» pour le temps avenir, de la d¿c¿e ville de les
cluse qui ne sont ne seront de la nation de flandre», ne ceste grace 
sestende a eus. Et pour che que plus paisiblement, ceste prosente grace, 
et francise, puist estro tenue, aus diz bourgoi» de lescluse, nous avons 
volu avoir, parescript, souz leur seel, tous les bourgoi» dicelle ville, 
qui ne sont pas de la nation de flandre». Les qweles grace franchise 
et quitance dess«» dites, nous, po«r nous, noz hoirs et successeur» 
contes de flandres, volons estre tenues a tous jours mais perpetuel- 
ment, aus diz bourgoi», sanz fere, ne venir encontre maniere au
cune parmi les manieres et conditions, des»«»dites, En tesmoing de 
ce, nous avons a ces presentes letres fait mettre no»ire seel. Qui 
furent donnée» a maie le xxve jour dou mois de Novembre, lan de 
grace, m . ccc.  Trente et un..  Les qweles quitance, privilege, pro
messes, manieres, et conditions, nous, pour nous, et nos succes»e«rs 
habitais pour le temps present et avenir de la dite ville, avour pro
mis, et prometons, tenir, et garder fermement, de tant que il nous 
touche, et pourra touchier, sanz venir, ne fere encontre, et en mer- 
chions no dit treschier signeur, et les avons recheu, et rechevons, 
agréablement. En tesmoing de ce nous avons a ces presentes letres 
fait mette» le seel de la ville de lescluse dess«» dite. Qui furewt fai
tes et donnée» le .vj®. jour dou mois de mars, lan de grace mil troiz 
Centz Trente et un . .

Original sur parchemin, 
muni de seel avec contrescel.

III.
Opgave dergenen, die, niet van Vlaamsche afkomst, burgers van Sluis 

geworden zijn vóór 25 November 1331.—Afgegeven door burge
meesters en schepenen van Sluis *.

(Archiven van Rupelmonde, n°. 1656.)

Che sont chil qui sont devenu bourgois a lescluse et non paz 
soiant de la Nation de flandres avant le tamps que Messire» de flan

1 Wij lezen dit aldus : „ Dit zijn degenen , die, niet zijnde van de Vlaam
sche natie, burgers geworden zijn van Sluis, vóór den tijd , dat mijn heere van 
Vlaanderen hun de gunst verleende van vrij en ontheven te zijn van tol, zoowel 
ais het de burgers zijn van Sluis, van de Vlaamsche natie, gelijk zulks ten klaar-
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dres leur fist grace comme de estre franch et quite de tonliu aussi 
bien comme sont les bourgois de la dite ville et de la nation de 
flandres. si comme il appert clerement par lettres de privilege sour 
chou fai tez. dont la date fait mention et contient, le. xxv* jour de 
novembre la» de grace, mil. ccc. trente et un:

Macharis de la Neuve Courd nJehan de le berghe Henris de 
Caro lombars « Jehan wikeman nRawel berton Pierres dou manet 
lombars nJehans fil pieter heppen « Gerard fil iehans Jehan fil
watier // Thideman pape// Robin fil pieters Copman hein Bernard

ste blijkt uit de letteren van privilegie, hiervan gemaakt, onder dagteekening van 
25 November, het jaar van gratie 13 3 2  :
Macharis van Nieuwenhove. Gillis Schuurboon. Gerard Geraards.
Johan of Jan van den Berge. Jan de Witte. Pieter Overlicht.
Hendrik van Caro, lombard. Klaas Hugo’szoon (II ui gens). Hendrik Wouterszoon.
Johan Wikeman. Marquard van Zonden *. Colin Thomaszoon.
Rawel Berton (Raoul Bre- Simon Gilliszoon (Gillissen). Boudewijn Berthilda’szoon.

ton ?) Herman Hamink, van Kam-Willem Hendriks.
Pieter van Manet, lombard, pen. Jan Westvale.
Johan Pieter-Heppenszoon. Hannin Andri es, van Engel. Klaas Kocke.
Gerard Johanszoon (Jans-Beijard Veerman. Simon Hendriks zoon, van

zoon, Jansen). Pieter Doedinszoon, van Vere.
Johan of Jan Wouterszoon Goes in Zeeland. Willem Willemszoon (Wil-

(Wouters). Johan Dolet. lemsen).
Tideman Pape. Willem Klaaszoon, van Klaas Willemszoon, van
Robin Pieterszoon (Pieters). Maarland *. Noord-Beveland.
Copman Heine (koopman Lubrecht van Bockeltre. Hendrik van Zwol.

Hein ?). Gerard de Gruter. Arnoud Arnoudszoon.
Bernard de Hecht. Pieter van Borsele. Hamin Stuvezand.
Johan van Bekene. Willem van Woude. Mattheus Roelandszoon.
Simon Sparcoud. Pieter Alaardszoon(Alaards). Hendrik de Jonge.
Johan Ghosselare. Herman Marissis (Maurits). Klaas Klaas-Hugo’szoon.
JohanVriend,vanBiezelinge. Jacob de Duivel. Roeland Mattheüszoon.
Johan van Zeeland. Wernaard van Zonden 3. Hannin There.
Hugo van Dordrecht. Hehboud Hugo’szoon. Johannes Alaardszoon.
Willem Everdeij. Moenin van Pepelinge , van Pieter Linthoofd.
Pieter van Kampen. Calais. Bouden Boudenszoon.
Hendrik Bast. Hugo van Scherpenisse. Hugo Willemszoon van Zeel.
Jacob Poorterszoon 4. Staas Babbeel. Jan van Hamburg.

1 en S Ongetwjjfeld hetzelfde Z o n d e n ,  Sonden, dat in ona tolreglement onder de steden van 
Oostland opgenoemd wordt. Verder ontmoeten wty S t r a a l s o n d .  Was dit het zelfde?

2 Wie denkt hier niet aan het M a a r la n d  van den beroemden Damschen griffier J a c o b ?

4 Later tot P o o r t e r s  geworden, geiyk K la a s s o o n  tot Klaassen, W o u t e r s z o o n  tot W ou
ters werd, enz.
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de heckt aJehans de bekene// Symon sparcoud // Jehan ghosselare u 
Jehan vrient de bieselinghe nJehans de Zelandes // Hughes de durd- 
recht/j Guillames cverdey u pierres de Campen Henrys Bast Ja
que fil porters n Gilles scuerebone // Jehan le witte Clais fil hughen '/ 
Marquard dou zonden // Symon fil gilles // Herman haminc de Cam
pen 9hannin andries de Engleterre // beyard verman // pieter f doe-
dins de goes de zelandes nJehan dolet Guillame fil clais de mar- 
land hlubrecht de bockeltre uGerard le grutere pierres de borscele «
Guillames dou woude » pierres fil alards / / Hereman morissis Jaque 
le dyable nWarnard de zonden nHebboud fil hughen // Moenin de

Gerard van Weenen. 
Herman van Rijen. 
Frederik van Staden. 
Pieter Andries.
Meeus Doedenszoon, 

Zierikzee.
Willem Colve.

Jan van Hoeke.
Jan van Boedinghem.

Jan Doppen.
Pieter van Argues (de Arke ?)

Schinksin 1 van Zeeland. Willem de Engelschman.
Boudewijn van Brabant. 
Jan de Engelschman. 
Wolfert van Zeeland. 
Jan van Merscen.

Christiaan de Oude. 
vanArnoud de Tromper.

Dirk met den Stokke.
Bonden de Vilder.

Adam Rouloc, van Schotland. Gilles de Spekslager (Lar-Richard van Koningsbergen. 
Pieter van Zeeland, klerk. deerderP) Willem Schotte.
Jacquemart le charpentier. Lem Janszoon. Jacob de Engelschman.
Jan van Londerzele. Hugo van Zeeland. Hannekin de Tollenaar.
Coppin Janszoon, van Steen-Colin Klaaszoon, van Dordr. Christiaan de Barbier.

bergen. Taleman, zijn broeder. Sohier de Here.
Coppin Pieterszoon, van Zoete Godekens. Jan Lombard, van Zeeland.

Zierikzee.
Brixis van Watene. 
Gerard van den Bosch. 
Hannin van Harderwijk. 
Johan de Engelschman.

Pieter van Houte. Pieter Lombard, zijn broeder.
Catelina Riaards, van Dordr. Gerard de Bontwerker.
Hendrik Pastei. 
Mahien Moisin. 
Gillis van Penen.

Boudewijn de Pasteibakker, Egbrecht van Duinen.
(pastel-schilder)? 

Jan van Parys. 
Willem Lanrenszoon. 
Aagte Canins.
Jacob de Witte. 
Klaas Janszoon.
Lem Janszoon.
Lem Willaardszoon.

Jan Mastmaker. 
Gregoor de Blaauwe. 
Pieter Reinaardszoon. 
Jakob van Zierikzee. 
Wouter de Zilversmid. 
Jan van Utrecht.

Hugo van Zeeland.
Willem Loetken.
Klaas Warrin.
Jan van der Elle, (van Eine ?) 
Margriet van Sint Omer. 
Klaas Vardeboud.
Willem Janszoon, van Nisse. 
Johanna, Jan Bollaards we

duwe.
Hannin gaat in gansche *.

Simon van Broek (van den Coppin van Borsele. 
Broeke). Hannekeo Soudenier.

1 Eene verbas tering van  s c h i n k  e e n s  i n t  
S Ongetwijfeld een bynaam .

V. 10
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pepelinghe de calez nHughe de scarpenesse Staes babbeel Ge
rard fil gerards / / Pierres overlicht n Henris fil wautier Colin fil 
tomes n boudin fil bertilden nGuillames fil heinrix Jehan West-
vale n Clais Kocke nSymon fil henris del vere Guillames fil wil-
lames nClais fil willems de nord beveland Henris de zwollen Ar-
noud Ularnouds uHamin stuvezand Matheus fil Rolands // henris
le Jonghe / / Clais iii Clais Hughen Roland matheus Hannin 
there n Jehan fil alards npieter linthooft bouden fil boudens hu-
ghelin Ul willems de zelande nJehan de homborch Gerard de wyen
Herman de Ryen / / flederic de stades « pieter andries meus doe-
dina de Cirixe / / Guillames colve uAdam Rouloc de Escoche Pier
res de Zelande Escrivain nJaquemard le carpentier Jehan de londer- 
sele u Coppin Uliehan de stenberghe coppin pieters de Cirixce
brixis de watene « Gerard dou bosch Hannin de ouderwyc // Jehans

Pieter de Bakker.
Hendrik Létard.
Jan van Engeland.
Klaas Hendrikszoon ,

Gulik.
Andries Ghijs, van Sint Meester Wouter Nobelin 

Omer.

Yvorie Riviers. Stuurman Hugo.
Pieter Spijkerboor. Willem Samson.
Adam van de Zee. Robin de Engelschman.
Coppin de Saracyn 1, zoon Pieter de Bakkere.

van langen Christiaan. Herman Riemslager.

Ludeken Bliek.
Pieter van Luik. 
Walburg van Straalsond. 
Jan Briet.
Michiei Hendrikszoon. 
Coppins Appelman. 
Jakob van Kerkhove. 
Gerard Charpentier. 
Coppin Colve.

Pieter Janszoon. 
Coppin Krook. 
Gillis Kruidenaar.

Dirk Passie-Gods *. 
Hendrik Gladink. 
Engelram Abbegois. 
Geene Vinke.

Jan Klaauwaart, van Zee- Willem Simonszoon.
land.

Hamel tute.
Godeken van Wezel.
Pieter WeiteDSzoon.
Topzeil *.
Hannin Robeen.

Dirk de Wambuismaker(Por- Jakob Klaaszoon. 
pointsticker). Dirk van Utrecht.

Welke burgers, bovengenoemd, wij burgemeesters en schepenen van Sluis 
voorzeid , hebben overgegeven aan mijnen heere van Vlaanderen, door dit 
geschrift, met naam en toenaam, ais gezegd is. En ten oorkonde daarvan 
hebben wij er het zegel van zaken van de genoemde stad aan gehecht. Dit 
werd gedaan in het jaar van gratie, duizend drie honderd een en dertig, den 
25en dag van November, bovengenoemd.

Maarten Cockin.
Jan Willebrords.
Wouter Maas, van het Mo

lentje.
Johan de Duitscher.
Arnoud de Rijder.
Godeken van Alleken. 
Hannin van Steenberge.

1 Hier denken wtf onwillekeurig* aan potten en schotelen, s a r a z t f n s  werk.
2 Een by naam , onder welken de bewuste persoon bekend was.
3 Passie Gods, d. i. lijden van Christus.

