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De meeste laatmiddeleeuwse rekeningen van de cautside, de stedelijke plaveidienst van Brussel, zijn
verloren gegaan. Tweee 14de-eeuwse documenten ontsprongen om onduidelijke redenen de dans en
worden in deze bijdrage integraal uitgegeven. Het betreft een enerzijds rolrekening voor het jaar 1369-
1370 en een syntheserekening van de bestuurders van de cautside voor de periode 1372-1379,
overgeleverd in de vorm van een soort aanhangsel bij een Brusselse stadsordonnantie van 22 oktober
1 379. Deze documenten bevatten inlichtingen over de werking en werkzaamheden van de cautside
zelf, maar zijn ook uitermate interessant voor de studie van de immigratie, de bouwmaterialen en
openbare werken.

Résumé
La plupart des comptes médiévaux de la cautside ou chaussée, le service de pavage de la ville de
Bruxelles, sont perdus. Heureusement, deux documents du 14e siècle ont été conservés. Ils sont
entièrement édités dans cet article. Il s'agit d'un compte en rouleau pour l'année 1369-1370 et d'un
'compte de synthèse'  pour la période 1372-1379, conservé sous forme d'annexe à l'ordonnance
urbaine du 22 octobre 1379. Logiquement, ces documents comptables contiennent des données sur le
fonctionnement et les activités de la cautside elle-même, mais ont également une grande valeur pour
l'étude de l'immigration, des matériaux de construction et des travaux publics.

Abstract
The majority of medieval accounts of the so-called cautside, the public pavement service of the town of
Brussels, has been lost. Luckily, two documents dating from the 14th century have been preserved.
Both are edited in this article : on the one hand the enrolled accounts for the year 1369-1370 and on
the other a summary account for the period 1372-1379, which is conserved as an attachment to the
urban edict of 22 October 1379. Obviously, the documents contain data on the operation and activities
of the cautside itself, but are very interesting for the study of urban immigration, building materials and
public works as well.



Twee 
14de-eeuwse cautsiderekeningen van Brussel1 

door Bram Vannieuwenhuyze KU Leuven 

Inleiding 

In vele publicaties over het Brusselse Ancien Régime wordt gewezen op 
een belangrijke bronnenlacune. Ten gevolge van het bombardement op de 
stad, uitgevoerd in opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV in 1695, 
ging een groot deel van de stedelijke boekhouding in de vlammen op. De 
historici beklagen zich het meest over het verlies van de stadsrekeningen. 
En terecht, want dit type documenten vormt een onuitputtelijke bron 
voor onder meer de economische, financiële, sociale, politieke, bouwkun¬ 
dige, juridische, topografische en taalkundige geschiedenis.2 

Toch zijn niet alle Brusselse stadsrekeningen van vóór 1695 verdwenen. 
In het Archief van de Stad Brussel en vooral in het Algemeen Rijksar¬ 
chief worden enkele al dan niet volledige exemplaren bewaard. De oudste 
fragmenten werden in de loop van de 20ste eeuw opgespoord, uitgegeven 
en bestudeerd door respectievelijk Guillaume Des Marez, P. Gorissen 

1 In de eerste plaats wil ik Claire Dickstein-Bernard bedanken voor de ijver waarmee ze mijn transcripties van beide rekeningen heeft nagekeken. Eventuele fouten zijn uiter¬ aard volledig voor eigen rekening. Een welgemeend woord van dank gaat tevens uit naar Thérèse de Hemptinne voor het nakijken van de transcripties en voor de nuttige suggesties. De commissieleden Jean-Marie Cauchies, Jean-Marie Duvosquel, Walter Prevenier en Jozef 

Van Loon gaven hun fiat voor de publicatie en reikten diverse kritische opmerkingen en 
suggesties aan, waarvoor dank. Ten slotte wens ik Hannes Lowagie en Jelle Haemers te 
bedanken voor het doorspelen van enkele interessante referenties. 

2 Voorbeelden en bibliografie zijn onder meer terug te vinden in W.J. Alberts, 
'Mittelalterliche Stadtrechnungen als Geschichtsquellen', in : Rheinische Vierteljahrsblätter, 
XXIII, 1958, pp. 75-96; W. Prevenier, 'Stads-en kasselrijrekeningen als bronnen voor 
lokale geschiedenis', in: Appeltjes van het Meetjesland, X, 1959, pp. 55-65; W. Preve¬ 
nier, 'Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au Moyen Âge', in: Finan¬ 
ciën en boekhouding der steden van de XIIIe tot de XVIs eeuw, Brussel, 1964, pp. 111-151 ; 
P.C. M. Hoppenbrouwers, 'Rekeningen als bron voor sociaal-economisch historisch onder¬ 
zoek. Een historiografisch overzicht van twee decennia', in : D.E.H. de Boer, J.W. Marsilje 
& J.G. Smit, Vander rekening he. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editiepro¬ 
blematiek van middeleeuws rekeningmateriaal, gehouden in Utrecht op 27 en 28 februari 1997, 
Den Haag, 1998, pp. 73-85; M. van der Heijden, 'Stadsrekeningen, stedelijke financiën en 
historisch onderzoek', in: NEHA-Bulletin, XIII, 1999, pp. 129-166; M. 't Hart & M. van 
der Heijden, 'Het geld van de stad. Recente historiografische trends in het onderzoek naar 
stedelijke financiën in de Nederlanden', in : Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschie¬ 
denis, III, 2006, pp. 3-35. 
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en Claire Dickstein-Bernard. 3 Een eeuw vroeger had Louis Galesloot 
reeds een aantal excerpten uit de middeleeuwse stadsrekeningen terug¬ 
gevonden in een 17de-eeuws handschrift van een kerkfabriekmeester van 
Sint-Goedele.4 Deze uitgaven bleken bijzonder nuttig voor onder meer de 
studie van het taalgebruik in middeleeuws Brussel, de reconstructie van de 
bouwgeschiedenis van het 1 5de-eeuwse stadhuis, een studie van het stede¬ 
lijke ambtenarenapparaat en - uiteraard - het diepgravende onderzoek 
naar de Brusselse stadsfinanciën van Dickstein-Bernard. 5 

Deze Brusselse mediëviste was dan ook de aangewezen persoon om de 
bewaarde middeleeuwse en vroegmoderne stadsrekeningen van Brussel 
op te lijsten.6 Ze liet dit overzicht aanvangen met een overzichtelijke 
bespreking van de stedelijke instanties met financiële bevoegdheden, de 
administratieve organen en de boekhoudkundige documenten. Daarna 
werden de resterende rekeningfragmenten en volledige stadsrekeningen 
opgesomd en kort besproken. Hieronder bevinden zich vanzelfsprekend 
de reeds uitgegeven 14de-en 15de-eeuwse rekeningfragmenten, maar ook 
een reeks van 1 1 integrale stadsrekeningen van het einde van de 1 5de en 
het begin van de 16de eeuw, die tot hiertoe amper werden bestudeerd, laat 
staan uitgegeven.7 

Sinds de publicatie van het overzicht werden er trouwens nog enkele 
andere fragmentarische Brusselse stadsrekeningen ontdekt. Paul De 
Ridder vond in het weinig geordende fonds Ambachten en gilden van 

3 G. Des Marez, 'Deux fragments de comptes communaux de Bruxelles du XVe siècle', 
in: Annales de la Société d' Archéologie de Bruxelles, XXII, 1908, pp. 229-246; P. Gorissen, 
'Les finances de la Ville de Bruxelles au XIVe siècle. A propos de trois fragments de comptes 
(1371-1372-1382)', in: Cahiers bruxellois, I, 1956, pp. 161-194; C. Bernard, 'Le compte 
mensuel de la ville de Bruxelles d'octobre 1405 et la construction de l'aile droite de l'hôtel de 
ville', in: Cahiers bruxellois, IV, 1959, pp. 246-294. 

4 L. Galesloot, 'Notes extraites des anciens comptes de la ville de Bruxelles', in: 
Compte rendu des séances de la Commission Royale d'Histoire ou recueil de ses bulletins, 
3e série, 1867, pp. 475-500. 

5 Zie respectievelijk P. De Ridder, Peilingen naar het taalgebruik in de Brusselse 
stadscartularia en stadsrekeningen (XIIIe-XVe eeuw), Brussel, 1979; A. Maesschalck & 
J. Viaene, Het stadhuis van Brussel, Kessel-Lo, s.d. ; B. Vannieuwenhuyze, "Allen dengenen 
die in der stad dienste sijn. " Een overzicht van de stedelijke openbare ambten en diensten in 
het laatmiddeleeuwse Brussel 1229-1477, Gent, 2002 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling); 
C. Dickstein-Bernard, 'Les comptes bruxellois comme source pour l'histoire des finances 
urbaines avant le XVIe siècle', in : Annales de la Société Royale d' Archéologie de Bruxelles, 
LI, 1956-1966, pp. 219-229; C. Dickstein-Bernard, La gestion financière d'une capitale à 
ses débuts: Bruxelles, 1334-1467, Bruxelles, 1977. 