D igitized  by Googl«
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lengles// Bauduin le pastelier / / Jehan de paris// Guillames fil leu- 
rens « Aeghete Canins n Jaques le wite / / Clay fil iehan // lern fil ie- 
hans // lern fil willards nJehan dou houke / / Jehan de boedinghem // 
Schincsin de Zelande // Cristien le veide// Ernoul le trompenier // Thierry 
met den stocke / / Boid le vilre uGilles li larderre lern iehans //
Hughe de zelande // Colin fil clais de durdrecht Taleman son frere 
zoete ghodekins nFierres de houte / / Cateiine Riards de durdrecht // 
Henris pastede / / Mahiu moisin uGilles de penen Egghebrecht de du
nes // Jehan mastmaker ugregoria le blawe / / pieter fil Reiinars Jaque 
de Ciricxe n Wautier li orfevres « Jehan de utrecht u Symon dou brouc // 
Jehan doppin « Pierres darke nGuillames lengles // baud u ins de braibant // 
Jehan li Engles// Wulfard de Zelande// Jehan de merscenu Richard 
of co»nmxbrucghe uGuillame scotte // Jaque lengles // Hannekin le tol- 
nare // Carstine le barbiere // Zoihier le here // Jehan lombart de zelande // 
Pierres lombard ses freres // gerard li pelletiers // Hughe de zelande // 
Guillame loetkin // Clai warrin // Jehan de le Eine // Margrite de saint 
orner m Clai vardeboud nWilkmes fil iehans de le nisse // Jehane veve

iehan bollard u hannin gaet in ghansen // Coppin de borscele // hanne
kin saudenier u pierres li bakres // henris lettard // Jehans de Engleterre // 
Clais fil henry de Julers // andries ghijs de saint orner // ludekin bliec w 
pierres de liege// Woubourch de straelsonden// Jehan briet// michiei 
fil heinrix // Coppins appelman uJacop de Kerckhove // gheroud Car

pen tier// Coppin coi ve// Therri faseur de pourpoins Yvorie Riviers// 
pieter spikerbore n Adam de le zee Coppin le Sarrozin fil longhe
chrôtfens appelle nmaistre watier nobelin // pieter fil iehans // Coppin
crooc u gillis crudenare n Jehan claward de Zelandes hameltute
godekin de wesele// pieter filweitins// topzeil// hannin Robcen// Ja
cop fil clais nTherris de utrecht n stierman hughe wille sansón
Robin lengles// pieter le bak ere uhereman Riemeslaghere// Therri pas- 
siegods nheinri gladinc nInghelram abbegois ghene vinke willawe
fil symoens n martin cockin n Jehan willebord wa maes de mo-
lenkine u Jehans le duutsche// Ernoul le Ridere godekin de alleken// 
Hannin de stenberghe u les quels bourgois dessus ditz. Nous bourcli- 
mesters, Et Eschevins del Escluse devant dit avons Rendu sus a mon- 
s eigneurde flandres par cest escnpt par nom et sournom si que dit 
est, Et ou tesmoing de che y rais le saiel as causes de la dite ville. 
Chou fu fait lan de grace . m i l . trois cenz . trente et un . l e . xxv®. jour 
de Novembre desm  dit.

Original en parchemin 
avec le seel aux causes.
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IV.

Voorregt e n , den Oosterlingen verleend door graaf L od ew ijk  van V laan*

Wij Lo d e wij e , grave van Vlaenderen, hertoghe van Braband, 
grave van Ne vers, van Bethers ende heere van Machline, maken 
cond ende kenlic allen lieden, dat biden verzoeke ende bede van 
onsen goeden lieden van onzen steden Ghend, Brugghe ende Ypre, 
ende omme de nutscepe ende proffijt van onsen vors. steden ende 
ons ghemeenen lands van Vlaenderen, ende ooc bi onsen ghemeenen 
rade van Vlaenderen, dat onse wille es ende hebben ghewillekaert 
over ons ende over onse hoir, graven van Vlaendren, dat alle de 
coopmanne van den Boomschen rike van der Duntscher tonghe, 
ute wat steden dat zij zijn, met haren goede, met haren mesnieden 
[huisgezinnen] moghen commen binnen onser jurisdictie jof propre 
dominie van onsen lande ende graefscepe van Vlaenderen, in onse 
steden, waer dat zij willen ende hem bequamelixst dinke, tantierene 
[te hanteren] hare coopmanscepe van alrehande goede, dat zij bringhen, 
willen, ule wat lande dat zijt bringhen, bi watre of bi lande; vrij te 
commene, te varen, te keeren ende te blivene int land ende weder 
ute den lande te vaerne, te haren proffite, onghelet, hare scoonste 
ende hare beste te doene, te haren proffite, met haren goede, bi 
vrijheden, die hier naer ghescreven staen, te antierene, te useirne, ghe- 
trauwelike te houdene tallen daghen, aiso langhe ais zij ons land 
verzoeken willen, aiso dat zij binnen der stede, daer de coopman 
inleight, haer coopmanscepe ende liaer goed, hetzij minder, cleen 
of groot, tallen daghen ende tallen tiden vercoopen moghen, wan
neer dat zij willen, ende coopen ander goed elc met anderen, of 
met wien dat zij willen of begheeren; ende dat zij haer goed, dat 
zij daer niet vercoopen willen, moghen weder uter stede ende uten 
lande voeren, bi watre of bi lande, waer dat zij willen ende beghee
ren, gheldende haren rechten tol; ende dat zÿ moghen copen paerde 
ende andere cleene dinghen, daer gheene groote macht an leghet, 
ende dat zij dat weder moghen vercoopen zonder begrijp. Voord zo 
is gheottroyert den vors. coopmannen, waer dat zake dat eenich 
van hemlieden beniemaert ware van eenigherande goede te coopene 
of vercoopene, dat schepenen voor hem den coopman zullen moghen 
ontbieden, voor de waerhede, ende zullen den coopman zegghen dat

d e r e n ,  den 13 Junÿ 1860.
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he beniemaert es, ende es dat zake dat hi des lÿet [belijdt, bekent] 
zo zal hi vallen in de ghenaden van ons ende van scepenen van der 
boete; ende es dat zake dat hi des niet en lijet, ende hem daeraf 
verclaeren wille bi zin en eede, zo zal hi Ios ende ledich gaen van 
der boete ; ende es dat zake, dat hi des niet en lÿet ende hem niet 
verclaeren wille bi zinen eede, zo zullen scepenen daeraf waerhede 
hooren; ende wert hi dan bedraghen daerof bider rechter waerhede, 
zoo zal hi ghehouden zÿn van der boete. Ende voort zoo is hem 
gheottroyert, dat men houden zal de ordinance, die ghemaket was 
van den balansae ende van der gewichte, dats te verstane int clof te 
weghene ende den weghere de hand van den scalen te doene, zonder 
loosheit of quade behendicheit, ende die scalen te wisselen, dats te 
verstane, alser zo vele goedes is , dat ment mach deelen, ende voort 
al te houdene, dat de ordonnance inheift, dewelke ghemaket was 
bi ons, bi onzen voorders, bi den heere van Ghistele, bi schepe
nen van Brugghe, coopmans van den lande, coopmans van Alraaen- 
gen ende van Spaengen, die gheregistreirt zÿn in onze registre. 1 
Voord zoo is hem gheottroyert te hebbene wederghewichte van der 
waghe ende dat daer toebehoort ende van den ghewichte van den 
zelven ende van dat daer toebehoort, gheteekent metier stede teeken 
van Brugghe of daer de coopman leight. Ende waer dat zake, dat 
tghewichte int weghehuus ende in die berncamere te ijkene stonde, 
dat zoude men betren in merren [meerderen, vermeerderen] in min
deren op zinen rechten staet, also dicke alst nood zal zÿn, bi sche
penen, in de presentie der coopmanne vors. Voord, de weghere 
zal doen zinen eed, in de presentie der coopmanne vors., wel ende 
ghetrauwelike te weghene den coper ende den vercoper ende ele 
tsine te gheven. Ende waer dat zake, dat faute ware in den wegher 
vors., ende dat scepenen kenlic ghemaect ware bider waerheden, 
den [dien] zouden scepenen punieren op den ban, in die presentie 
van den coopmannen vors., ende men zoude nemen eenen andren 
in zine stede, ghelÿc alst vors. is. Ende voord, ter welker waghe 
de vercoopere vors. zÿn goed wille doen voeren, daer zal ment hem 
weghen. Voort zal de stede vors. int weghehuus, dat ghemeen wezen 
zal, zetten een souffissanten man, die wachten zal der coopmannen 
goed; ende waer dat zake, dat bi faulte van den vors. wachtre scade

1 Men zie over deze ordonnantie, den 26 Mei 1282 vastgesteld, de
constitutionnelle et administrative de la etc., par A. E. G h e l-

d o l f  , page 78.
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quame, in so wat manieren dat ware, jof dat de vors. waclitre der
vors. coplude goed telirreerde, zonder verlof van den vercoopere,
ende dat schepenen reden lie kenlic ghemaect ware, daervoor zoude 
de stede ghehouden zijn den coopmanne vors. dien scaden te ver- 
zettene. Voord, zo wat huuse of kelnare, die de cooplieden hueren 
willen binnen der stede daer de coopman inleight, in te wonen of 
haer goed in te leighene, dat men die niet verdieren en zal haer 
termijn gheduerende ; ende is dat zake dat zise langher begheeren 
dan haer termijne, dat zise moghen behouden omme die huere, zon
der verdieren. Voord zo is gheottroyert, dat men gheenen coop
man iof zijne cnapen in vanghenessen houden zal omme vechten iof 
omme striden, bi aiso dat hi mach vinden goede iof soffisante bor- 
ghen dat te betren, behouden dies, dat ne strecke te live iof lede 
te verliesene. Voord, dat men der vors, coopmanne gheenen in
vanghenessen liden zal voor scult, daer gheen wettelic chaerter of 
en is, also langhe als he bewisen mach binnen den lande vanVlaen- 
deren alse vele zijns goedes alse de scult ghedraghet, voor hem te 
staene ende wetten te pleghene. Voord, dat gheen coopmanscnape 
voors. zijns heeren goed verdobbelen en mach, no met gheenrande 
andre speie noch mesdaet verbueren mach, no vervechten, ende dat 
gheen coopman vors, over anders mans scult no misdaet ghehouden 
zal zijn, danne omme zine propre scult of mesdaet, het ne waere 
dat hi kenlic boorghe ware. Voord, dat de vors, coopmanne in de 
stede vors. met haren gheselscepe ghemeene vergadringhe moghen heb
ben openbarelike, also dickent als zij willen, omme te ordinerene 
ende te corrigierne alle voorwaerden ende alle ordenancen onder hem
lieden gemaect, ende punieren alle mesdaden, die onder hemlieden 
ghevallen, naer haer ordinanche, behouden der mesdaet die street 
ten live of te lede te verliesene. Voort, van wullen,van werke, van 
wasse, van copre, van alretieren goede, vercocht beaien ende telivreirt 
in de vors. stede van den vors. coopmannen, daer of ne zal wesen 
claghe ghehoort, no bate ghedaen. Ende waer dat wulle ende ander- 
tiere goed niet besien ware in die vors. stede ende claghe daerof 
quame voor scepenen, dat zal men betren bi scepenen, aiso verre 
ais redenlic es, biden verstane van den coopmanne. Voord, wat manne 
de [die] makelare es in de stede vors. van der coopmanne coopman- 
scepe ende goede, dat he zal doen zinen eed voor scepenen, in de pre
sentie van den coopmanne vors., recht makelare te wesene ende ghesel- 
scip te hebbene in dien goede, daer he makelare of es, naar 
gherechtichede daerin te zegghene den coopre ende den vercoopere.
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Ende waer dat zake dat he daerof ghevonden ware in fauten, dat 
zonde he betren bi scepenen in de presentie van den coopmanne vors., 
eer hi emmer penninc wonne met makelaerdien an der coopmanne 
goed ende an coopmanscepe vors. Voord zullen scepenen vors. kuere 
maken, ende houden die bi onsen bailliu van der stede daer de coop- 
man leight, up de pÿnres [arbeiders, sjouwers] die hem dienen zullen, 
de [die] proffitelic zÿn der stede ende den coopmanne vors. Ende ware 
dat zake, dat een pÿnre onredelic mesdade jeghen den coopman vors., 
dat de coopman hebbe maght, dat hi nemmeer penninc en winne in 
haren dienste, vóór dat hi heml. ghebetert hebbe bi scepenen, in de 
presentie van den coopmanne vors. Voord, wat goede die coopmanne 
vors. of haren cnapen den scuutlieden of dien waghenaers telivreren, 
het zij bi ghetale of zonder ghetal, dat zullen zÿ den coopmanne 
of haren cnapen weder telivreren, vul ende al, ende en daden zÿ des 
niet, of dat zÿ ghemaecte voorwaerde braken, biden welken de coop
manne vors. worden belet of scade namen, dat zoude zijn ghebetert 
bi scepenen, bi verstane van den coopmannen. Voord, dat gheen 
makelare makelaerdie hebben en zal, zonder de ghone, die over den 
coop of coopmanscepe wesen sal. Ende makelaerdie van zaelsmoute, 
ende van coorne, ende van metene, daeraf zullen de coopmanne ghe- 
ven ais de ordinance inheift. Voord, dat men gheenen coopman 
mach doen nemen ander payement dan alsulc, ais he besproken heeft, 
met voorwaerde van zine coopmanscepe. Ende op welke coopmanscepe 
dat godspenninc ghegheven wordt zonder si l , de coopmanscepe zal 
vast bliven ende hebben voortganc. Voord, dat men den vors. coop
man ende haer cnapen recht ende wet zal doen van wetteliken 
sculden, daer de dagh of leden zal zijn, jeghen wien dat zij, binnen 
den derden daghe dat zijt verzoeken zullen. Ende waert zake, dat 
eenigh man vors. die wet niet ontbeiden mochte te volghene, zo 
mach elc coopman eenen anderen zetten in zijne stede voor scepe
nen, zonder begrijp, die wet tachtervolghene. Voord, dat alle coop
manne ende hare cnapen wapen draghen moghen ende coopen ghelijc 
eenen poortre ende alrehande vitailge bringhen moghen binnen der 
stede vors., bi aiso dat zÿ ghelden die costumen van der stede, ende 
dat zijt vercoopen moghen te haren besten. Voord, dat elc coopman 
mach vercoopen zine wine ende doen tappen omme doude assise, ais 
van eiker roeden wÿns een pond groten, die ghewoonlic zijn, of zine

» Sonde r  si  beteekent z o n d e r  b e d e n k i n  g ,  voor ze ke r.  
chief voor Ned. Toali.,verzameld door Dr. A. d e  J ag k r ,  I , bl. 222— 228.
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wine andersware doen voeren, waar dat hi wille, te vercoopene., 
Voord mach elc coopman die zijne wine ten tappe vercoopen wille 
zijn ghezinde hebben dat hem effene comt, om redenlic loon. Ende 
dat ghesinde zal hem niement nemen, aiso langhe ais zij haer gebrui
ken wille. Voord, wanneer wÿns breke es, zo zal men des coop- 
mans wijn proeven zonder wederzegghen ende ais zij geproeft zijn, 
zoo mach he se vercoopen om ghelt, als he alredierst mach boven 
der stede zetten. Voord, van vuile wine zal men gheene assise ghe- 
ven. Voord, waer dat zake dat eenich mans wijn lekende wordt 
ende dat vierendeel min of meer utelekede van den wine, dat mach 
men stoppen ende weder vullen , jeghenwoordich tween trouwer- 
dighen lieden, ende den assiser daerover niet te eesschene. Voord, 
no bailliu, no tolnare, no makelaere zal van den coopmanne wine 
nemen no uten scepe doen halen, noch laten halen, maer he zal 
hem laten ghenoghen met zinen pleghelike rechte. Voord mach elc 
coopman vors. bi zijns zei ves mesnieden zine wine oflaten ende 
zine wijnvaten weder binden laten. Voord, waer dat zake dat eenighe 
wine opten crane, daer mense uten sCepe mede trect, of bi wÿntreckera 
of voerers utegheghoten of verzumet worde, de scade zullen de ghene 
wederdoen, bi wien si verzumet zÿn die vors. wine. Voort moghen 
de coopmanne vors. haer sepulture kiesen waer dat zij willen, behou
den der prochien recht daer zÿ in sterven. Voord, dat.de vors. coop
manne moghen hebben alrehande vitailge ende alrehande maniere van 
drancke, dat zij bringhen bider zee of bi lande, uteghesteken wijn, 
onder hare mesnieden te verteerene, binnen hare herberghen, zonder 
assise derof te ghevene, updat ziet niet voort vercoopen. Voord, zo 
ne zal gheen poortre van der stede daer de coopman in leight, tol
nare wezen binnen der stede vors., no gheselle van der tolle. Voord, 
waer dat zake, dat een hosteliers clerc of zijn knape ontfenghen der 
gasten ghelt of goed ende dat ghelt of goet ochdroeghen, daeraf zal 
de hostelier ghehouden zijn. Ende waer dat zake, dat eenich coopman 
scade ontfinghe vanden hosteliers, daer voor zal de stede ghehouden 
zÿn daer de coopman leight. Voord, waert dat eenich van den vors. 
coopmannen ghelt leiden in den wissele daer de coopman leight, jof 
beheten ware van paymente van eenighen wisselaer ende daer faute in 
den wisselare ware, daervoor zal de stede, daer de coopman leight, 
ghehouden wesen ende voor hem ghelden, behouden ons rechts van 
den wisselare. Voord is hem glieottroyeirt, dat zÿ moghen bringhen 
corn binnen den lande van Vlaenderen, waer dat zij willen ende haer 
proffijt daer mede doen na haren wille. Ende daer up no van gheen-
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rande goede dat zÿ bringhen in de stede ne zullen wesen deken no 
vinders zonder up was alleene, dat niet beseghelt en es. Voort, waer 
dat eenich scip, daer inghelsche laken in waren ende int Zwen qua m e 
of anderswaer binnen onser heerscepie, dat goed mach men daer 
ntescepen ende die laken ende goed in een ander scip laden ende vrij 
uter stede ende uten lande voeren, waer dat men wille, het zij bi lande 
of bi watre, behouden den heere zinen rechten tol. Voord, graeuwe 
lakene, die van oostwaert ghebrocht zijn, die mach men vercoopen, 
waer dat men wille, zonder halleghelt. Voort alle lakene, in welker 
stede in ons land van Vlaenderen dat zij ghemaect zijn, die sullen 
hebben ende behouden hare rechte mate in de langhede ende in de 
brede ende hare rechte vouden, aiso dat zij int beghin ende int mid
del ende int hende ghelÿc breed zullen zÿn ende ghelijc goed, elc in 
zine tiere, ende gans tusschen beiden henden onghesneden, ende de 
egghen zullen niet breeder zijn, dan zij alle van ouden tide gheweist 
hebben. Voord, een elkerlijc scipheer mach zijn scip op dat land zet
ten, wanneer hijs te doene hevet ende betrent, wanneer ende aiso 
dicke ais hem nood es ende zijns scips ghetauwe zouken ais hÿt ver
loren hevet ende dat anetasten. Ende mach zijn scip te winterlaghe 
opsetten zonder brueke. Voord, zeilt een scipheer, zÿn scip gheladen 
of ongheladen, uter havene, daer hi zinen tol alreede of betaelt heift, 
ende he comt, bi winde of bi wedere, weder in de havene, al nemt 
hi noch meer ander goeds in , daer of en es he gheenen tol sculdich, 
aiso verre ais voren vertolt es. Voort, waer dat zake dat eenich 
coopman zÿn goed bi eede vertollet hadde, des goedes dat hi vertollet 
heift, des goedes zal men niet openen, upslaen noch besien, ende 
den tol van allen goede zal men nemen int rechte toolhuus. Voord, 
van eenen gansen scepe met coorne gheladen en zal men niet meer 
geven dan dre pleghelike maten. Voord, waer dat zake dat eenich 
van den vors. coopmannen of van haren cnapen dood ghesleghen worde 
binnen der stede vors. of lande, ende daer nijmant van zinen maghen 
en ware claghe der up te doene ende der wet te volghene, dat de 
huerghmeester vander stede, die raed es, sculdich es daer of de clagbe 
te doene ende der wet te volghene, over de maghe van den doden. 
Ende waer dat zake, dat eenich van den maghen, die int land ware, 
die claghen wilde, ende niet claghen en dorste ende commen voor 
ooghen omme de wet tachtervolghene daer of, omme ontsienesse van 
der wederpartien of van den ghonen die hem toebehooren, dat scepe
nen met onsen bailliu, daer de coopman leight, hem zullen doen heb
ben zeker gheleide, omme, in welker stede in Vlaendren daer de coop-
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man claghen zal, te volghene ziere claghe ende recht ende wet te 
eesschene ende tontfane. Voord , waer dat zake dat eenich coopman 
of zÿn knape, in zijn lÿf of in zijn let gherechtet ware omme zine 
mesdaet, over dies mans goet ne zal men omme de mesdaet niet meer 
rechten. Voord, ware dat eenich coopman of hare vors. knape be
rooft of vermoordet worden in onsen stroom, land of ghebode, waer 
dat gheroofde goet ghevoert worde, iof moordenare toequame in lande, 
in steden of in doorpen, volghende die dagher naer of iemant van 
zinen weghe ende hem daer ne mochte gheen recht of ghelÿc of ghe- 
schien, quame daer naer de rover binnen onsen lande van Vlaendren, 
die mocht men arresteren ende honden toter tijd, datter recht ende 
wet of gheschiet ware. Ende zo waer dat zulc berooft goed vonden 
ware binnen onsen lande van Vlaendren, dat men den vors. coopman 
telivreren zal, aiso verre ais hÿt met ziere maerke of met goeder in- 
formatiën betooghen mach ende proven dat hem toebehoord, al waert 
dat yemant in vrÿen maercten ghecocht hadde. Item, waer dat eenich 
dief of moordenare, de woude veronrechten den coopman in onse land 
van Vlaendren ende begrepen worde metter mesdaet, dat men den 
arresteren ende houden mach, zonder broke, zo langhe datter recht 
ende wet toecommen, omme van den mesdoenre rechts ende wet te 
pleghene, na dien faite. Item, waer dat eenich goed gerovet ware in 
anders heeren signorie, teenigher stede of poort ghevoert ware, ende 
die gheroofde of yemant ander over hem na volghede, ende dat goed 
met rechte weder heesschede, ende hem rechts gheweeghert worde, 
dan zoude de roo ver, zo waer dat hi binnen onse land van Vlaendren 
bevonden worde, moghe wesen ghearrcsteert ende ghehouden toter tÿd 
datter recht ende wet of gheschiet ware; ende zo waer dat zulc be
roofd goed vonden ware binnen onsen lande van Vlaendren, dat men 
dat den vors. coopmanne telivreren zal aiso verre ais hÿt met zine 
marke of met goeder informatiën betoghen ende proven mach, dat hem 
toebehoort, al waert dat yemant in vrijen marcten ghecocht hadde. 
Item, zo ne zullen niet min maekelaers wesen ter Sluus van den zoute 
dan viere ; de ne zullen ooc ghene compagnie noch gheselscep hebben 
mettien die dat zout vercoopen, no deel, no gheselscip hebben in 
dien zoute. Voord meer, wat goede de coopman vercochte te Ghend, 
daer namen zij boven makelaerdie, boven tolle, vijf groten van den 
pond groten, des zo zal de coopman die te Ghend zÿn goed vercoopt 
ende daer bringhet, gheven sinen rechten tol ende makelaerdie, ais 
men van ouden tiden plach te gheven, ende daer boven niet. Voord 
meer, wat de coopman bringhet van lijnwade in ons land van Vlaen-
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dren ende daer vercoopt, die zal gheven tien repe voor een hondcrt 
ende niet meer ; voort de lijnwaad reep ende de want reep zullen ghe- 
lijc lanc wesen. Voord, dat de coopman ende hare cnapen die haring 
bringhen in onse land, moghen den h a r in c  v e r v u lle n  ende lake  
daerup  g h ie te n  in hare profite. Voord, dat yemant van den vors. 
coopmannen bastaert ware, ende int land van Vlaendren sterve, zijn 
goed zullen zine naeste hebben ende anders niemant. Voord, wat 
scepe de met coorne commen in onse lande van Vlaendren of onse 
ghebode, welc scip dat men eerst beghint te metene, dat zal men 
voord ute meten, eer dat men uut andren scepen cooren mete, met
ten beghinne. Voord, ne zal men ni meer gheven van inghelsche 
zaerke, van atrechtsche, no van yrcse [Iersche] dan van eiken sticke 
eenen Inghelschen. Voord, dat een scipheer zÿn scip laden ofte ont
laden mach voor de zonne of naer der zonnen, wanneer hem ende 
zinen werclieden effene comt, zonder begrijp. Voord, zo zal men alle 
oude tolle gheven also die ordinancie inheift, ende daerenboven niet. 
Waerbi wij maken cond allen lieden, dat biden verzoeke ende ter bede 
van onsen goeden lieden van onsen steden van Ghend, van Brugghe 
ende van Ypre, ende omme tghemeene proffyt van onsen vors. steden 
ende van onsen lande van Vlaendren, dat zÿ zullen houden ende doen 
houden van pointe te pointe alle de dinghen ende articlen boven ghe- 
screven, ende elc bi hem, als prenche ende heere van den lande, over 
ons ende over onse hoir, graven yan Vlaendren, ende zetten onbreke- 
lic ende willen, dat de vors. coopmanne, ghemeene, ende haer elc, 
desen lettren, vrijheden ende privelegen, in allen articlen, pointen, 
in alrewijs ende voormen, ais zij bovenghescreven zijn ende alse men 
sij alrehoghelixt ende best vernemen mach, ende aiso zij hem vrÿst 
ende alrebest te baten commen moghen, an ons of anders yemant 
wedersprake, paisivelike ende vrijelike te eeweliken tiden ghebruken 
zullen; ooc niet wederstaende eenighe letteren of privilegen, van ons 
of van onsen voordren ghegheven of hiernaer zullen worden gheghe- 
ven van ons of van onsen nacommelinghen, graven van Vlaendren, 
onsen vors. goeden lieden van onsen steden vors. of onsen anderen 
goeden lieden in onsen lande van Vlaendren, aiso dat de lettren of 
privilegen desen lettren of previlegen, boven ghescreven, den vors. 
coopmannen te gheere scade zullen zÿn of comen moghen. In oor- 
condscepen ende in kennissen van allen desen dinghen, zo hebben wij 
doen zeghelen dese dinghen en lettren met onsen zeghelen, die welke 
waren ghemaect ende ghegheven in onse stede van Gend, upten xiijcn. 
dach van Wedemaend, int jaer ons heeren m. ccc. ende tsestich.
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V.

Voorregten, den Oosterlingen verleend door graaf Lodewijk  van V l a a n 
d e r e n , den 80 July 1860.