6 C. Dickstein-Bernard, 'Répertoire chronologique et analytique des comptes 
complets, fragments et extraits des comptes communaux de Bruxelles, qui subsistent pour la 
période antérieure à 1570', in: Cahiers bruxellois, XXIX, 1988, pp. 5-78. Het is niet duidelijk 
waarom 1570 als terminus van dit repertorium werd gekozen. Enkele decennia eerder publi¬ 
ceerde Dickstein-Bernard trouwens ook al een eerste aanzet voor dit overzicht : C. Bernard, 
'Rapport sur la publication des plus anciens comptes conservés de la ville de Bruxelles', in : 
Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, CXXIV, 1959, pp. CLIII-CLVI. 

7 Dickstein-Bernard bestudeerde deze rekeningen in het kader van kleinschaliger onder¬ 
zoek naar de Brusselse ommegang, zie C. Dickstein-Bernard, 'Détails inédits concernant 
l'ommegang', in: Cahiers bruxellois, VII, 1962, pp. 259-266. 
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Brabant een rekening uit 1513 terug.8 En ook in het Archief van de Stad 
Brussel kan men nog excerpten uit 16de-eeuwse stadsrekeningen opdel¬ 
ven. 9 Dickstein-Bernards wens om al deze resterende middeleeuwse Brus¬ 
selse stadsrekeningen uit te geven, is dus nog lang niet gerealiseerd. 

In deze bijdrage willen we een nieuwe, doch bescheiden stap in die rich¬ 
ting zetten. Naast de stadsrekeningen in de eigenlijke zin van het woord 
- dit wil zeggen : rekeningen die de hele stedelijke boekhouding omvatten 
- verwees Dickstein-Bernard in haar overzicht ook naar de boekhouding 
van een aantal ondergeschikte administraties : de lakengilde en de zoge¬ 
noemde cautside, de middeleeuwse stadsplaveidienst van Brussel. Terwijl 
er van de lakengilde helaas geen enkele rekening is bewaard, beschikken 
we voor de cautside nog over twee 14de-eeuwse rekeningen. Ze worden 
hier integraal gepubliceerd. Helaas ben ik wegens plaatsgebrek niet 
kunnen ingaan op de suggestie van Dickstein-Bernard om hier tevens de 
drie bewaarde jaarrekeningen van de cautside uit de periode 1504-1507 
uit te geven. Aangezien deze rekeningen werden ingebonden bij de stads¬ 
rekeningen, kunnen zij misschien samen worden uitgegeven. 

De uitgave van de twee rekeningen is om meerdere redenen interessant. 
Vanzelfsprekend worden de documenten hierdoor uit de vergetelheid 
gehaald. Ze zijn immers weinig bekend onder de Brusselse (en andere) 
mediëvisten. Dit heeft wellicht te maken met de bewaarplaats en -toestand 
van de beide rekeningen. De jaarrekening van 1369-1370 bevindt zich 
volledig geïsoleerd in het fonds met de veelzeggende titel Chartes diverses 
van het Algemeen Rijksarchief. De bijzonder korte syntheserekening van 
21 oktober 1379 is dan weer als een soort aanhangsel toegevoegd aan een 
viertal kopieën van een Brusselse stadsordonnantie. 10 

Dankzij de diverse bevoegdheden van de cautside (zie punt 2) bevatten 
ze daarenboven een dosis informatie die nuttig kan blijken bij de studie 
van onder meer de immigratie in middeleeuws Brussel, de werking van 
de stadssecretariaat, het gebruik van bouwmaterialen, de verpachting 
van stadsgoederen en de aanleg en het onderhoud van openbare straten. 
Een aantal van deze thema's werd reeds bestudeerd voor middeleeuws 
Brussel, zonder weliswaar gebruik te maken van deze beide documenten. 
Ik kan hier verwijzen naar Goddings studie van de middeleeuwse buiten-
poorterij van Brussel, Bonenfant-Feytmans' artikel over het stadsse¬ 
cretariaat of mijn eigen verkennende studie naar de stratenaanleg in 

8 Rijksarchief te Anderlecht, fonds Ambachten en gilden van Brabant, n° 810; vondst gesignaleerd in P. De Ridder, 'Taalgebruik bij de lakengilde, de ambachten, de naties en de sermenten van de stad Brussel (1500-1794)', in: Eigen Schoon en de Brabander, LXXIX, 1996, p. 368. 9 In liasse 500 van het fonds Archives anciennes treft men fragmenten van de jaarreke¬ ningen van 1521-1522 en 1540-1541 aan. 10 Zie voetnoot 38. 
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middeleeuws Brussel.11 Het gebruik van bouwmaterialen in middel¬ 
eeuws Brussel werd tot hiertoe amper bestudeerd, maar vormt het onder¬ 
werp van het lopende doctoraatsonderzoek van U.L.B. -onderzoeker 
Sosnowska. 12 

De analyse van de cautsiderekeningen kan het onderzoek naar deze 
aspecten in een nieuw daglicht plaatsen of aanzwengelen. De documenten 
zijn dus voornamelijk relevant voor de Brusselse mediëvisten, maar 
bezitten toch ook een landelijke relevantie. Voor zover ik kon nagaan, 
werden dergelijke cautsiderekeningen voor de Zuidelijke Nederlanden 
nog nooit uitgegeven, met uitzondering van de uitgaven voor plavei-
werken in uitgegeven stadsrekeningen, zoals bijvoorbeeld de rekenposten 
van steenen daer men mede gekelchiet heeft in de Gentse stadsrekenin¬ 
gen. 13 De meeste laatmiddeleeuwse steden bezaten trouwens geen afzon¬ 
derlijke plaveidienst. In de Nederlanden bezat enkel Leuven een aparte 
instelling die bevoegd was voor het onderhoud van de steenwegen. 14 In 
het 14de-eeuwse Brugge werd het plaveien van de straten aan een 15-tal 
particuliere ambachtslieden uitbesteed. 15 In de 15de eeuw werden uitgaven 
voor de bouw, het onderhoud of de renovatie van stedelijke infrastruc¬ 
tuur er in aparte bouxkins genoteerd16, maar van een aparte plaveidienst 
was hier schijnbaar geen sprake. In London stonden de bridgewardens in 
voor het onderhoud van London Bridge, die zij bekostigden dankzij de 
renten geheven op een reeks goederen in hun beheer. 17 

11 Zie respectievelijk Ph. Godding, 'La bourgeoisie foraine de Bruxelles du XIVe au XVIe siècle', in: Cahiers bruxellois, VII, 1962, pp. 1-64; A.-M. Bonenfant-Feytmans, 'Note sur l'organisation de la secrétairerie de la ville de Bruxelles au XIVe siècle', in: Le Moyen Age, 4e série, LV, 1949, pp. 21-39; B. Vannieuwenhuyze, 'Le pavage des rues à Bruxelles au Moyen Âge', in: Actes des VIF Congrès de l'Association des Cercles franco¬ phones d'Histoire et d' Archéologie de Belgique ( AFCHAB) et LI Ve Congrès de la Fédération des Cercles d' Archéologie et d'Histoire de Belgique. Congrès d'Ottignies - Louvain-la-Neuve 26, 27 et 28 août 2004, Bruxelles, 2007, dl. I, pp. 299-307). 12 Met als titel: Contribution à l'histoire de l'architecture à Bruxelles. Étude archéolo¬ 

gique, technique et historique des matériaux de construction utilisés dans le bâti bruxellois 
(XlIIe-XIXe siècle). 

13 D. Nicholas & W. Prevenier, Gentse stads- en baljuwsrekeningen 1365-1376, Turn¬ 
hout, 1999, pp. 25-27 en passim; voor Gent is bijvoorbeeld ook de rekening van de stede¬ 
lijke werken in het jaar 1363-1364 uitgegeven (A. Van Werveke, m.m.v. H. Van Werveke, 
Gentse stads-en baljuwsrekeningen 1351-1364, Brussel, 1970, pp. 583-656). 

14 R. Van Uytven, Stadsfinanciën en stadsekonomie te Leuven van de XIF tot het einde 
der XVF eeuw, Brussel, 1961, p. 1. 

15 J.-P. Sosson, Les travaux publics de la ville de Bruges XIV-XV* siècles. Les matériaux. 
les hommes, s.l., 1977, p. 172. 

16 A. Janssens, 'Het Brugse Belfort. Wisselend uitzicht tussen omstreeks 1408 en 1503', 
in: Brugs Ommeland, XLIV, 2004, p. 68. 