Wÿ L o d ew ÿ c , grave van Vlaenderen, liertoge van Braband, grave 
van Nevers, van Bethers ende heere van Mach line, doen te wetene 
allen lieden, dat es ghekuert ende gheordeneirt bi ons, bi onsen 
goeden lieden van den drien steden Ghend, Brugghe ende Ypre, ende 
bi onsen ghemeenen lande, dat, zo wat manne eenighen coopman 
van den Boomschen Bike of zinen cnape brochte van live ter dood, 
jof minke dade van lede, dat zij dien houden moghen zo langhe, 
dat daer die rechter of wet toecommen ende dat men dien justicie- 
ren zal, als lijf voor lijf, let voor let. Ende derghelike zal men 
justitie doen van den dief, die der vors. cooplieden goed stale. Ende 
dese statuten zal men vernieuwen ende utegheven in onse drie steden 
ende al onse land van Viaenderen duere, tallen tiden alst de coop- 
liede vors. bcgheeren zullen. Ende dit gheloven wij te houdene 
ende te doen houdene teweliken daghe, over ons ende over onse 
hoir, graven van Vlaenderen, ende specialike over onse goede liede van 
onser stede van Brugghe, overmids dat zijt niet beseghelen moghen. In 
kennessen der dinghen vors. zoo hebben wij onsen zeghele an desen 
lettren ghedaen hanghen, die waren ghemaect ende ghegheven in onse 
poort van Venrne, den xxxen dach van hoymaend, int jaer ons hee- 
ren m ccc ende tsestich.

Keuren en ordonnantiën van het makelaarsgilde te Sluis, vastgesteld 
door baljuw, burgemeesters, schepenen en raden dier stad,

Cond ende kenlic zij allen lieden, die dese letteren zullen zien of 
horen lesen, dat, hutedien dat onse gheminde ende gheduchte heere, 
onze heere de grave van Namen ende heere vander Sluus, ghecon- 
8enteirt heift ende ghewillekuert, dat buerchmeesters, scepenen ende 
raed, midsgaders zinen bailliu van ziere stede vander Sluus, die nu

VI.

den 4 April 1380.
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is oft namaels wesen zal, moghen gheven kueren, ordinanchen ende 
statuten den ambochten ende neeringhen van zire vors. stede, ais wel 
biljet bi zinen openen brieven, ligghende inden handen vanden 
beurchmeesters, scepenen ende rade voorscreven, ten oorbore, prof- 
fite ende bate van zire stede, vanden ambochten ende neeringhen vander 
Sluus vors., so eist, dat wij, L o u is  v a n d er  K e r c s te d e , bailliu 
in desen tiden, buerchmeesters, scepenen, raed ende al tghemeene 
commuun vander port vander Sluus vors., ten oorbore, bate ende 
proffite vander ghemeenre stede vander Sluus, ende bi speciale vander 
neeringhen vanden makelaers vander vorn, stede, ende omme den 
coopman wel te verwarene, hebben gheordineirt, gheconsenteirt ende 
ghewillekuert, ordineren, consenteren ende willekueren, huten wille 
ende consente ons gheduchts heren ais vors. es, [1] dat de goede 
knapen vander neeringhe vanden makelaers vander vors. stede zullen 
hebben dekene ende vinders, omme de vors. neeringhe te beleed ene, 
dewelke men zal vernieuwen, eeuwelike voordan, bi buerchmeesters 
ende scepenen vander Sluus, die danne wesen zullen, telken onzer 
vrauwen daghe ter lichtme3se elx jaers of tsulken tide ende termi
nen als buerghmeesters ende scepenen vander stede vander Sluus 
vernieut ende vermaect zullen zijn, in deser manieren: dat de goede 
lieden, die deken ende vinders gheweist hebben int jaer laetst ver
leden over moghen gheven eene zekere quantiteit van persoonen ende 
der huut te makene den deken ende vinders van den vors. neeringhen 
ende hebben, mainteneren ende behouden alznlke vrijhede, statuten 
ende ordinanchen als hier naer volghet bescreven: [2] Eerst, dat 
gheen vremd man vrÿ makelare vors. wezen mach in de stede vander 
Sluus, hi en zij eerst vrÿ poortre binder stede vander Sluus vorn. 
[3] Item, dat gheen man ghezworne makelare mach wesen in de stede 
vander Sluus vorn., die buten tenemente van Vlaenderen gheboren 
es. [4] Item, dat dekene ende ghezworne gheenen makelare zullen 
ontfanghen, noch machtich zullen zijn t’ontfanghene over makelare, 
en zij bider ghemeenre neeringhen, omme te wetene wat persoone 
hi es, ende van wat conversatien ende conditiën. [5] Item , dat 
gheen man mach worden makelare binder vors. stede, hiñe moet 
hebben ghewoont jaer ende dagh binder stede ende bekend zijn over 
goed cnape. [6] Item, zo wat manne, die in de vors. neeringhe 
comt ende ambocht can, dat hi dat ambocht quitescelden zal, in 
kennessen van scepenen, eer hi in de vorn, neeringhe commenzal, 
ende dat pappieren in der steden papier tsinen coste, beede sce
penen ende den termijn. [7] Itera, zo wat raanne die zine nee-
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ringhe quitescolde, dat hi binnen drie jaren daernaer in de vors. 
neeringhe niet comraen en mach, ende waert zo, dat hire incom- 
men wilde, dat ware ende sal zijn metten rechte datter toe staet als 
een vremd man, data te wetene xxxvj scilde. [8] Item , zo wat man
ne, die makelaerdie dede binder stede vander Sluns, hi en ware 
ghezworen makelare binder stede vander Sluus vors., dat ware bij eene 
boete van vichtich ponden par., aiso menich waerven ais hi dermede 
worde bevonden, behouden altoos privilegen, costumen ende usagen 
van den goeden lieden vander neeringhen van den makelaers in Brug- 
ghe. [9] Item, dat elc makelare mach houden eenen vrÿen makelare 
tsinen knape of vrije makelaers tsinen knape, zine makelaerdie doende 
ende gheene vremde, ende waert zo , dat men von d e , dat eenich ge- 
brec ware ande vors. cnape of cnapen, zo zal de meester danof ende 
in ghehouden zÿn, aiso verre alst deken ende vinders van der vors. 
neeringhe redenlic dinken zal. [10] Item, zo wat makelare met eenen 
coopman quame in eens makelaers huus of der buten, ende goed din- 
ghede ende den coop niet over ghinghe up den tÿd ende de makelare 
of zÿn vrij cnape dat goed cochte metten zei ven coopman of met eenen 
anderen, bi aiso dat de eerste coopman der an deelt, zo zal die ma
kelare, die den coopman eerst dertoe brochte, hebben zijn recht van 
den makelaerdie. [11] Item, dat een makelare, die bi frauden of 
malengien huter stede vander Sluus vlo ende den cooplieden haer goed 
ontvoerde met voorsienen rade, dat die vom. man nemmermeer zal 
worden bevrÿet in de vorn, neeringhe van den makelaers ; maer ware 
eenich makelare, die meskaveerde bi faute van zinen gasten van haren 
payementen ende hi dat kenlic maecte den deken ende zine ghe- 
zwoorne van der vors. neeringhe, zo es wel te verstane, mochte hi 
ghedoen tjegens zine sculders, dat hi weder commen mach ter vrij- 
hede, die hi te vooren hadde, in de vors. neeringhe, ja te wetene 
metten laste datter toe staet. [12] Item, zo wat manne, die gheban- 
nen ware huten anderen steden of ghedaen ware ute andre neeringhen, 
van haercheden, dat die man nemmermeer mach werden bevrijet 
int gheselscip van den makelaers. [13] Item, dat gheen makelare 
makelaerdie winnen zal met andren makelare, hine brachte coopere 
of vercoopere of hine ware daer over gheroupen van den coopere 
of van den vercoopere up de boete van iij 1. p. [14] Item, dat 
dekene ende ghezwoorne zitten zullen drie waerven tsiaers, of ais 
men daghelixsche kueren ende duergaende waerhede ghebieden zal; 
dat de vors. deken ende ghezwoorne hooren zullen in de vors. neeringhe 
datter daghelixscher eueren ende doorghaende warede toebehoort, ende
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dies zal gheen makelare ter warede gaen voor scepenen ais van zaken, 
anclevende der makelaerdien, anders dan in de vors. neeringhe van den 
makelaers, ende wat makelare die niet ter waerheden quame also 
’t vors. es, dat ware up de boete van v. s. p. [15] Item, wat makelare 
die coopmanne goed cochte ende des coopmans ghelt ontfinghe ende de 
coopman daer over claeghede, dat de deken ende ghezwoorne machtich 
wesen zouden dien man in den steen tc doene, metten heere, toter 
tijd, dat die coopman wel betaelt ware, ende dit ware up eene boete 
van iij L p. deerstewerven ende anderwaerven vj 1. p. ende derdewaerven 
den ban. [16] Item, zo wat makelaren die over eene coopmanscip 
waren, daer twee cooplieden schilden van voorwaerden, dat die ma
kelaers danof zouden zegghen, bleve goed ¿ende ghestade, op dats 
partien begherden. [17] Item, zo wat makelare, die den anderen zinen 
coopman ontleedde, ontwijncte, ontweefde of bi boden totem commen 
dade, hi verbuerde iij 1. p. [18] Item, dat nimmeer dan twee make
laers wesen moghen over eenen coop up eene boete van iij 1. p. [19] 
Item, waert zo, dat een makelare quame van live ter dood ende kna- 
pelic kinderen naer hem bleven van ghetrauweden bedde, dat die kna- 
pelike kinderen mochten kommen in de vors. neeringhe, elc met iij 1. p. 
ende eiker kerke een pond was, entie bastaerde cnapelin kinderen ais 
vremd man, vrij poorters wesende. [20] Item, waert dat eenich man 
vander vors. neeringhe deken of ghezwoorne yet mesprake ais omme 
tocquisoen van datter neeringhen toebehoort, dat deken ende ghe
zwoorne dien man moghen doen in den steen, metten heere, toter tÿd 
dat hijt ghebetert zal hebben den deken ende ghezwoorne; ende mes- 
dade hi yet jeghens den vors. ghezwoorne, dat zine mochten doen 
doen in den steen, toter tijt ende der wile, dat hijt ghebetert hadde 
jeghens de vors. ghezwoorne ende jeghen den heere enter vors. wet 
vander Sluus. [21] Item, ware eenighe harthede van discoorde of 
ghescille in de vors. neeringhe, dat deken ende ghezwoorne machtich 
zullen zijn dien pays te makene, uteghesteken van zaken der boete 
toebehoort. Ende waert zo, datter yement jeghens ware, ende den 
deken ende zine ghezwoorne den pays wederzeiden ende dat accort 
te makene, dien mochten deken ende ghezwoorne doen doen in den 
steen, toter wilen dat de pays ende accort ghemaect zullen wesen, 
behouden altoos sheeren rechte. [22] Item, zullen deken ende ghe
zwoorne machtig wesen hare serianten zelve te kiesene ten oorloghe, 
daer hem zelven oorboorlic dinken zal, enter wet upgheven ; ende die 
ghecoren waren serianten te wesene ende daer jeghens zeiden ende 
niet wilden wesen, hi verbuerde iij 1. p., aiso menichwaerven ais hijt
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wederzeide. [23] Item, wanneer als de neeringhe hevet cost ende last 
te doene, dat deken ende ghezwoorne machtig zullen wesen pointinghe 
te zettene in hare neeringhe, bi consente, wille ende toedoene van 
den heere ende van der wet, alsoot hemlieden nuttelicst ende prouf- 
fitelicst dinken zal, elken naer zinen state ende die daer jeghens zeide, 
dat ware up de boete van x 1. p., also menichwaerven ais hire jeghens 
dade of zeide. [24] Item, dat deken ende ghezwoorne machtich zul
len wesen te makene eueren up hem zei ven tote iÿ 1. p. toe, ter orborne, 
nutscap ende proffite van der vors. neeringhen. [25] Item, zullen 
dekenen ghezworne machtich wesen van alden boeten vors. te innene 
metten heere. [26] Item, dat gheen makelare makelaerdie ontfanghen 
mach, dan die de godspenninc gheift van makelaerdien, up de boete 
van XX s. p. [27] Item, dat gheen makelare andren makelare buten 
mach doen daghen, dan voor den deken ende zine ghezwoorne, up 
de boete van iij 1. p.: dats te verstane van zaken, die der makelaerdien 
toebehoort. [28] Item, zo wat makelare die goed dinghede met eenen 
coopman ende danof quamen in lo vene ende in biedene, ghevielt dat 
hi danof schiede zonder coop, ende daernaer coop gheviele vanden 
zelven goede, zo zal de makelare hebben zine makelaerdie, ende derbi 
en zal de vorn, makelare gheenen andren coopman daertoe bringhen, 
up de boete van iij 1. p. ende hierof mach de deken ende vinders hebben 
smakelaers eed, up dat zÿ willen, eenewaerven van eenen goede. 
[29] Item, dat gheen makelare makelaerdie winnen mach an eenich 
goed, daer hi veynoot an es, up eene boete van x 1. p., aiso menich
waerven ais zy dermede bevonden worden. [30]. Item, zo wat ma
kelare eenich goed dinghede jeghens eenen coopman, waert dat zake, 
dat die coop niet overghinghe up dien tijd, ende daernaer gheviele, 
dat die zelve cooplieden dat vors. goed cochten met eenen andren 
makelare binden zelven daghe, dat de eerste makelare wel zÿn recht 
zal hebben vander makelaerdien. [31] Item, dat gheen man, wo
nende binnen der Sluus, die gheen makelare en es, zal moghen ver
coopen eens vremds mans goed, daer en moet een makelare over 
zÿn, up de boete van x. 1. p., aiso dickent ais hi dermede word 
bevonden; ende waert, dat deken ende vinders eenich point voor- 
screven ontgrootte, waert bi ontsienessen of bi eenighen andren zaken, 
ende danof troost, succours ende helpe begheren an den heere enter 
wet, ende den heere enter wet dat te kennesse brochten, dat de 
heere ente wet dat annemen zouden omme danof te ghesciene, aiso 
verre ais ter wettelichede vander stede ancleven mochte, ten ghedin- 
kene van der vom. wet Voort zo es te wetene, dat alle dese ordi-
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nanchen, kaeren ende statuten voorscreven zal de vors. neeringhe 
houden endé mainteneren, na den keuren, statuten, costumen ende 
usagen, dewelke men es ghecostumeirt te houdene ende te maintene- 
rene binder stede van Brugghe. Ende ware eenich point in deze 
presente lettren bescreven, dat daer onghecostumeirt ware thoudenein 
de neeringhe van den makelaers vander stede van Brugghe vorn., of 
daer de neeringhe vander stede van Brugghe voorscreven begrijp in 
vinden mochten ter wet of ter neeringhe waert vanden makelaers van 
der stede vander Sluus, ende dat den heere enter wet te kennisse 
quame, dat dat point staen zal ter discretien vanden heere ende 
vander wet ter Sluus, ten proffite, nutscepe ende oorbore vander 
vorn, stede ende vander neeringhe vanden makelaers vander Sluus 
voorscreven. Ende van al desen vors. boeten, verbuert als vors. es , 
zal de heere hebben teen dardendeel; de stede vander Sluus vorn, 
tan der dardendeel, ende de deken ende vinders der neeringhe voor
screven tdarde dardendeel. Ende waert dat in dese jeghenwoordighe 
lettren, ordinanchen, vrijheden ende statuten boven gescreven, gheghe
ven als vors, es, of in eenich point zonderlinghe, in toecommenden 
tiden gesciede eenigherhande gescil of discentie tusschen den makelaers 
of haren nærcommers omme verandringhe van personen, omme dat 
de vors, pointen ende elc point zonderlinghe qualic ware ghedeclareirt, 
of bi messeliken verstannesse, of bi zonderlicheden van officiers van 
der vorn, stede, ende de ghemeene neeringhe danof declaratie of 
bescheed begherden, dat wij,bailliu, buerchmeesters, schepenen ende 
raed vander poort voorscreven, daertoe bescheed ende declaratie doen 
zullen, altoos behouden alle de pointen ende elc point zonderlinghe 
vander vors, ghifte, privilege ende vrijheden boven bescreven, in 
haerlieder virtuut ongheminct, onghemindert ende ongequetst, zonder 
fraude. Ende mids dat wij, bailliu, buerchmesters, scepenen ende 
raed, ende altghemeene commun vander stede vander Sluus voorscre
ven , willen over ons ende over alle de ghene die naer ons commen 
zullen, bailliu, buerchmeesters, scepenen, raed, ende al tghemeene 
commun vander stede vander Sluus voorscreven, hüten w ille, con
sente ende machte ons gheduchts heeren, mijns heren sgraven van 
Namen ende heere van der Sluus, als boven wel bescheeden staet, 
dat alle dese vors, pointen ende elc point zonderlinghe bliven, 
nu ende teeweliken toecommende daghen, vast, zeker ghestade, 
goed ende wel ghehouden, van goeder waerde, zonder fraude of 
malengien, so hebbic L o u is  v a n d e r  K e r c s t e d e ,  bailliu in 
desen tiden vors., met minen zegle, ende wij buerchmeesters, scepe-
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nen, raed ende al tghemeene commuun vander poort vander Sluus 
vors., met onser poortzegle van der Sluus vorn, dese jeghenwoor- 
deghe lettren beseghelt met onsen zeglen voorscreven uuthanghende, 
die ghemaect waren ende ghegheven int jaer ons heren, als men 
screef m ccc lxxx, den vierden dach van april, tiden commende 
naer Paesschen,