17 J. Clarke, 'Introduction: horses and horsemen in medieval London', in: J. Clark, 
in : The medieval horse and its equipment c. 1150-c. 1450, London - Woodbridge, 2004, p. 1 1. 
De rolrekeningen van de Londense bridgewardens zijn bewaard voor de periode 1381-1399 
en vormen ongetwijfeld interessant vergelijkingsmateriaal. Bovendien waren zij - net als de 
Brusselse cautside - ook betrokken bij de binnenstedelijke transportsector. 
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2. De Brusselse cautside in de late middeleeuwen 

De vroegste vermelding van de cauchiede van Bruessele dateert van 
9 december 1326. Op dat moment sloten het Brusselse stadsbestuur en 
het Sint-Goedelekapittel een akkoord waarin onder meer werd bepaald 
dat de cautside voortaan recht had op het vierde deel van de inkom¬ 
sten afkomstig van de kaarsen die in het koor van de Sint-Goedelekerk 
rondom het stoffelijk overschot van poorters, poorteressen en eenvou¬ 
dige clerici werden geplaatst. De tekst van het akkoord suggereert dat de 
cautside en de andere begunstigde, de Sint-Elooisbroederschap, in 1326 al 
een tijdje bestonden : Vort, om dat wy niet en willen dat die cauchiede van 
Bruessele entie bruederscap myns heer en sente Loys yet gecranct of geneert 
zy van haren rechte dat zy van oudts hare hebben bracht. 18 De discussie 
draait hier uiteraard om de woorden van oudts. Hebben zij betrekking 
op beide instellingen of slechts op één van beide? We weten in elk geval 
dat de broederschap van Sint-Elooi ten laatste uit de tweede helft van de 
13de eeuw stamt. 19 Of dat ook gold voor de cautside, zoals Claire Dick¬ 
stein-Bernard aangaf20, valt bij gebrek aan expliciet bronnenmateriaal 
moeilijk te bewijzen. Het is wel bekend dat er in het 13de-eeuwse Brussel 
reeds straten geplaveid waren21, maar van een aparte plaveidienst was in 
die eeuw nooit sprake. Aan de andere kant weten we dat de stad Brussel in 
de 13de eeuw of begin 14de eeuw een hele reeks invalswegen liet aanleggen 
(de zogenoemde Rechte straten).22 Misschien dateert de oprichting van de 
cautside als gespecialiseerde plaveidienst uit deze periode. 

Na 1326 gingen de inkomsten van de cautside verder de hoogte in. In 
1334 kende het stadsbestuur haar de rechten op en de verantwoordelijk¬ 
heid over de kraan en de publieke waag toe. In 1339 kwam daar een taks 
op de verwerving van het poorterschap bovenop en vanaf 1 365 nog eens 
een recht op de lakens die naar de ramen gebracht werden.23 Deze inkom¬ 
sten mogen allerminst onderschat worden. De circulatie van belangrijke 

18 E. Huys, Duizend jaar Mutualiteit bij de Vlaamsche Gilden, Kortrijk, s.d., p. 214. 19 A. Libois, 'La Confrérie de Saint-Eloy de Bruxelles, des origines à 1447. I. Les origines', in: Annales de la Société belge d'Histoire des Hôpitaux, V, 1967, p. 48. 20 C. Dickstein-Bernard, 'L'administration de «la Chaussée» à Bruxelles aux XIVe ET 

[sic] XVe siècles', in: J.-P. d'Hanens (dir.), XLIIP Congres Sint-Niklaas-Waas 1974. Annalen 
~ Annales, Sint-Niklaas, 1974, p. 79. 

21 De Brusselse straatnamen Steenweg en Steenstraat werden allebei voor het eerst 
vermeld in de 13de eeuw en wezen op de aanwezigheid van een stenen straatbedekking (zie 
B. Vannieuwenhuyze, Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte, 
Gent, 2008 (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), bijlage 1). 

22 B. Vannieuwenhuyze, 'Wegen in beweging (deel 2). De in-en uitvalswegen van laat¬ 
middeleeuws Brussel (13de-15de eeuw)', in: Cahiers bruxellois, XLII, 2010, pp. 12-17. 

23 Respectievelijk via de stadsordonnanties van 17 december 1334 (uitg. H. Pirenne, 
Note sur un cartulaire de Bruxelles conservé à la Bibliothèque de Berne, Bruxelles, 1894, 
pp. 20-22), 11 mei 1339 (uitg. F. Favresse, 'Documents relatifs aux réformes financières 
entreprises par Bruxelles de 1334 à 1386', in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 
XCV, 1931, pp. 118-130) en 16 april 1365 (uitg. F. Favresse, 'Actes inédits du Magis-
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handelsproducten als laken en wijn - die in vaten via de kraan werden 
gelost - en vooral het succes van het Brusselse poorterschap kwamen de 
cautsideksLS ten goede, zoals verder duidelijk zal blijken. De reeks inkom¬ 
sten werd verder nog aangevuld met het wegegeld (een taks op het gebruik 
van geplaveide wegen), het werfgeld (een taks op de import en export van 
handelswaar die op de kaaien werd gedeponeerd) en het voetgeld (een 
taks of een bijdrage betaald door aangelanden van plaveiwerken).24 Ten 
laatste vanaf 1337 bezat de instelling tevens een onroerend patrimonium, 
waarvan de omvang en de waarde echter moeilijk in te schatten zijn.25 

De cautside was een stedelijke dienst en stond dus onder de controle 
van het stadsbestuur. De stadsmagistraat keurde niet alleen de subsi¬ 
dies goed, maar vaardigde tevens voorschriften uit met betrekking tot de 
werking, de organisatie en bevoegdheden van de cautside. Desalniettemin 
bezat de instelling een zekere autonomie. Uiteraard werd de handenarbeid 
- het plaveien en onderhouden van straten - uitgevoerd door gespeciali¬ 
seerde arbeiders. Maar ook de boekhouding werd intern geregeld. In de 
14de eeuw werd de instelling geleid door twee cautsidemeesters, die werden 
bijgestaan door een klerk. Pas vanaf 1449 verwierven de stedelijke rent¬ 
meesters een grotere invloed op de administratieve werking van de caut¬ 
side ,26 Het stadsbestuur wenste ongetwijfeld een sanering door te voeren, 
maar anderzijds kaderde deze actie binnen een administratieve reorga¬ 
nisatie in heel wat stedelijke sectoren in het midden van de 15de eeuw. 
Uiteindelijk zou de cautside als specifieke dienst trouwens verdwijnen op 
het einde van de middeleeuwen. Op 3 november 1503 werd het taken¬ 
pakket overgeheveld naar de rentmeesters, terwijl de cautside kas werd 
opgeslorpt door de stedelijke kas. 

De beheerders van de cautside, de cautsidemeesters, werden voor 
het eerst vermeld in een stadsordonnantie uit 1339. 27 Ook deze functie 
bestond vermoedelijk reeds eerder. De twee cautsidemeesters werden 

trat et de la Gilde de Bruxelles relatifs à la draperie urbaine, depuis 1 343 environ jusqu'à l'apparition de la «nouvelle draperie» vers 1440', in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, CXII, 1947, pp. 17-18). 24 C. Dickstein-Bernard, 'L'administration...', op. cit., p. 80. 25 C. Dickstein-Bernard, 'L'administration...', op. cit., p. 79. Voor een meer gedetail¬ leerd overzicht van de inkomsten, uitgaven en het patrimonium van de cautside, zie C. Dick¬ stein-Bernard, La gestion...' , op. cit., pp. 98-109. 26 De stedelijke rentmeesters wisten vooral een aantal controlemechanismen naar zich toe te trekken: trimestrieel toezicht op de rekeningen, aanwezigheid bij de verpachtingen (van wegegeld, kraan en waag), beter toezicht op het gebruik van de materialen, betere inning van de cijnzen en renten, einde van de abusieve praktijken van de werkmeester, beperking van de bevoegdheden der cautsidemeesters in verband met de lonen van het ondergeschikt personeel, enzovoort (zie C. Dickstein-Bernard, La gestion..., op. cit., pp. 289-290). 27 Item, en seien die cautsciedemeesters van der stad engeenen loon hebben noch geen goet van der cautschieden noch van der stad, mair seien, om Gode, der cautschieden dienen ende 

seien rekeninge doen alle jare voir scepenen ende voir de goede liede van der stad. Dewelcke 
meestere men afdoen sal van jare te jare, opdat den scepenen goet ende orboirlec dunct (uitg. 
F. Favresse, 'Documents...', op. cit., p. 126). 
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jaarlijks benoemd door de schepenen en moesten hen eveneens jaarlijks 
rekeningen voorleggen en overdragen. De stadsordonnantie van 1339 
bepaalde dat de functie niet werd vergoed, hoewel de cautsidemeesters 
blijkbaar wel ambtskledij en een bonten voering kregen, betaald uit de 
eigen kas.28 Tot 1421 waren alle cautsidemeesters trouwens afkomstig uit 
de zeven geslachten (groeperingen van patriciaatsfamilies). Vanaf 1421 
kwam er, net als voor andere belangrijke stedelijke functies, een gelijke 
verdeling van het ambt onder de geslachten en de ambachtsnaties.29 
Voortaan werd één van beide cautsidemeesters aangesteld, gekozen en 
beëdigd door de raadslieden, de vertegenwoordigers van de ambachten 
in het stadsbestuur. In 1423 werd vervolgens beslist dat deze 'ambachts-
cautsidemeester' beurtelings werd gerekruteerd uit de Sint-Pieters-en de 
Sint-Niklaasnatie, een gunst in ruil voor het feit dat zij geen stadspoort 
mochten bewaken. 30 