VII.
Willem van N a me n  verleent den Sluizenaren het voorregt, dat 

alleen burgers van Sluis aldaar makelaar zijn mogen, en dat alleen 
leden van het gilde der makelaars de makelarij mogen uitoefe

nen enz. — Den 14 December 1380.

G u illa u m e s , ainsnés fils du conte de Namur et sires de l’Escluse, 
faisons savoir à tous, que comme de par noz bonnes gens ceuls de 
la frarie [confrérie] des corretiers de notre ville de l’Escluse nous 
ait esté remonstré, que plusieurs gens qui ne sont point de leur dite 
frarie sentremellent, de jour en jour, de y faire coretages et y pren
dre proufit; et aussi autres marchandises plusieurs y sont vendues dont 
on ne paie nul coretage, qui veingne à leur proufit à aucuns d’euls, 
lesquelles choses sont préjudiciables et au contraire de la dite frarie, 
et toutesvoies n’en ont privilèges nul de nos seigneurs prédécesseurs, 
de nous, ne de notre dite ville, qui ce restrainde si comme il dient. 
Nous, parmi et après ce que les bourgmestres, échevins et conseil 
d’icelle notre ville nous ont sur la dite matere [matière] remonstré, 
que ce nest point chose raisonnable, ni accoustumée au pays de Flan
dres, de faire telle chose par la manière dessusdiie, avons par leur 
bon avis et conseil et à la supplication de ceuls de la dite frarie 
ottroyet et accordé, octroyons et accordons que de ce jour en avant 
ne pust quelconque personne être coretiers, ni d’icelle frarie entre- 
meller en icelle notre ville, s’il n’est de la dite frarie et aussi bourgeois 
d’icelle. Encore leur ottroyons et accordons que de toutes marchan
dises que entre estraignes gens seront vendues et achetées en notre 
dite ville, aient pour leur droit tel coretage que est accoutumé de 
prendre de temps passé en ycelle notre ville, et ce leur ottroyons 
de grâce espécial, durant seulement jusques à notre voulente et rapel 
ou de celli qui cause ou mandement espécial en auera de par nous. 
Donné soubz notre seel, le xiiij®. jour du mois de Décembre, l’an de 
grâce mil iij®. i iij**. et iiij. Ainsi signé
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Kearen der vischkoopers, vastgesteld door burgemeesters, schepenen 
enz. der stad Sluis, den 29 December 1380. 1

Wij buerghmeesters, scepenen, raed ende al tghemeene comraim 
vander stede vander Sluus, doen te wetene allen den ghonen, die 
dese jeghenwordicghe lettren zullen zien of horen lezen, dat huter 
groter voorzienicheden, ghoeder ende riper deliberatien ende minli- 
ker jonsten, die wij hebben ten goeden lieden waerd vanden visch- 
ambochte vander vors. stede vander Sluus, ende omme tlijf wel te 
verwaerne, hebben gheconsenteerd, gheordeneerd ende ghewillekuert, 
consenteeren, ordeneeren ende willekueren, dat de ghoede lieden 
van den vischambochte vander vorn, stede zullen hebben deken ende 
vinders, omme thambocht vorscreven te beleedene, de welke men 
zal verniewen eewelike voord an bij burghmeesters ende scepenen 
vander vors. stede, die danne wesen zullen, telken onser vrouwen 
daghe ter lichtmesse elx jaers of tsulken tiden ende terminen, als 
burghmeesters ende scepenen vernieut ende vermaect zullen zijn, in 
dezer manieren, dat de ghoede lieden, die deken ende vinders ghe- 
weist hebben int jaer laetst verleden, over moghen gheven den 
burghmeesters ende scepenen, die danne wesen zullen, eene. zekere 
quantiteit van personen, die onderscheedichste vanden vors. ambochte, 
ais nood ende ghecostumeerd es, omme daer huut te makene vinders 
ende ghezwoorne van den vornomden ambochte, diet wesen zullen 
int toecommende jaer, ende dat danne de wet voorscreven de per
sonen ontvanghen zal ende stellen danof eene zekere quantiteit inde 
vors. offitie, dezelve offitie tantieme ende hebben, mainteneeren ende 
behouden al zulke vryheden, kueren, statuten ende ordinanchen, ais 
hier naer bescheedelike gheexpresseert ende bescreven staet; eerst:
[1] dat deken ende ghezworne vanden vors. ambochte hebben ende 
zullen hebben macht, wet te doene ente wisene van sculden, die 
deen vischcopere jeghens den anderen gheboorght zoude hebben, in 
Causen vanden ambochte voorscreven te[r somm]en van viertich sche- 
leghen parezisen vlaemscher munten ende bevel te ghevene den scul- 
denare de vernomde schuit te betaelne, binden darden daghe, up zijn 
ambocht ende anze te latene; ende waert dat de ghone up wien