De cautsidemeesters beheerden het patrimonium van de cautside, 
zorgden voor de verpachting van inkomsten en rechten en zagen toe op de 
werken. Ze kochten bijvoorbeeld de witte cautside stenen aan, afkomstig 
uit de steengroeven van Diegem, Sint-Joost en Etterbeek. Hun bevoegd¬ 
heden strekten zich dus vooral op het administratieve vlak uit en in die 
zin liep hun functie parallel met deze van de stedelijke rentmeesters.31 
Ze werden bijgestaan door een klerk, die eveneens in 1339 voor het eerst 
werd vermeld en blijkbaar een geestelijke was. 32 Net als de klerk van de 
rentmeesters zorgde de klerk van de cautside voor de boekhouding en de 
inning van de inkomsten van zijn dienst. In tegenstelling tot zijn oversten 
werd hij wel betaald: hij ontving jaarlijks een salaris van 15 lb. beursgeld 
uit de cautside kas. 

Op het terrein stond een andere overste, de meester-werkman of ov er-
werkman van de cautside , aan het hoofd van een groep arbeiders, de 
gezellen werklieden. Deze werkploeg stond in voor de bestratingen en het 
onderhoud van het wegennet. Daarnaast waren ze ten dele bevoegd voor 
de watervoorzieningen in de stad, zoals het onderhoud van de waterlei¬ 
dingen en de aanleg of het herstel van waterreservoirs (poelen).33 De reke¬ 
ningen uit het begin van de 16de eeuw vermelden ook het onderhoud van 

28 dat de cautschiedemeesteren van der stad hebben seien alle jaire van der cautschieden goede, elc van hen, een paer cledere tsijaers ende hare vederen daertoe, altoes te Alreheylegen-messe (uitg. F. Favresse, 'Actes inédits...', op. cit., p. 6). 29 F. Favresse, L'avènement du régime démocratique à Bruxelles pendant le Moyen Âge (1306-1423), Bruxelles, 1932, pp. 223-236. 30 Stadsordonnantie van Brussel aangaande de bewaking van de buitenvesten door de ambachtsnaties (Archief van de Stad Brussel, fonds Archives anciennes, cartularium XV, f° 96 v°-97). 31 C. Dickstein-Bernard, 'L'administration...', op. cit., pp. 80-81. 32 Item, die pape ofte die clerck, die der cautscieden dient, sal hebben te loone van der caut¬ schieden vijftien pond tsjaers borsegelds (uitg. F. Favresse, 'Documents...', op. cit., p. 126). 33 Ch. Deligne, Bruxelles et sa rivière. Genèse d'un territoire urbain (12e -18e siècle), Turnhout, 2003, p. 103. 
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de leidingen voor de fonteinen en de inrichting van hun bedding.34 De 
schoonmaak van het waterleidingsnetwerk werd echter toevertrouwd aan 
ander stadspersoneel.35 

In de 15de eeuw (maar wellicht reeds vroeger) was de cautside ook 
verantwoordelijk voor enkele invalswegen die van het platteland naar 
de stadspoorten leidden. Hiertoe behoorden enerzijds geplaveide wegen, 
waarvan er minstens twee met een wegegeld waren belast (de weg van 
Kuregem en de weg van Laken) en anderzijds een aantal 'zomerwegen', 
ongeplaveide 'buitenwegen' en land-of boswegen. 36 Een stenen paaltje 
langs de weg maakte duidelijk tot waar het werkterrein van de cautside 
reikte. Deze wegen werden daarenboven voorzien van wilgen en platanen. 

De arbeiders van de cautside werden voor hun publieke werkzaam¬ 
heden betaald door de cautside kas, maar een 15de-eeuws document wijst 
tevens uit dat particulieren hen opriepen - en wellicht betaalden - om 
op hun erven te komen werken. 37 Het was hen trouwens geoorloofd om 
fooien van 2 s. groten Brabants aan te nemen. 

3. Twee 14de-eeuwse cautsiderekeningen 

Het vormt niet de bedoeling om de beide 14de-eeuwse cautside reke¬ ningen, waarvan de uitgave volgt, diepgaand te bestuderen. Wel wil ik hier kort de totstandkoming, opbouw en inhoud van de beide docu¬ menten toelichten voor geïnteresseerde onderzoekers. Beide documenten verschillen trouwens sterk. 

Om praktische redenen start ik hier met het jongste document, de 
syntheserekening van de cautsidemeesters voor de periode 1372 tot najaar 
1379. Het gaat om een bijzonder kort stukje tekst, dat enkel is bewaard 
in de vorm van een soort aanhangsel bij een Brusselse stadsordonnantie 
van 22 oktober 1379, waarin de verkiesprocedure en de bevoegdheden 
van de cautsidemeesters werden vastgelegd. Net zoals voor bijna alle 
andere middeleeuwse stadsordonnanties geldt ook hier dat het originele 
document verloren is gegaan (of nooit heeft bestaan). Gelukkig werd de 

34 C. Dickstein-Bernard, 'L'administration...', op. cit., p. 80. 35 B. Vannieuwenhuyze, "Allen dengenen..., op. cit., pp. 183-186; Ch. Deligne, Bruxelles et sa rivière..., op. cit., pp. 102-104. 

36 C. Dickstein-Bernard, 'L'administration...', op. cit., p. 80. Verdere technische 
details zijn te vinden in de stadsordonnantie van 28 oktober 1449 met betrekking tot de 
werken aan de steenwegen van de stad (Archief van de Stad Brussel, fonds Archives anci¬ 
ennes, cartularium IX, f 108-109) en uiteraard in de ordonnanties en akten in het register 
van de cautside (Archief van de Stad Brussel, fonds Archives anciennes, cartularium XXIV). 

37 Item seien de ghesellen die dagelix op de cautside werken van der goeden lieden van 
der stad, als si van hen behoeven gewercht te hebben, in dachueren niet meer van hen moigen 
nemen dan IX plakken in den zomer ende in den winter VI plakken. Ende een yegelijc sal mogen 
halen werclude daert hem gelieven sal omme van hen gewracht te hebben binnen sinen bivange 
(Archief van de Stad Brussel, fonds Archives anciennes, cartularium IX, f3 108-109). 
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ordonnantie van 22 oktober 1379 gekopieerd in een aantal stadscartularia 
van Brussel.38 De syntheserekening zelf werd slechts bij vier van deze 
kopieën toegevoegd. 

Claire Dickstein-Bernard bestempelde het korte document als een 
"état d'avoir de la Chaussée établi au 21 octobre 1379". 39 Te dien einde 
hebben de cautsidemeesters Jan Versofiën {Jan Versophien ) en Jakob van 
Koekelberg {Jacob van Cockelberghe) de rekeningen van de afgelopen 
zeven jaar onderzocht. Jan Versofiën handelde daarbij tevens in naam 
van zijn broer Godfried ( Godeverde ), die wellicht in die periode ook het 
ambt heeft vervuld. De controle post factum viel trouwens gunstig uit: 
volgens de 'staat' had de cautside 869 peters in kas, maar liefst 181 peters 
méér dan de cautsidemeesters hadden uitgerekend. Dit toont aan dat de 
laatmiddeleeuwse beheerders van de cautside niet altijd even nauwgezet 
te werk gingen. In het korte overzicht wordt tevens nog melding gemaakt 
van een hoop stenen die in een poel (ongetwijfeld een steengroeve) liggen 
en van een hoop was in de waag. Op 28 juli (1379?) droegen de stads¬ 
klerken de inkomsten van het poortersgeld over. 

Een aantal van deze aspecten komen terug in het eerste document, 
maar worden er veel uitgebreider behandeld. Dit is namelijk een 'echte' 
jaarrekening van de cautside. Het betreft een rolrekening bestaande uit 
zes aan elkaar gehechte bladen papier. Helaas is het bovenste gedeelte van 
het eerste blad afgebroken, zodat de hoofding ontbreekt. Hier kon men 
ongetwijfeld de namen van de verantwoordelijke cautsidemeesters lezen, 
evenals de termijnen van het rekenjaar. Via indirecte weg kon Ciaire Dick¬ 
stein-Bernard de rekening in 1369-1370 dateren, waarbij het rekenjaar 
dan wellicht aanving op 1 december 1369. 40 Als cautsidemeester citeert 
Dickstein-Bernard de reeds vermelde Jakob van Koekelberg {Jacob van 
Cockelberghe). Uit de rekening blijkt immers dat hij 5 motoenen ontving 
voor een kleed, wellicht zijn ambtskledij.41 Deze man moet de functie van 
cautsidemeester dus geruime tijd in handen hebben gehad. 

De rolrekening is opgesteld volgende de klassieke enkelvoudige boek¬ 
houding, opgedeeld in inkomsten (ontfaen ) en uitgaven (uutgheven ). De 
rekening is opgesteld in ponden payment. Aan het eind van de rekening 
volgt de wisselkoers in mottoenen (1 mottoen = 11 lb. 8 s. payment). 
De inkomsten staan zoals gewoonlijk eerst vermeld en bedroegen in 
totaal circa 1 1.120 lb. payment, terwijl de uitgaven iets meer dan 8120 lb. 
payment omvatten. De cautside maakte in 1369-1370 dus een kleine 
3000 lb. winst. Deze gunstige situatie is klaarblijkelijk te danken aan de 

38 Archief van de Stad Brussel, fonds Archives anciennes, cartularium II, P 262 en v°; 
cartularium IV, P 75 v°-76; cartularium V, pp. 171-173; cartularium VIII, P 21; cartula¬ 
rium XI, P 17 en v°; cartularium XXI, P 145 v°-146 v°; cartularium XXVII, P 97 en v°; 
Algemeen Rijksarchief, fonds Manuscrits divers, n° 28, P 129 en v°; n° 64, pp. 173-174; 
n° 69, P 96 en v°. 

39 C. Dickstein-Bernard, 'Répertoire...', op. cit., p. 73. 
40 C. Dickstein-Bernard, 'Répertoire...', op. cit., p. 72. 
41 C. Dickstein-Bernard, 'Répertoire...', op. cit., p. 72. 
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inning van het poortersgeld : in 1369-1370 werden niet minder dan 255 
nieuwe poorters ingeschreven, wat de cautside 6233 lb. payment opbracht. 
Uit deze ene bewaarde jaarrekening mogen we dus afleiden dat de cautside 
haar taken vooral kon realiseren wanneer er veel nieuwe poorters werden 
ingeschreven. Er bestond dus een (logische) correlatie tussen het succes 
van het poorterschap enerzijds en de uitvoering van openbare werken 
anderzijds. De vraag is natuurlijk wat er gebeurde wanneer de immigratie 
en de inschrijving van nieuwe poorters stilvielen. Werden de werken dan 
opgeschort of ging men over tot geldleningen? De achterstallige schulden 
van het voorgaande rekenjaar, dat die voerseide cautsiede meestere gheleent 
hadden, wijst in de richting van de tweede optie.42 

De inschrijving van de nieuwe poorters gebeurde door de stadsklerken. 
In het jaar 1369-1370 oefenden Hendrik van Zelle ( Hernie van Zelle), 
Wouter Koolzaad ( Wouter Coelzaet ) en Art van Eike {Arde van Eyke ) 
deze functie uit. Zij bezorgden de cautside de lijsten met nieuwe poor¬ 
ters, die in de cautside rekening werden overgenomen. Het is opvallend 
dat Hendrik van Zelles en Art van Eikes poorterslij sten in het Middel¬ 
nederlands werden opgesteld (en overgenomen), terwijl Wouter Koolzaad 
in het Latijn registreerde. In elk geval bracht de inning van het recht dus 
wel enige administratieve rompslomp met zich mee. Het is overigens niet 
duidelijk wie voor de inning van het geld instond en hoe dit geld in de 
cautside kas terechtkwam. Mogelijk diende het te worden doorgestort. 

In de lijsten vindt men in de meeste gevallen naast de voor-en fami¬ 
lienaam ook nog extra informatie terug, zoals de naam van de vader, 
het beroep of de sociale status en de afkomst. In die zin vormt de caut-
s/derekening van 1369-1370 niet alleen een prachtige bron om de immi¬ 
gratie van Brussel te bestuderen, maar ook om de sociale en professio¬ 
nele achtergrond van de nieuwe poorters in kaart te brengen. Zo valt het 
bijvoorbeeld op dat vele nieuwe poorters zonder schroom als 'bastaard' 
werden aangeduid, wat wijst op de hoge tolerantie ten aanzien van onwet¬ 
tige kinderen.43 

De 'onthoofde' rekening vangt echter aan met een oplijsting van de 
andere inkomsten. Eerst komen de ontvangsten die betrekking hebben 
op de lakenindustrie en -handel aan bod. Dan volgen de betalingen voor 
lijkkaarsen en was, de inkomsten die de cautside op 9 december 1326 had 
verworven. Het onroerend patrimonium bracht ook inkomsten voort in 
de vorm van zeven cijnzen die aan de cautside werden betaald. De inkom¬ 
stenrubriek van alderhande dinghen omvat een vrijwillige gift en een grote 
reeks stenen, door diverse personen aan de cautside geschonken. Tot slot 
dienden een reeks mensen voetgeld te betalen te Veeweide (Anderlecht) en 
op de Turfwerf, één van de Zennekaaien in de stad. Het voetgeld moest 

42 Een vergelijking met de drie bewaarde cautside rekeningen van het begin van de 
16de eeuw zou hier nuttige informatie kunnen opleveren. 

43 Zie op dit vlak M. Carlier, Kinderen van de minne? Bastaarden in het vijftiende-
eeuwse Vlaanderen, Brussel, 2001. 



T wee 14de-eeuwse cautsiderekeningen van Brussel 139 

betaald worden door de aangelanden waar de cautside werkzaamheden 
verrichtte.44 Eindjaren 1360 was dat dus op de Turfwerf en in Veeweide , 
zoals ook uit de uitgaven zal blijken. 

Die uitgaven zijn eveneens opgesplitst in een aantal rubrieken. Eerst 
wordt de achterstallige schuld van het voorgaande rekenjaar vermeld, 
goed voor 1005 lb. payment. Was deze er niet geweest, dan maakte de 
cautside zelfs méér dan 4000 lb. winst. De openbare werken passeren 
vervolgens als eerste echte uitgavenrubrieken de revue. Tussen begin 
februari en begin november voerde meester-werkman Jan Platoy met een 
werkploeg van wisselende omvang werken uit op diverse plekken in de 
stad.45 Per week werd hun uurloon uitgerekend. De transporteurs Koeie 
{Co yé) en de Waal ( den Walschen ) ontvingen daarentegen een stukloon 
voor het aan-of afvoeren van gruis en zavel op diezelfde reeks plekken. 
Ook de diverse steenleveranciers werden betaald naar gelang de hoeveel¬ 
heid steen die ze aanleverden, terwijl de gravers dan weer per uur werden 
vergoed. 

Drie rubrieken hebben betrekking op uitgaven voor specifieke werven : 
de Biestbrug, de kraan en de Waag. In het eerste geval ging het om werken 
aan een brug over de Zenne, die mogelijk verband hielden met de eerder 
vermelde bestratings werken in Veeweide.46 De stadskraan en het gebouw 
de Waag, waarin zich de publieke waag bevond, waren sinds 1334 in het 
bezit van de cautside en noodzaakten wellicht geregeld onderhoudswerken, 
zoals uit de uitgaven blijkt. De voorlaatste rubriek omvat een aantal beta¬ 
lingen van lonen en cijnzen. Meester-werkman Jan Platoy en (de reeds 
vermelde cautsidemeesterT) Jakob van Koekelberg werden beiden vergoed 
voor ambtskledij. Jan Colay {Jan Colaye ) kreeg op Kerstmis en op Sint-
Jansmis (24 juni) telkens 25 s. oude groten, zonder bijkomende verduide¬ 
lijking. Was hij de tweede cautsidemeesterl Tot slot ontvingen Jan Bollen 
{Johannes Bollen ) en Machiel de Brouwer {Machiel den Briedere) een loon 
uit de cautside kas. Hun functie wordt niet vermeld. Eén van beiden was 
misschien de klerk van de cautside. 