1 Het origineel diende tot omslag voor het „Registre van passcringhen 
onder scepenen zeghel, leghinnende September xvc tweentzestich.”
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zulc bevel ghedaen ware, met overhorich ware den vors. bevelle, ghedaen 
inder manieren vorscreven, so zullen deken ende vinders van den vorn, 
ambachte machtich zijn te wisene den vors. overhoricghen in de boete 
van twintich scheleghen parezisen, aiso dickent ais hg tjeghens tbevel 
ghinghe ende voort zijn ambocht ende anze te latene toter tijd ende wilen, 
dat hijt ghebetert zal hebben tjeghens den deken ente ghezworne sambochts 
vorscreven; ente ghezworne svors. ambochts zullen den ghonen, die 
men de schuit schuldich e s , inhinghe doen up de penewaerden, die 
zij vinden toebehorende den sculdre, of die zij vorhem vinden staende 
ende daer ter stede zine anze verbieden toter tijd ende wilen, dat 
hij zinen schuklenaer vernought zal hebben; den schuldenare ende 
vinders vernought wesende van al dies vors. es, zo moet de overho- 
ricghe, die overhorich sal hebben gheweist, gheven den ambochte 
vorscreven, up dat hij zine anze ende ambocht weder hebben wille, 
tiene scheleghen parezisen; ende zo wie vanden vorn, ambochte, 
anzebroeder ziinde, met hem mangheltucht of openbaerlic ghezelscip 
hadde, eer hij gedaen hadde de vors. beteringhe ende sine anze ghe- 
creghen inder manieren vorscreven, zal verbueren tiene sceleghen 
parezisen, aiso dickent, ais hij daermede worde bevonden. [2] Item , 
dat niemene, wie hij zij, die gheen vry vischcopere ende anzebroe
der es, gheenrande visch copen, noch vercopen moet, raeu,in pene
waerden ofte in groots, binder stede ende scependomme vander Sluus, 
hÿ en zÿ eerst gecocht jeghens vryen vischcopere, up de boete van 
tiene scheleghen parezisen, aiso dickent ais hij daermede worde bevon
den; het en ware [maar] dat elc ander, wie hij z ij, mach vercopen ter 
maerct versehen riviervisch, aiso vele ais hÿ te eene waerften 
bringhen mach up ziins selves hals, van buten commende bij lande, 
binder vryheden vander stede vander Sluus vorscreven. [3] Item , 
dat niemene, die water ende weede neemt in der vors. stede ende 
scependomme vander Sluus, die gheen vry vischcopere ende anze
broeder es, gheenen visch copen moet buter vryhede vornomd, om
me binder scependomme ende vryhede vorscrevene te bringhene of 
te doen bringhene, up de boete van twintich scheleghen parezisen, 
bÿ begripe vanden heere ende tween anzebroeders, vrye vischcopers 
wesende, also dickent ais hij daermede worde bevonden. [4] Item, 
dat niemene, die int vors. ambocht niet be vry et en es, mach binder 
stede vander Sluus vorn, vercopen in penewaerden, noch in groots, 
eenighen stuer, zalm, helft of anderen visch, up de boete van tiene 
ponden parezisen, also dickent ais hij daer mede bevonden worde; 
huut ghesteken, dat de waerden vanden visschers ende van haer
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tselves ghasten of die in haerlieder name ghestelt ziin, vercopen 
moghen eene waerf, d eerste waerf dits nu vorseid es, in groots ende 
niet meer. [5] Item, dat e lc , die gheen vry vischcopere ende anze- 
broeder es int vors. ambocht ende visch coopt of doet copen buten 
der vornomder stede, omme buten der stede vorscrevene te ventene, 
ende men den visch brinct of doet bringhen binder voors. stede 
vander Sluus, dat de ghone, die de visch ghecocht heift of dien 
den visch toebehoord, dat hine vente of doe venten ende buten der 
vornomder stede doe binden andren male, naer dat binder stede 
vors. ghebrocht sal ziin, up de boete van tiene ponden parezisen, 
aiso dickent ais hij daer mede worde bevonden, bij begripe van 
den heere ende twee ghezworne sambochts vorscreven. [6] Item, dat 
elc vanden vors. ambochte, vry vischcopere ende anze broeder ziinde, 
die gheloot sal hebben, mach houden ziins selves ghelot stal, doen 
houden, doen of doen doen over hem selven, tsinen meesten prou- 
fite; ende waerd, dat hij up anders mans stal stonde of dede staen, 
tvorn. ambocht tantieme, het en ware up ziins zei ves of up ziins 
veynoots, dat ware up de boete van viertich scheleghen parezisen, 
aiso dickent ais hÿ daermede worde bevonden. [7] Item, dat gheen 
persoon, wie hij zÿ, die vry vischcoopere ende anzebroeder es int 
vors. ambocht, mach hebben mangheltucht of veynootschip, copen- 
de of vercopende penewaerden, anclevende der maerct vanden vorn, 
ambochte, in penewaerden of in groots, met yemene, wie hij zij, 
die gheen vry vischcopere of anzebroeder e s , up de boete van tiene 
ponden parezisen, aiso dickent ais hij daermede worde bevonden. 
[8] Item, dat niemene, wie hij zÿ, staen sal op ghelote stalle om 
visch te vercopene binder vors. stede, hij en zij vry vischcopere int 
vorn, ambocht, of vry vischcopers knape, het en zij biden consente 
ende orlove des ambocht’s vors., up de boete van drien ponden pare
zisen , aiso dickent ais hij daermede bevonden worde. [9] Item , dat 
vordan, in toecommenden tiden, niemene, wie hij wesen mach, vry 
vischcopere of anzebroeder sal ziin of worden int vorscreven ambocht, 
hij en zij vry vischcopers kind, gheboren van der tijd dat zÿn vader 
eerst bevryet zal hebben ghesiin int ambocht vom. [10] Itera, dat 
clc bastaerd, gheboren ais voorseid es, sal moeten gheven den vor- 
nomden ambochte van den vischcopers een pond grote tornoysen, eer 
hij zine anze ende vryhede zal ghecrighen int ambocht vorscreven.
[11] Item, dat nimene mach vercopen maerzwijn, woestren of willox 
binder stede ende scependomme vander Sluus vors., zij ne zÿn eerst 
ghewarendeert by deken ende vinders van den vorn, ambochte, up de
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boete van twintich scheleghen parezisen, aiso dickent ais hij daer mede 
worde bevonden. [12] Item, dat niemene mach lecghen te venten 
of vercopen bin der vors. stede van der Sluus ghesneden maerzwin, 
die bleven es, naer theerste mael, van dat hij eerst zal hebben ghe- 
siin ontghont, of overmalich zijnde, hÿ en hebbe openbaerlic zout bij 
licghende, alsulke qnantiteit van soute ais ten vorn, vissche dient, up 
de boete van twintich scheleghen parezisen, aiso dickent ais hy daer* 
mede worde bevonden. [13] Item, dat alle de ghone, die haer anze 
of vryhede eerst lossen zullen int vors. ambocht, die en sullen bin 
den eersten jare niet loten up tselve haerlieder ambocht ende anze, 
theerste jaer lanc naestcommende tonbïïe [tontbeerne ?] ente latene.
[14] Item, dat gheen vry vischcopere of vry vischcopers kind, binder 
vors. stede vander Sluus, zal moghen loten of up ghelot stal jemene 
sal moghen stellen over hem of in de name van hem, tvorn. ambochte 
ende neeringhe doende, hij en zij beiaerd mans werdig ende hem mach* 
tich te wapene, up dats nood ware, ende hij en hebbe eerst ghelost 
zine anze ende al tgoond ghedaen, datter toebehord tsine ghedaen ten 
ambochte vorscreven. [15] Item, dat niemene, wie hij zij, vercopen 
sal enichrande harinc in penewaerden binden scependomme vander 
Sluus, anders, danne binden vier palen vander maerct, het en ware 
caecharine of droghen harinc, entien te vercopene sdinxcendaeghs in 
de dinxcendags maerct ende elniewer, up de boete van twintich see* 
leghen parezisen, aiso dickent ais hij daermede worde bevonden. 
[16] Item, dat gheen wijf loten zal binder harincmaerct, het en zÿ 
vrye vischcopers wive of vrye vischcopers dochtren, up de boete van 
twintich sceleghen parezisen, aiso dickent ais zÿ daer mede worden 
bevonden. [17] Item, dat elc, wie hÿ zij, die stinckende visch ter 
maerct brinct of doet bringhen, te venten leight of doet leighen, zal 
verbueren twintich scheleghen parezisen, enten stinckenden visch zal 
men te nieute doen, eist delven, acken of andersins, ende dit bij 
maninghen ende vonnessen van ons enter ghezworne sambochts vors. 
[18] Item, dat elk vremd man, wie hÿ zij, die gheen poortre es 
binder vors. stede, boete verbuerende bij handelinghe van vissche, ais 
darticlen vors. verclaersen inhouden, de zeleven visch daermede zij 
boete verbuerd sullen hebben, sal ziin ende bliven verbuerd, ghelÿc 
der boete. [19] Item, dat deken ende ghezworne van den vorn, am
bochte machtich zÿn te makene ente ordeneerne kueren, statuten ende 
ordenanchen up de ghone, die int vors. ambocht ende neeringhe z iin , 
tallen tiden, ais hemlieden zitten sal ende voughen ter oorbore, bate 
ende nutscepe sambochts vors., ende omme der overhoricghe, pileke
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ende rebelle te castÿene, toter somme van viertich scheleghen pare* 
zisen ende niet hogher. [20] Item, willen wij, dat tvors. ambocht 
zonder middel machtich zij te vercopene haerlieder bosse, te wetene, 
van eiken ponde van zes groten vlaemsch payments vier peneghen 
parezisen thaerlieder bosse waerd, entenselven bos open doen aiso dic
kent alst den vorn, ambochte profitelic, oorboorlic ende nuttelic sal 
dinken. [21] Item, dat tvors. ambocht zal bliven in zekeren possessie 
van costumen,, van rechten ende usagen up de onghebuerde vander 
Sluus, die tvornpmde ambocht heift gheziin ghecostumeirt te possi- 
deerne ende ghehad hebben toten daghe van heden up donghebuerde 
vorscreven, te wetene: dobbel bosseghelt van ais dies zij zullen ver- 
cocht hebben, anclevende den vors. bosse; ende hier of sal tvom. am
bocht schuld ich ziin te zendene onsen gheduchten heere, den grave 
van Namen ende heere vander Sluus, die nu es of namaels wesen 
zal, elx jaers, binnen zine stede van Namen, binder vastenen, eenen 
merzwiin ende eenen versehen zallem, goed, souffisant ende paiabel, 
tsijnre herberghe waerd. [22] Item, so wie tvonnesse van den ghe
zworne niet en hilde of wederzeide der maninghe, biden deken up 
ghedaen ware, die zal verbueren tjeghens elken ghezworne, die voor- 
noghen waren, daer tvonnesse bij hemlieden ghewijst worde, tiene 
scheleghen parezisen ende tieghens den deken also vele ais tjeghens 
alle ghezwoorne. [23] Item, dat gheen vischcopere, die in onwette- 
licke huwelike zit, te bannen of verwaten es, sal moghen loten, pro
fijt, vordeel of gheselscip hebben int vorn, ambocht, noch mangheltucht 
met vryen ansebroeders, voor hij danof sal ziin ghepurgiert ende 
ghestelt in goeden staten ende dit bringhen te kennessen sdekens 
enter ghezworne sambochts vors. [24] Item, van al dezen voors. 
boeten ende verbuerden visschen, die men int vorn, ambocht, in 
der manieren vors., verbuerd sal hebben, dat deken ende vinders 
van den vors, ambochte danof inhinghe doen sullen up de ghone 
die ze verbuerd zullen hebben ende voort meer verbueren sullen, ende 
.dat deken ende vinders de vorn, boeten, vallende inder manieren vors., 
ontfanghen sullen ende hebben vuile macht ende auctoriteit, hemlie
den, die boeten schuldich ziin, haerlieder ambocht ende anze te verbue
ren toter tÿd ende wilen, dat zÿ danof ghenough zullen hebben 
ghedaen ; ende van allen dezen vors. boeten ende verbuerden visschen, 
verbuerd in der manieren vors., zal de heere hebben theen dardendeel, 
de stede vander Sluus tander dardendeel, deken ende vinders sam
bochts vors. tderde dardendeel. Ende waerd dat in deze jeglienwor- 
dicghe ordenance, vry heden ende statuten, ghegheven als vorseid es,
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in toecommende tiden ghe9chiede eenicgrande gheschil of discentie tus- 
sehen den vischcopers, die nu ziin of namaels wesen sullen, omme 
▼eranderinghe van lieden, omme dat de vorn, pointen, of eenich point 
zonderlinghe, qualic ware ghedeclareerd, bÿ misselike verstannesse, bij 
zonderlicheden van officqers of bij andren empechementen ende tghe- 
meene ambocht daerof declaratie of bescheet begheerden, eist dat onze 
edele ende gheduchte heere, de grave van Namen, die nu es of na
maels in toecommende tiden wesen sal, ende wij burghmeesters, sce
penen ende raed van zine stede vander Sluus vors., diet nu ziin of 
namaels wesen zullen, metghaders hem of diet namaels wesen zal in- 
der manieren vors., danof een ghoed bescheed ende rechte declaratie 
doen zullen, altoos behouden alle de pointen, en elc point zonder
linghe, van den vorn, kueren, vryheden ende statuten, boven ghescre- 
ven ende gheëxpresseerd, in haerlieder virtuut blivende, ongheminct 
ende onghequetst, zonder fraude. Ende overmids dat alle deze vors. 
kueren, vryheden ende ordenanchen, ende elc artikel zonderlinghe, 
bliven zullen nu, ende teeweliken toecommenden daghen, over ons 
ende over alle onse naercommers, die nu ziin of namaels wesen sul
len , vast, zeker ende ghestade ende wel ghehouden, so hebben w ij, 
burghmeesters, scepenen ende rade, metghaders den ghoeden lieden 
van den vischambochte vander Sluus vors., met allen onzen neerenste 
verzocht, vriendelicke ende ootmoedelicke ghebeden onsen harden edelen 
gheduchten heere, minen heere den grave van Namen ende heere van 
der Sluus, dat hij deze teghenwordicghe [letteren beseghlen] wille 
met zinen openen lettren, ghevende den ghoeden lieden vanden visch
ambochte, die nu ziin of namaels wesen sullen, al zulke vryheden, 
kueren, statuten ende ordenanchen, in zulker vorme ende maniere, 
ais wij, over ons ende onse naercommers, den vornomden ambochte 
ghegheven hebben. Ende dit onsen werden, gheduchten heere ghe
vende den ambochte vors. over hem sei ven ende over alle de ghone, 
die namaels in toecommende tiden grave van Namen ende heere van
der Sluus wesen zullen, omme de vors. ghifbe, ghegheven ais vorsc. 
es, te zine ende te blivene nu, ende theeweliken toecommende daghe, 
zeker, ghestade ende vau ghoeder werden ende emmer behouden 
tghoede zegghen ende sententie, die onse gheduchte heere, mijn heere 
van Ylaenderen, in tiden verleden, zeyde, maecte ende ordeneerde 
tusschen die van Brugghe, van den Damme, van Monekereede ende 
van den Houke an deen zide, enter stede vander Sluus of andre. In 
orconschepen van allen desen vors. dinghen, so hebben wq, burgh
meesters , scepenen ende raed ende al tghemeene commun vander
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stede vander Sluus vorn., dese jeghenwordicghe lettren kuuthanghende 
bezeghelt met onser poortzegle vander Sluus voorsc., die ghemaect 
waren ende ghegheven int jaer ons heeren ais men screef duzen- 
tich drie hondert ende tachtenticb, den neghene ende twintichsten 
dagh in december.

IX.
Voorregten, den Oenuezen verleend door hertog Jan van B o u r g o n d i ë , 

den 1 October 1414, en bevestigd door hertog F ilips , 
den 80 Maart 1421.