De uitgaven worden afgesloten met een rubriek kleine betalingen van 
diverse soort. Helemaal aan het eind van de rekening wordt vanzelfspre¬ 
kend de eindafrekening gemaakt. Zoals reeds gemeld was 1369-1370 een 

44 C. Dickstein-Bernard, 'Gestion...', op. cit., p. 101. Ook in het middeleeuwse Gent 
werden burgers 'uitgenodigd' financieel bij te dragen tot het plaveien van straten (M. Boone, 
'Openbare diensten en initiatieven te Gent tijdens de Late Middeleeuwen (14de-15de eeuw)', 
in: Het openbaar initiatief van de gemeenten in België. Historische grondslagen (Ancien 
Régime). llde Internationaal Colloquium Spa, 1-4 sept. 1982. Handelingen, Brussel, 1984, 
p. 94). 

45 Met name op de Vismarkt, op de Zadelbeek, in de Forchierstraat, aan het korenhuis, 
op de Coudenberg, aan de Koperbeek, op de Turfwerf, op de Visserszenne, waar het huis op 
de straat staat, aan het Nieuw Vleeshuis, waar de beek invalt en aan de Sint-Niklaaskerk ; 
voor de lokalisatie van deze plaatsen, zie B. Vannieuwenhuyze, Brussel..., op. cit., bijlage 1. 

46 De Biestbrug was een Zennebrug te Anderlecht en lag ter hoogte van het Klein Eiland, 
dus vlakbij het gehucht Veeweide (M. Jacobs, Toponymie van Anderlecht, Anderlecht, 1995, 
P-24). 
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gunstig jaar, vermits er een overschot van 2998 lb. 8,5 s. payment werd 
geboekt. Helaas zullen we wellicht nooit weten waaraan dit geld in de 
volgende jaren werd uitgegeven. Indien de voorgaande en daaropvol¬ 
gende jaren ook een batig saldo opleverden, dan mag misschien worden 
verondersteld dat in die periode heel wat Brusselse straten konden worden 
geplaveid.47 

4. Toelichting bij de uitgave 

Bij deze uitgave worden de voorschriften voor de uitgave van geschied¬ 
kundige teksten van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis zo 
goed mogelijk gevolgd. Alle afkortingen worden stilzwijgend opgelost 
en hoofdlettergebruik en interpunctie worden naar hedendaags gebruik 
toegepast. Verbeteringen, doorhalingen en aanpassingen aan de teksten 
door de eigentijdse scribenten worden in voetnoot aangegeven, net zoals 
vormelijke elementen die de leesbaarheid van de tekst bemoeilijken of 
onmogelijk maken. Zoals het gebruikelijk is bij de uitgave van boekhoud¬ 
kundige stukken, worden alle getallen omgezet in Arabische cijfers (inclu¬ 
sief de data). 

Na de uitgave van de beide cautside rekeningen volgt een uitgebreid 
register. De indices worden opgedeeld in vier delen. De plaats-en persoons¬ 
namen worden omwille van de duidelijkheid - maar in tegenstelling tot de 
richtlijnen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis - elk in een 
aparte index weergegeven. De familienaam van een aantal personen die in 
1369-1370 het poorterschap van Brussel verwierven, is namelijk afgeleid 
van een plaatsnaam, terwijl deze personen nochtans van een andere plek 
afkomstig zijn. Een geïntegreerde index kan bij gevallen als Jan van Lier 
van Leefdaal (Jan van Liere van Leef dale) tot de nodige verwarring leiden. 
Via de aparte indexen hebben we de plaats-en persoonsnamen hier dus 
van elkaar onderscheiden, al is het uiteraard perfect mogelijk dat bepaalde 
personen effectief naar hun afkomst zijn vernoemd. De plaatsnamen die 
voorkomen in de achternamen van personen (zoals bijvoorbeeld Lier in 
Jan van Liere) zijn niet in de plaatsnamenindex opgenomen. 

Ook de zaakindex is in twee aparte delen opgesplitst. Hier spelen voor¬ 
namelijk inhoudelijke argumenten een rol. Er volgt een aparte index voor 
alle ambten, beroepen, functies, titels en instellingen die in de cautsideiQ-
keningen voorkomen. Het gaat hier met andere woorden om een reeks 
woorden die vooral interessant zijn voor de institutionele, politieke en 

47 Het is helaas niet bekend wanneer de Brusselse straten werden geplaveid. De caut¬ side liet in 1459 weliswaar een lijst aanleggen van een 34-tal straten - voornamelijk kleine steegjes en enkele straten in de stedelijke periferie - die ze niet diende te onderhouden (en dus wellicht niet geplaveid waren) (B. Vannieuwenhuyze, 'Pavage...', op. cit., pp. 300 & 302). Mogen we veronderstellen dat alle andere straten, die dus wel moesten worden onderhouden door de cautside, geplaveid waren ? 
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sociale geschiedenis. De laatste index omvat ten slotte de 'echte' zaken 
Hierin vindt men alle woorden die betrekking hebben op de organisatie 
en administratieve werking van de cautside en op de organisatie van het 
bouwbedrijf. 

In de mate van het mogelijke worden de woorden in de indices gemo¬ 
derniseerd. Uiteraard vindt men in de meeste gevallen ook de Middelne¬ 
derlandse schrijfvariant(en) in de indices terug, tenzij bij zeer voor de hand 
liggende gevallen, bijvoorbeeld bij de varianten van steen (steene , steenen, 
steens, stene, stenen ), poorter {portere, porter en, porters), enzovoort. Aldus 
worden de - reeds zeer uitgebreide - indices toch wat in omvang beperkt. 
De plaatsnamen worden in de mate van het mogelijke gemoderniseerd. 
Deze modernisering van de schrijfwijze is enkel doorgevoerd wanneer de 
identificatie van de naam vaststaat én wanneer die naam ook in heden¬ 
daagse schrijfwijze bestaat. Bij de persoonsnamen wordt enkel de voor¬ 
naam gemoderniseerd ; de achternamen wegens plaatsgebrek niet. 

De indices worden tevens aangevuld met glossen. De plaatsen worden 
in de mate van het mogelijke geïdentificeerd en gelokaliseerd, onder meer 
met behulp van het Toponymisch Woordenboek van Maurits Gysseling.48 
Deze identificaties en lokalisaties kunnen nuttig zijn om de herkomst van 
de immigranten en nieuwe poorters in kaart te brengen. Bij de persoons¬ 
namen worden geen glossen voorzien, aangezien over de overgrote meer¬ 
derheid van deze mensen weinig of niets geweten is. Desalniettemin biedt 
vooral de namenlijst van de nieuwe poorters nog een enorm onderzoekspo-
tentieel. Op deze basis zou namelijk onderzocht kunnen worden hoe 
nieuwe poorters zich in het 14de-eeuwse Brussel integreerden. De namen 
van de verscheidene arbeiders en steenhandelaars zijn dan weer belang¬ 
rijk voor de studie van de middeleeuwse bouwsector en kunnen naast de 
uitgegeven ledenlijst van het steenhouwersambacht worden gelegd.49 Wat 
de beide zaakregisters betreft, worden glossen bij verdwenen of moeilijke 
termen voorzien. 50 Sommige woorden bevinden zich overigens niet in het 
Middelnederlands Woordenboek. Voor de hand liggende woorden als 
'venster', 'tegel' of 'straat' worden uiteraard niet verklaard. 

48 M. Gysseling, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijken West-Duitsland (vóór 1226), Brussel, 1960 (voor de online-versie, zie http:/7 
www.wulfila.be/tw/). 

49 Uitg. : J. Duverger, De Brusselsche Steenbickeleren, Beeldhouwers, Metselaars, Bouw¬ 
meesters enz. Der XI Vde en XVde eeuw met een aanhangsel over Klaas Sluter en zijn Brussel¬ 
sche mederwerkers te Dijon, Gent, 1933. 

50 Hiervoor werd onder meer een beroep gedaan op de online-versie van het Middel¬ 
nederlands Woordenboek van Verwijs & Verdam (voor de online-versie, zie http://gtb. 
inl.nl/) en op het verklarend woordenboek van bouwkundige termen (E.J. Haslinghuis & 
H. Janse, Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en 
bouwhistorie, Leiden, 20055. 
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UITGAVE 

I. Fragment van een rolrekening van de cautside 

[Brussel], s.d. [1369-1370] 1 
A. Origineel. Rolrekening gevormd door zes aan elkaar gehechte halve bladen 

papier, die alle dubbel geplooid werden. Het bovenste gedeelte van het eerste 
blad is afgebroken, zodat de hoofding van de rekening ontbreekt. Het totale 
document is aldus 314 cm lang en 42,5 cm breed. Op de linkerkant van de 
bladen bevinden zich zes half doormidden gesneden watermerken van het 
type 'peervrucht vergezeld van twee bladen', dat in ontelbare varianten voor¬ 
kwam tussen het midden van de 14de en het midden van de 15de eeuw.2 

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Chartes diverses, n° 3, envelop voorzien van 
de tekst Brabant - Bruxelles (?) Droit de Bourgeoisie. 1370. 

Vermelding: C. Dickstein-Bernard, 'Répertoire chronologique et analytique 
des comptes complets, fragments et extraits des comptes communaux de 
Bruxelles, qui subsistent pour la période antérieure à 1570', in: Cahiers 
bruxellois, XXIX, 1988, pp. 72-73. 

Ontfaen 
...... (a) van der stat van Bruesele van den quartiere groet ......... (b ) 20 s. grote 

laken ghelts ...... (c) 
[Ite]m, der raeme assise tontfane van den quartiere van Karsmesse 9 in februario 

851b. 16 s. 
[Ite]m, der gulden van de quartiere van Karsmesse 9 in merte 43 lb. 10 s. 
[Ite]m, der gulden van den quartiere van Passchen 27 in merte 43 lb. 10 s. 
[Ite]m, der rame assise van ...... (f) [den quartiere] van Paschen 18 in mey 

90 lb. 14 s. 
............ C) [Item, der gulden] van den quartiere van sent lans messe 6 in julio 

45 lb. 10 s. 
............... (f) [Item, van der rame assise tontfane] van den quartiere van sent lans 

messe 31 in augusto 90 lb. 15 s. 
Item, van der gulden van den quartiere van sent Bamesse 5 in october 47 lb. 8 s. 
Item, van der rame assise van den quartiere van sent Bamesse 14 in october 

92 lb. 8 s. 
Item, van den hoedere in die ramen ende van de hallier haer ghelt tontfane van 51 

weken 102 lb. 
Somma 747 lb. 12 s. 

(a) Linkerhoek van het perkament is afgescheurd, waardoor de eerste woorden wegge¬ 
vallen zijn. — (è) De bovenkant van het papier is verbrokkeld en daardoor zeer moeilijk lees¬ 
baar. — (c) Idem. — (d) Een grote vlek zorgt voor een aantal uitgewiste en moeilijk leesbare 
woorden. — (e) Idem. — (f) Idem. 

1 C. Dickstein-Bernard, 'Répertoire chronologique et analytique des comptes 
complets, fragments et extraits des comptes communaux de Bruxelles, qui subsistent pour la 
période antérieure à 1570', in: Cahiers bruxellois, XXIX, 1988, p. 72. 

2 C.M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur 
apparition vers 1282 jusqu'en 1600, New York, 19662, p. 402. 
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Ontfaen van lijchkersen 
Primo, Reynere Yaels een kerse 9 in februario 10 lb. 8 s. 
Item, Henrix wijf van Egghenvort een kerse 16 in merte 15 lb. 
Item, Everart tSer Arts wijf een kerse ...[22] (") in merte 10 lb. 8 s. 
Item, Jan de Pape een kerse eodem die 8 lb. 
Item, Jan Machiels een kerse 25 in mey 1 1 lb. 
Item, Henrix wijf van der Hillen een kerse 15 in junio 1 1 lb. 
Item, Jan Joeten sone een kerse 28 in september 14 lb. 

Somma 791b. 16 s. 

Ontfaen van wasse 
Primo, Jan de Blessere van 43 ponden was te 34 s. 8 in januario 73 lb. 2 s. 
Item, Jan Avensone van 29 ponden was te 36 s. 27 in aprille 52 lb. 4 s. 
Item, Jan Avensone van 35,5 pont was te 36 s. 25 in mey 63 lb. 18 s. 

Somma 1891b. 4 s. 

Ontfaen van chense 
Primo, van achter die Waghe voer 6 cleynen florinen 22 in januario 69 lb. 12 s. 
Item, van den Wilden Ever voer 10 s. grote out, enen ouden seilt voer 18 groten, valent 1151b. 4 s. 

Item, Henric van den Plassche van chense van Karsmesse eodem die 20 s. 
Item, van op den Langhen Steen wech van Karsmesse 17 grote out 10 in februario, 

valent 191b. 2,5 s. 
Item, van achter die Waghe vore 6 cleynen florinen van sent lans messe 20 in julio, 

valent 74 lb. 8 s. 
Item, Gilijs van der Borch van chense van sent lans messe 15 s. 
Item, Peter Neesen van chense van Karsmesse ende van sent lans messe 40 s. 

Somma 262 lb. 18 d. p[ayments] 

Ontfaen van alderhande dinghen 
Primo, Sanders Scimmelpenninch gaf ons in aelmoesenen 4 mottoenen 29 in 

december, valent 41 lb. 4 s. 
Item, her Willem van Lebbeke van ere kerren steens 1 1 in mey 32 s. 
Item, mijn joffrouw van Liedekerke van ere kerren nouwes steens 48 s. 
Item, Roeien van den Stalle van 7 kerren steens 18 in mey 14 lb. 
Item, Gilijs Adaems van 6 kerren steens eodem die 12 lb. 
Item, Ghijs Rijcs van 3 kerren steens eodem die 6 lb. 
Item, Jacob van Cockelberghe van 5 kerren steens 20 in julio 10 lb. 
Item, Henric de Portere van ere kerren steens eodem die 40 s. 
Item, Jan van den (h ) Hulst van ere kerren steens 3 in augusto 40 s. 
Item, her Wouter van der Roesen van 7 kerre steens 23 in augusto 14 lb. 
Item, Gherem de Plactijnmakere van 2 kerren steens 31 in augusto 4 lb. 
Item, her Jan van den Poele van ere waghen nouwes steens eodem die 4 lb. 4 s. 
Item, Jan de Meyere van 2 kerren steens 12 in september 4 lb. 
Item, her Jan Fraybart van 3 kerren steens eodem die 6 lb. 
Item, Wouter Rijchkart van ere kerren steens eodem die 40 s. 
Item, Jan de Meyere van ere kerren steens 40 s. 

Somma 127 lb. 8 s. 

(") Slecht leesbaar omwille van de vlek; mogelijk 22. — (' b ) Sic. 
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Ontfaen van voetghelde te Veeweyden 
Primo, Henric Andries van 120 voeten 29 in december 18 lb. 
Item, Goeden Danijs van 174 voeten 9 in februario 13 1b. 
Item, Henric van Stochern van 200 voeten 7 in januario 30 lb. 
Item, Henric van Halle van 86 voeten te 18 d. ende van 23 voeten te 3 s. 

91b. 18 s. 
Item, her Willem de Clievere ende Henric van Stochern van 560 voeten te 18 s. 

42 lb. 
Item, Gherem van Leeuwe van 67 voeten 101b. 

Somma 122 lb. 18 s. 

Ontfaen van voetghelde op den Torfwerf 
Item, de Pretere van 10 voeten 30 s. 
Item, Henric van Beerenbeke van 35 voeten 5 lb. 4 s. 
Item, Heerken van 20 voeten 31b. 
Item, Goedevert van der Sennen van 28 voeten 5 lb. 14 s. 
Item, Henric de Portere van 47 voeten 7 1b. 
Item, Katheline Speelbouts van 40 voeten 61b. 
Item, Machiel Hertewijch van 40 voeten 61b. 
Item, Jan Steelant ende Jan de Jonchere van 24 voeten 3 lb. 12 s. 
Item, Wouter Rijchkart van 23 voeten 3 lb. 8 s. 
Item, Katheline Avensoens van 40 voeten 61b. 
Item, Willem van Zassen van 47 voeten 71b. 
Item, Willem van Erpse van 20 voeten 31b. 
Item, Jan de Cock van 20 voeten 31b. 
Item, Peter van Erpse van 36 voeten 5 lb. 8 s. 
Item, Jan Alout van 74 voeten 1 1 lb. 4 s. 
Item, meester Symoen van 29 voeten 4 lb. 8 s. 
Item, Henric van Cobbeghem van 80 voeten 121b. 

Somma 93 lb. 8 s. 