P h i l ip p e ,  duc de Bourgogne, comte de Flandre, d’Artois et de 
Bourgogne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, savoir faisons 
à tous présents et à venir que, comme feu notre très-cher seigneur 
et père, que Dieu pardonne, pour le bien et utilité de la marchandise 
de notre pays de Flandre et pour certaines autres causes et considé
rations, à ce le mouvant, eut, par grand avis et délibération de con
seil, donné, consenti et octroyé en privilège aux marchands de la na
tion de Gênes, résidant en notre bonne ville de Bruges, tant pour eux 
comme pour et au nom de tous les autres de la dite nation de Gênes, 
certains points, articles et franchises, par ses lettres patentes, scellées 
en „las” de soie et cire vert, des quelles la teneur sensuit. Jehan , duc 
de Bourgogne, comte de Flandre, d’Artois et de Bourgogne, palatin, 
seigneur de Salins et de Malines, savoir faisons à tous, présents et à 
venir, nous, par les marchands de la nation de Gênes, présentement 
résidant en notre bonne ville de Bruges, tant pour eux comme pour 
et au nom de tous les autres de la dite nation de Gênes, avoir été 
exposé, disant que dès longtemps eux et autres d’icelle nation, qui 
sont de marches lointaines, ont hanté et fréquenté leur fait de mar
chandise en notre dit comté et pays de Flandres, dont icellui notre pays 
est bien et grandement amendé et par la continuation d’icelle marchan
dise amende de jour en jour et plus est taillié défaire en temps à venir 
et que pour plus sûrement venir, être et fréquenter en notre dit pays 
de Flandre et y faire et continuer leur dit fait de marchandise, leur 
est et sera besoin et nécessité, pour la conservation d’eux et de leurs 
biens et denrées et marchandises, d’avoir et obtenir de nous certains 
points de privilèges et franchises, dont ils nous ont très-humblement 
supplié et requis; pour ce est-il que nous, considérant les choses des
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sus dites et le grand profit que, à cause de la fréquentation de la mar
chandise, que amènent à grande abondance chaque jour les dessus dits 
de la dite nation de Gênes en notre dit pays, avient en icellui, comme 
il est bien notoire; attendant aussi les grands profits, que iceux nous ont 
fait en temps passé, par plusieurs fois, en fait de finances,à nos affaires 
et tenons que „toudis” [toujours] doivent faire, quand besoin en aurons 
et de par nous requisen seront, avons à iceux de la dite nation, recon
naissant lesdits plaisirs et désirant le fait de la marchandise être de 
plus en plus hantée, augmentée et exercée en notre dit pays et icelle 
plus amplement y avoir cours au bien, profit et utilité d'icelui et de nos 
sujets y demeurant; et afin que plus sûrement iceux marchands y puis
sent venir, entrer et y demeurer à toutes leurs nefs [navires], denrées 
et marchandises, à icelles y continuer, par l’avis et mûre délibération 
de notre conseil, sur ce eus, donné, consenti et octroyé, et de notre 
certaine science, pleine puissance, autorité et grâce espécial, pour nous, 
nos hoirs et successeurs, comtes et comtesses de Flandres, et par la 
teneur de ces présentes donnons, consentons et octroyons en privilège, 
les points, articles et franchises, ci-après exprimés. [1] Premièrement, 
que nuls de la nation de Gênes, ou maronniers, appartenant aux nefs 
ou vaisseaux du dit lieu de Gênes, ne soient dorénavant par nos of
ficiers ou autres de notre dit pays de Flandres calangés, ni empêchés 
pour quelque cas que ce pourrait être, advenu ou perpétré hors de 
notre seigneurie de Flandre, si ce n’est à la poursuite des partis.
[2] Item, que les patrons et maîtres des nefs et leurs officiers, étant 
en icelles sur notre estroom [stroom ] de Flandres, en quelque part 
que ce soit, puissent battre et corriger en leurs dits nefs leurs gens, 
tant maronniers que „gromez” 1 et pages, sans eux pour ce mettre en 
aucun calange, ni en amende en aucune manière, sauf que on ne leur 
fasse plaie ou mutilation de membres. Et pareillement si aucuns d’iceux 
maronniers, „gromes” ou pages, eussent ou fassent riote ou débat, l’un 
contre l’autre, dedans le s’nefs de la dite nation, que d’icelle riote 
nous, ni nos officiers au nom de nous, n’auront aucunes amendes, 
ni être pour ce calangés, réservé de plaie ou de membre, comme des
sus est devisé. [3] Item, si aucun de la dite nation allât de vie à 
trépas, sur la mer, en aucun vaisseau, venant vers Flandre ou de
dans notre dit pays de Flandre, ou que en icellui pays aucuns biens, 
appartenant à aucun de la dite nation, qui seront allés de vie à trépas, 
fussent trouvés, que nos officiers, sous qui tels biens arriveraient ou

1 Ilangt dit woord zamen met het Eng. g room?
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seraient trouvés, seront tenus d’inventorier les dits biens en la pré* 
sence des patrons ou écrivains, sous qui tels biens seront trouvés ou 
en présence des dites lois des lieux, et iceux biens sous et en la garde 
des dites lois pour y demeurer an et jour, par ainsi que ledit trépassé 
ne fut bâtart; en baillant copie du dit inventaire à celui qui les dits 
biens aurait ainsi délivrés, par ainsi qu’il le requiert Et si dedans 
an et jour aucun vient qui eût droit et cause à iceux biens et que 
ce il peut suffisamment montrer, que les dits biens lui fussent délivrés, 
et si non, ils appartiendraient à nous, comme avoir épave [s tr a n d 
goed] et „ estraier.” [4] Item, que les officiers et maronniers des nefs 
ou vaisseaux de la dite nation de Gênes puissent franchement vendre 
leurs portages en notre port de l’Ecluse ou ailleurs en notre dit pays de 
Flandre, après que les dits portages ils auront donné à connaître à notre 
bailli de l’eau ou à son lieutenant, dedans le tiers jour après l’arrivement 
des dits vaisseaux, en payant ce qu’on est accoutumé. [5] Item, que 
ancun de la dite nation de Gênes ou ceux appartenant aux nefs ou 
vaisseaux d’icelle nation ne pourront au dit lieu de l’Ecluse faire aucune 
dette, à qui que ce soit, plus haute de cinq sous de gros de notre mon
naie de Flandres, sans licence et consentement des patrons ou écri
vains des dits nefs ou vaisseaux et, si autrement ou plus avant le 
faisaient, que pour ce les dits maronniers ne soient aucunement arrêtés 
ni exécutés en corps ni en biens. [6] Item, que aucun de la dite 
nation de Gênes ou ceux, appartenant aux nefs ou vaisseaux d’icelle 
nation, pour quelque cas que ce soit, excepté cas de crime, dette 
connue ou cas jugé, ne soit mis en prison, si avant qu’il offre et puisse 
faire caution suffisante de ce qu’on leur demandera. [7 ]Item ,que 
tous Génévois ou iceux appartenant aux nefs ou vaisseaux d’iceux
Génévois puissent, sans danger, aller de jour et de nuit à toutes heu
res, aussi par terre comme par eau, vers les dits vaisseaux et en re
tournant d’iceux vers leurs hotels; et pareillement qu’ils puissent aller, 
retourner et demeurer sur les rues en la dite ville de l’Ecluse, por
tant leurs couteaux et couteilles, comme font et peuvent faire les 
bourgeois de l’Ecluse ou de la Mue et sans pour ce être mis en 
amende, ni calangés en aucune manière. [8] Item, que les personnes 
des nefs ou vaisseaux du dit lieu de Gênes puissent au dit lieu de 
l’Ecluse et ailleurs en notre dit pays de Flandre porter et faire por
ter leurs blés et farines et en faire cuire pain pour la provision de 
leurs gens et vaisseaux, en payant les droits accoutumés et comme 
d’ancien temps ils ont accoutumé de faire, sans eux pour ce être ca
langés, ni mis en amende en aucune manière. [9] Item, que quand
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aucune nef du dit lieu de Gênes sera „croisiée" et gisant ancrée 
d'un ancre seulement, ayant le vent et temps bon pour partir, que 
icelle nef, ni aussi les biens et gens, appartenant et étant en icelle, 
ne soient arrêtés, ni empêchés, sinon pour dette connue, ou cas jugé, 
ou par eux perpétré au temps que la dite nef soit ainsi croisée, afin 
que par ce son voyage ne soit empêché. [10] Item, si aucune nef 
ou vaissel du pays de Gênes fut parti du dit lieu de l'Ecluse et par 
vent contraire elle retournait en icellui port, que iceux de la dite nef 
ou vaissel ou autres de la dite nation pourront charger en icellui 
vaissel autres marchandises et biens, s’il leur plait, sans pour ce de* 
mander aucune licence, ou encourir en aucune amende, en payant 
les coutumes des biens et marchandises que ainsi chargeraient seule* 
ment [11] Item, s'il avint que aucune nef ou vaissel du dit lieu de 
Gênes, par fortune de temps et tempête ou autrement» rompît sur notre 
estroom de Flandre, que les gens de la dite nation et maronniers 
d'icelles nefs ainsi rompues ou autres Génévois, au nom d'eux, puis* 
sent leurs biens recueillir et pêcher, sans demander aucune licence, 
ni être mis en amende et d’iceux biens faire leur volonté; et aussi, 
s'il avenait que autres gens quelconques péchassent ou eussent pêché 
et recueilli aucuns des dits biens, ils seront tenus à les leur rendre 
sans aucun délai, en payant pour leur peine ce que droit serait au 
dit des lois, sous qui les dits biens seraient péchés et portés, par 
ainsi que iceux de la dite nation puissent suffisamment montrer que 
les dits biens soient à eux, par leurs marques ou autrement [12] Et 
au cas que toutes les gens étant ès [en les] nefs ou vaisseaux d'icelle 
nation, ainsi perdus, fussent tous noyés et péris, que ce nonobstant 
iceux de la dite nation pourraient faire pêcher et cueillir tout l'avoir 
que trouver pourraient en la forme et manière que dessus est devisé. 
[13] Item, et avec ce s’il avint que jà n'a vienne que aucun des nefs 
ou vaisseaux de la dite nation fussent abandonnées sur notre estroom 
de Flandre pour doute de tourment au autrement, et que les mar
chands, patrons et maronniers, étant en icelles, allassent à terre pour 
sauver leurs corps et en après les nefs, ainsi laissées, rompissent ou 
allassent à sauveté, que ce nonobstant les dits marchands, patrons et 
maronniers pourront et devront de raison mettre leurs mains aux dites 
nefs ou aux vaisseaux avec toutes les marchandises et biens, qui seraient 
en icelles, et au cas que les dites nefs seraient rompues, pareillement 
pourront les dits marchands, patrons et maronniers pêcher et cueillir 
tout l'avoir qu'ils trouveraient envers la côte de notre dit pays de 
Flandre, selon la forme et manière que au point ci dessus est déclaré,
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sans à eux en aucune manière être fait „ destourbier” ni empêchement 
aucun par nos officiers« ni par aucun autre quelconque. [14] Item, 
en cas qu’il avint, que aucuns biens et marchandises fussent jetés 
outre bord des nefs ou vaisseaux de Gênes, pour sauver leurs corps 
et biens, et que iceux biens et marchandises vinssent ou arrivassent 
enveré la côte de notre pays de Flandre, en quelque part que ce fût, 
que à donc iceux de la dite nation pourront mettre main au dit avoir, 
par ainsi qu’ils puissent montrer que icellui avoir leur appartienne ou 
à aucun de leur nation, en payant le droit et salaire des pêcheurs, 
sans en avoir aucune „destourbance” ou empêchement au contraire.
[15] Item, si aucune nef ou vaissel de Gênes fut en péril de. périr ou 
eut aucun besoin de secours et aide, en quelque lieu que ce fût en 
la mer de Flandre, que chacun peut, sans danger ou de ce deman
der aucune licence, ni encourir en aucune amende, aller et aborder 
à iceux vaisseaux et lui aider à ses nécessités. [16] Item, si aucune 
nef ou vaissel du dit lieu de Gênes fut parti hors d’aucun port de notre 
dit pays de Flandres, sans avoir recueilli ses ancres ou cables, que iceux 
des dites nefs ou vaisseaux, ou autres au nom d’eux, pourront franche
ment, et sans pour ce demander aucun congé, aller quérir et recueillir 
leurs dites ancres et cables; et si d'aventure par aucun autre aucuns étaient 
trouvés et péchés, que iceux leur seront rendus, parmi payant salaire com
pétent. [17] Item, que iceux des nefs ou vaisseaux du dit lieu de 
Gênes puissent, par toute la mer de Flandre, pêcher d’agrapes [agra
f e s ,  g ra p p in s] et autres outils nécessaires pour trouver et cueillir 
leurs ancres et cables, sans pour ce demander aucun congé, ni encou
rir en aucume amende, pourvu que s’ils en trouvaient aucuns autres, 
à eux non appartenant, ils soient tenus de iceux apporter ès mains des 
officiers du lieu et dont, pour leur salaire, ils auront tel part ou 
salaire comme il est accoutumé en cas semblable. [18] Item, que 
iceux de Gênes pourront, par tout notre dit pays de Flandre, mettre 
leurs nefs et vaisseaux au sec ou en l’eau pour iceux réparer et repa- 
reiller de leurs nécessités et fouir dessous leurs nefs et vaissaux aux 
lieux et places là où on a accoutumé; ainsi et par la manière que 
besoin sera, toutes et quantesfois que besoin en auront et qu’il leur 
plaira, sans pour ce demander aucun congé ou licence, ni encourir en 
aucunes amendes. [19] Item, que les dits de Gênes pourront doré
navant mêmes balaster [met b a lla s t  beladen] leurs vaisseaux et fran
chement prendre le ballast aux places accoutumées, en payant de chacun 
batei [sch u itje  ballast] notre droit de seigneurage avec les quatre 
deniers parisis seulement, mais seront tenus de premièrement ce
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signifier au fermier ou celui qui recevra notre droit du dit balast. 
[20] Item, si métier était de charger ou recharger de nef en autres 
aucunes marchandises, appartenant aux dits de Gênes, venant de 
Tétaple, qu’ils le puissent faire, sans demander congé ou licence ni 
encourir en aucune amende. Et si notre bailli de l'eau ou son lieu
tenant était requis des maîtres ou officiers des vaisseaux de Gênes de 
pouvoir charger ou décharger leurs biens, denrées et marchandises, 
avant soleil levant ou après soleil couchant, qu'il sera et serait tenu 
de donner congé et licence toutes et quantesfois que requis en sera, 
sans ce laisser en aucune manière. Tous lesquels points, articles et 
franchises, ci dessus transcrits et encorporés et chacun d'iceux, nous, 
nos dits hoirs et successeurs, comtes et comtesses de Flandre, avons 
promis et promettons, par la teneur de ces présentes, entretenir 
sans en aucune manière faire, ni souffrir être fait, ores ni pour le 
temps à venir, directement par voie oblique à l'encontre en aucune 
manière, et voulons qne des choses dessusdites et de chacune d'icel- 
les les dits marchands d’icelle nation de Gênes usent et jouissent 
pleinement et paisiblement selon la forme, teneur et par la manière 
ci dessus touchées et déclarées. Si donnons en mandement par ces 
mêmes présentes à notre souverain bailli de Flandre, à nos baillis 
de Gand, de Bruges, d'Ypres, de l’eau et de la terre à l'Ecluse et 
de Neufport et à tous nos autres baillis, écoutètes, justiciers et offi
ciers et sujets quelconques de notre dit pays et comte de Flandre, 
leurs lieutenants et à chacun d'eux, endroit soi et si comme à lui 
appartiendra, que ces présentes nos lettres, au vidimus desquelles, 
fait sous scel authentique, voulons au telle et aussi pleine foi être 
ajoutée comme à l'original, ils entretiennent et accomplissent de point 
en point et des franchises, points et articles, dessus expressés, et de 
chacun d'iceux fassent, souffrent et laissent les dessus nommés mar
chands de la dite nation de Gênes et chacun d’icenx, par lui pleine
ment et paisiblement jouir et user, sans à eux ni à aucun d'eux 
faire ni souffrir être fait, ores ni pour le temps à venir, contre la teneur 
de cettes aucun destourbief ni empêchement, par quelque manière 
que ce soit; „ainchois” [mais] si ès points dessus dits ou aucun d'iceux 
leur était fait ou mis aucun empêchement, si l'ôtent, mettent et ramè
nent , ou fassent ôter, remettre et ramener incontinent et sans délai 
à pleine délivrance et au premier état et dû, car ainsi, pour considé
ration des choses dessus dites et autres justes et raisonnables, qui à 
ce nous ont mû et meuvent et mêmement pour et moyennant la som
me de cent écus d’or du coing et forge de monsieur le ro i, que les
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dits marchands de la dite nation de Gênes, pour nous aider et sup
porter les grandes charges et affaires que avons eu et avons de présent 
et nous convient soutenir en plussieurs manières en ont baillié et déli
vré comptant, pour et au nom de nous, à notre receveur général 
de Flandre et d’Artois J eh a n  U ten h ove, lequel en sera tenu de 
bailler ses lettres et en faire récette en ses comptes à notre profit, 
ainsi et par la manière qu’il appartiendra, nous plait-il et voulons 
qu’il soit fait. Et afin que ce soit ferme chose et étable à toujours 
mais, nous, en témoin de ce avons fait mettre notre scel à ces présen
tes , données en notre ville de Gand, le premier jour d’Octobre l’an de 
grâce mil quatre cent quatorze. Ainsi signé par Monsieur le duc en son 
conseil : G, dela Boede.N ous, en ensuivant le bon propros et voulente
de notre dit feu seigneur et père, considérant les profits qui peuvent 
avenir à notre dit pays de Flandre et aux bonnes gens et sujets d’icel- 
lu i, par le moyen de la marchandise que les dits de la nation de Gê
nes peuvent amener et faire venir continuellement en notre dit pays 
et afin qu’ils soient plus enclins à ce faire et continuer au bien et 
profit d’icellui notre pays de Flandre et pour certaines autres causes 
et considérations à ce nous mouvant, avons, par grande et mûre dé
libération de conseil, de notre certaine science et pleine puissance, tous 
les points, articles et franchises, contenus et exprimés ès lettres de 
notre dit feu seigneur et père, ci dessus transcrites, louées, agréeés et 
approuvées, loôqs, agréons et approuvons et par la teneur de ces pré
sentes confirmons de nouvel en tant que métier en serait, aux des
susdits marchands de la nation de Gênes, présentement résidant en no
tre dite ville de Bruges, tant pour eux comme pour et au nom de 
tous les autres de la dite nation de Gênes r pour en jouir et user 
ainsi et par la forme et manière que octroyé leur fut par notre dit 
feu seigneur et père, selon la teneur de ses dites lettres. Si donnons 
en mandement par ces mêmes présentes à notre souverain bailli de 
Flandre, à nos baillis de Gand, de Bruges, d’Ypres, de l’eau et de la 
terre à l’Ecluse et de Neufport et à tous nos autres baillis, écoutétes, 
justiciers, officiers et sujets quelconques de notre dit pays et comté de 
Flandre, leurs lieutenants et à chacun d’eux, endroit soi et si comme 
à lui appartiendra, que ces présentes nos lettres, au vidimus desquel
les, fait sous scel authentique, voulons autelle et aussi pleine foi être 
ajoutée comme à l’original, ils entretiennent et accomplissent de point 
en point et des franchises, points et articles dessus expressés et de 
chacun d’iceux fassent, souffrent et laissent les dessus nommés mar
chands de la dite nation de Gênes et chacun d’iceux par lui pleine-
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ment et paisiblement jouir et user saus à eux ni à aucun d’eux faire, 
ni souffrir être fait, ores, ni pour le temps à venir, contre la te
neur de cettes aucun destourbier ni empêchement, par quelque ma
nière que ce soit, „aincois” si ès point dessus dits ou aucun d’iceux 
leur était fait ou mis aucun empêchement, si l’ôtent, mettent et ra
mènent ou fassent ôter, remettre et ramener incontinent et sans délai 
à pleine délivrance et au premier état et d û , car ainsi pour considé
ration des choses dessus dites et autres justes et raisonnables, qui à 
ce nous ont mû et meuvent, nous plait et voulons qu’il soit fait Et 
à fin que ce soit ferme chose et étable à toujours mais, nous, en té
moin de ce , avons fait mettre notre scel à ces présentes, données en 
notre ville de Gand le pénultième jour de Mars, l’an de grâce mil 
quatre cent vingt-et-un après Pâques. Ainsi signé par Monsieur le 
duc, Forti er,visa.

X.
P hilippus van B o u r g o n d i ë  verleent den Sluizenaren , van wat land 

ze zjjn mogen, vrijheid van tol , den 31 December 1449.

P h ilip p e , par la grâce de Dieu duc de Bourgogne, de Lotharin- 
gue, de Brabant et de Limbourg, Comte de Flandre, d’Artois, de 
Bourgogne, palatin de Hainaut, de Hollande, de Zélande et de Na
mur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de 
Malines, savoir faisons à tous présents et à venir, nous avons reçu 
l’humble supplication de nos bien-aimés bourguemaîtres, échevins, 
conseil, manana et habitants de notre ville de l’Ecluse, contenant, 
que comme feu de bonne mémoire le comte Guy de Flandre, par 
ses lettres patentes de privilège, données au mois de Mai en l’an 
mil deux cent quatre vingt treize, entre les autres points et articles, 
contenus et déclarés èsdites lettres, ait consenti, octroyé et accordé, 
que dorénavant tous bourgeois, qui seront manant et demeurant 
en notre dite ville de l’Ecluse, n a t if s  de n o tr e  d it  com té de 
F lan d re , soient et demeurent quittes perpétuellement du droit de 
tonlieu, aussi avant comme les bourgeois du Dam sont et depuis le 
dit octroi les dits suppléants et les dits bourgeois de l’ Ecluse de la 
dite nation de Flandre, demeurant et résidant en icelle ville de 
l ’Ecluse, par vertu des dites lettres d’icellui feu comte G uy, les
quelles par nos prédécesseurs, comtes de Flandre, et aussi par nous
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ont été ratifiées, ont joui et usé paisiblement la dite franchise de 
tonlieu et il soit ainsi que de présent notre dite ville de 1*Ecluse, 
qui est assise sur mer et en port de mer et en laquelle journelle
ment arrivent plusieurs étrangers et de diverses nations, soit très 
petitement peuplée et édifiée pour recevoir et loger les dits étran
gers et que si notre plaisir était leur octroyer, consentir et accorder, 
que tous bourgeois étrangers, de quelque nation qu’ils fussent, tant 
de notre dit comté de Flandre comme d’ailleurs, manant et de
meurant en icelle notre ville de l’Ecluse, fussent quittes, francs et 
exempts du dit droit de tonlieu, ainsi que ont été et sont iceux de 
la dite nation de Flandre, résidant et demeurant illec, par ce moyen 
notre dite ville se pourrait remettre sus, peupler et édifier et serait 
grandement le bien, profit et utilité d’icelle, de la quelle chose 
faire iceux suppliants nous ont trèshumblement supplée et requis. 
Pour ce est il que nous, ces choses considérées, voulant et désirant 
le bien, profit, augmentation et accroissement de notre dite ville de 
l’Ecluse et de la chose publique d’icelle et afin qu’elle se peut, 
comme dit est, remettre sue, peupler et édifier et sur ce eu grand 
avis et mûre délibération de conseil, aux dits suppliants et à leurs 
successeurs avons, pour nous, nos hoirs et successeurs, comtes et, 
comtesses de Flandre, à toujours, perpétuellement, octroyé, con
senti et accordé, octroyons, consentons et accordons de grâce es- 
péeial, par ces présentes, que tous bourgeois, qui sont et seront ci- 
après manant, résidant et demeurant en notre dite ville de l’Ecluse 
et y tiendront leur résidence et habitation comme bourgeois illec, de 
quelque pays, nation ou convention qu’ils soient et tant de la dite 
nation de Flandre comme d’ailleurs, soient et demeurent francs, 
quittes et exempts du dit droit de tonlieu des biens â eux apparte
nant, sans fraude, tout ainsi et par la manière que ont été parcide- 
vant les bourgeois de l’Ecluse, étant de la nation de Flandres, et par 
ces présentes les quittons, exemptons et affranchissons, sans que par 
nous, nos dits hoirs et successeurs, ils soient contraints à en payer 
aucune chose, pourvu que les dits étrangers et qui ne sont ou seront 
de la dite nation de Flandre, qui ainsi viendront demeurer et résider 
en notre dite ville de l’Ecluse et voudront jouir de ce présent octroi, 
privilège et affranchissement, seront tenus d’eux faire illec recevoir 
bourgeois d’icelle notre ville, et eux affranchir de toute autre bour
geoisie et y renoncer par exprès, et aussi qu’ils seront tenus de aller 
ou envoyer leurs gens et serviteurs ès dits tonlieux affirmer les biens 
à eux appartenant en la manière accoutumée. Et moyennant notre 
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présent octroi, consentement et affranchissement, les dits supplianst 
et leurs successeurs, bourguemaitres, échevins, conseil, manants et 
habitants de notre dite ville de l’Ecluse, seront tenus de payer, cha
que an, à toujours mais, perpétuellement, à notre receveur de l’Ecluse, 
présent et à venir, au profit de nous et de nos dits hoirs et succes
seurs, comtes et comtesses de Flandre, la somme de cent livres pa
risis de notre monnaie de Flandre, dont la première année com
mencera au jour de la date de cettes et de ce bailler leurs lettres 
d’obligation, bonnes et valables, et en forme dûe, pour être enregis
trées en la chambre de nos comptes à Lille et gardées au trésor de 
nos Chartres de Flandre. Si donnons en mandement aux gens de la 
chambre de notre conseil en Flandre, aux dits gens de nos comptes 
à Lille, à notre souverain bailli de Flandre, à nos baillis de Bruges 
et du Franc, de l’eau et de la terre au dit lieu de l’Ecluse et à tous 
nos autres justiciers, officiers et sujets, présents et à venir quelcon
ques, leurs lieutenants, et à chacun d’eux, endroit soi et sicomme 
à lui appartiendra, que de notre présente grâce, octroi, consente
ment et affranchissement et de tout le contenu en ces présentes fas
sent, souffrent et laissent les dits suppliants et leurs dits successeurs 
pleinement et paisiblement jouir et user, sans leur faire ou donner, ni 
souffrir être fait ou donné quelconque destourbier ou empêchement au 
contraire. Et afin que ce soit chose ferme et étable à toujours, 
nous avons fait mettre notre scel à ces présentes, sauf en autres 
choses notre droit et l’autrui en toutes, données en notre dite ville 
de l’Ecluse, le dernier jour de Décembre, l’an de grâce mil quatre cent 
quarante-neuf. Ainsi signé par monsieur le duc, Et
était écrit sur la marge de cettes ce qui s’ensuit: cette chartre a été en- 
régistrée en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bour
gogne et de Brabant, etc. à Lille par l'ordonnance de messieurs illec, 
au régistre, commençant en Août mil iiÿ°xl folio ijcxxij et illec expé
diées selon leur contenu, le xxj jour de Janvier m iiq* quarante et 
neuf. I. deMeaulx, visa.

Hieronder staat in het cartularium van Sluis:
Collationné avec le privilege original ce xj jour de Décembre xv° 

lxiiij, présent le college de Bourguemaitres et Echevins de cette ville 
de l’Ecluse et trouvé accorder avec icellui de mot à autre, par moi,
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