Ontfaen van porteren onder Henric van Zelle 7 in februario 
Primo, Arnt Benart van Ossele 
Item, Wouter van Wavere 
Item, Goedevert Mouwe van Pede 
Item, Gielijs Langhe van Leneke 
Item, Jan de Vischschere gheheten de Cupere 
Item, Henric Raes de cledermakere 
Item, Boudewijn van tSympoel 
Item, Lijsbetht tQuaetmeyers 
Item, Henric de Ghier van Machele 
Item, Reynere Eggloy, bastart 
Jan Colijns en gaf niet want hi sinen brief verloren hadde (") 
Item, Peter de Hase van Hekelghem, de briedere 
Item, Jan Coysart de Heerne 
Item, Daneel van Heyste, Lonijs knape van Wesenbeke 
Item, Peter Coeckenbach, meersman 
Item, Gilijs Carpeel van Eynckourt, doudere 

(") Vermeld aan de rechterzijde. 
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Item, Katheline van den Dale, wijf was Goedeverts van Froyenberghe 
Item, Gilijs van Maldre 
Item, Pieraert del Meyneyne van Peeterbays 
Item, Jan van Pede cordewanier, bastart 
Item, Jan Scoepe van Overijssche 
Item, Henric de Portere van Assche 
Item, Joes van Lylle, bastart 
Item, Jacob, sone was Laureys le Herre van Graven 
Item, Boudewijn van den Groten Honte van Mechelen 
Item, Hughe van Vorschelen van Duysborgh 

Somma 25 porteren ende vore eiken portere 2 mottoenen ende 48 s. payment, 
valent enen mottoen vore 10 lb. 10 s. payment, valent 585 lb. payment 

Noch onder Henric van Zelle 10 in aprille 
tem, Jacomijn van Bossuyt 
tem, Jan van Steenberghen 
tem, Willem de Blare 
tem, Jan Balleer van Ny veile 
tem, Jan de Pedeleere 
tem, Jan van Mollem, sone was Henric sKympen 
tem, Jan Galet die men heet Rottier 
tem, Jacomijn le Flamijn van Petterbays 
tem, Jan de Smet van Petterbays le Haerluyt, bastart 
tem, Willem Willems, bastart, van Ruckelinghen 
tem, Henric Gherijs gheheten Lanchoere van Vilvoerden, bastart 
tem, Jan van Crayenberghe, bastart 
tem, Gilijs de Kersmakere 
tem, Jan de Beckere, de wijngardere 
tem, Jan van Ranst 
tem, Peter Greenken, helmmakere 
tem, Gossen van den Putte van Lare 
tem, Alart Maechdijn van Loven 
tem, her Willem die men heet Moereel van Wylre, riddere 
tem, Arnt van der Scueren van Leneke, bastart 
tem, Willem de Paeu van Laethem 
tem, Gheert van Vucht, cledermakere 
tem, Jan Vorstmans gheheten Pottere 
tem, Gilijs Weyns 
tem, Jan de Hont van Ouderghem 
tem, Wouter de Vleeshouwere van Erpse 
tem, Henric de Vleeshouwere van Erpse 
tem, Art van Kerchove van Zaventhen 
tem, Roelof van Meerbeke bi Eversberghe 
tem, Wenemaer van Cleve, cledermakere 
tem, Gielijs Ympens gheheten de Weynere 
tem, Emont van Macharen 
tem, her Jan van Witham, riddere 
tem, Marie van den Broeke, bastart 

Somma 34 porteren ende vore eiken portere 2 mottoenen ende 48 s., valent 
enen mottoen voere 10 lb. 16 s. payment, valent 816 lb. payment 
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Noch onder Henric van Zelle 3 in julio 
tem, Jan van Hildenberghe, bastart 
tem, Lijsbeth van Nedehoeven van Steenberghen 
tem, Pauwels van Merchtenne, ketelbuetere 
tern, Henric Mertens van Moersele 
tern, Bertelmeeus de Greeve, bastart 
tern, Jan Ernemoede van Englant 
tern, Goedevert Moens van Assche 
tern, Jan Steghe, de moldere 
tern, Jan Oebens van Wolue 
tern, Gheert van Inxchem, verwere 
tem, Faes Pulsken van Wemmele 
tem, Jan Breynart, bastart 
tem, Machiel van der Straten van Scelle 
tem, Jan de Clievere, bastart 
tem, Jan van den Stade 
tem, Gilijs van Perke 
tem, Jan de Coc, de moldere 
tem, Jan van Coelrets 
tem, Jan Hoederic van Wambeke 
tem, Jacob van Bossuyt 
tem, Willem van Bossuyt 
tem, Jan van Möns, sone was lans van Möns in Henegouwe 
tem, Jan, sone was Henric Garijn van Hannonzaert 
tem, Lambrecht Lussye van Dynant 
tem, Aelbrecht van den Broeke van Blijtterswijch 
tem, Jan van Aelst van Wambeke 
tem, Wouter Perregat van Wambeke 
tem, Lonijs van der Eycken 
tem, Diederech de Gruetere van Leeuwe 
tem, Gielijs van Zongijs, scoemakere 
tem, Jan der Weduwen, bastart 
tem, Segher gheheten Soyer, pawage van Coenroet le Grant 
tem, Arnt Stockelman 
tem, Art van den Bossche, sone Philips Scardenberchs van Hoesdeyn 
tem, Jan Gruwel van Velthem 
tem, Henric van tSavennele van Netenne 
tem, Wouter van den Putte van Sente Aeghten Roede 
tem, Jan Donkenees, cledermakere 
tem, Willem van Bouleer 

Her Goedevert van Bourdeel, riddere, hi en gaf niet want hi hadde sinen brief 
verloren ende was portere van outs (a) 
Item, Henric Slechtweert 
Item, Gilijs Troest 
Item, Henric van der < Brabant > (b ) Braken van Helmont 
Item, Peter, sijn brueder 
Item, her Jan, here van Boechout, borchgrave van Bruesele 
Item, her Henric van Meldert, voecht van Raetshoeven 

(") Vermeld aan de rechterzijde. — (6) Doorstreept. 
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Item, her Henric, here van Diepenbeke, voecht van Ludic 
Item, Lonijs van Puderzele, ghelasemakere, bastart 
Item, Jan Crauwel 
Item, Wouter sone was Hughs van Gretezien 
Item, Boudewijn de Smet van Eerkene 
Item, Everaet van Dagbiermont 
Item, Henric van Weetsinghen van Neder Helesem, bastart 
Item, Jan van Antwerpen, sone was Jans Zeweder, timmerman 
Item, Jan de Brueselere, timmerman 
Item, Gielijs van Baymont van Argengijs 
Item, Jan de Neeve van Laerwijch 
Item, Jan van Lare van Steynhockensele 
Item, Jan van den Hove van Tielene 
Item, Henric tScepere 
Item, Jan van Liere van Leefdale 
Item, Jan Joeram 
Item, Andries Paridaens 
Item, Jan van Loe van Poeperinghen 
Item, Bouden Storm 
Item, Willem de Eever van Leefdale 
Item, Jan Diederex 
Item, Jan Philips van Oekeghem, bastart 
Item, Wouter Scuermas van Baelne 
Item, Aelman Gossens van Baelne 
Item, her Jan van Bourgival, riddere 
Item, Philips sone was Baudewijns van Courlas 
Item, Gilijs Sanders van tScelle 

Somma 72 porteren ende vore eiken portere 2 mottoenen ende 48 s., valent 
enen mottoen voere 11 lb. 2 s., valent 1771 lb. 4 s. 

Noch onder Henric van Zelle 30 in october 
Item, Hughe van Dorneke, here van Perryere 
Item, Jan tSas van Wolverthem 
Item, Jan van Nederalphenen 
Item, Gheert Mont, sone was Gherem Costers, van Haesten 
Item, Gielijs Mathijs, sone was Mathijs Blankart 
Item, Pyeraert van Maerbays 
Item, Willem Taillefier, sone her Jacobs van Rupemont, riddere 
Item, Jan de Hongher van Wouters Braechene 
Item, Gilijs de Hongher van Wouters Braechene 
Item, Symoen Poelyaet van Wouters Braechene 
Item, Jan de Noc van Mazensele 
Item, Sanders Hertewijch, bastart 
Item, Gielijs van Witterzeys, bastart 
Item, Jan de Loeze, bastart sone was Gheldolfs 
Item, Ghijsbrecht de Loeze, bastart, sijn brueder 
Item, Jan Meerkens van Arscot 
Item, Wouter Vortmans 
Item, Giliys van den Pullewoude 
Item, Vranke Wittebolle 
Item, Jan van Ghinderachter van Mollem 
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Item, Arnt van Expoele van Zempse 
Item, Peter Blondeel van Valenchiniz 
Item, Claes van Voshoele 
Item, Henric de Coene, cledermakere 
Item, Peter van der Hoelbeken 
Item, Jan van der Plast, bastart 
Item, Wouter van Loeneghem van Merchtene 
Item, Jan Hollant, sone Reyniers Hollant 
Item, Arnt tSer Gossens van Liedekerke 
Item, Magriete van Roengoen van Nijvelle 
Item, Jan de Smet van Sente Aeghten Roede 
Item, Gielijs de Mey van Leetberghe 
Item, Jan van Beeringhen 
Item, Jan van den Hane, sone was Christyaens 
Item, Willem de Ronde van Zaventhen 
Item, Jacob Tyel, bastart 
Item, Jan Ranspoet 
Item, Jan van Ransbeke van den Berghe 
Item, Gheraet van den Perre van Steenhuffle 
Item, Jan van den Opstalle 
Item, Katheline van Loeviervael, wijf was Goedevert van Famuweys 
Item, Vranke Akermouts 
Item, Jan Crabbe van Berghe bi Campenhout 
Item, Jacob Persoen van Berghe 

Somma 49 porteren ende vore eiken portere 2 mottoenen ende 49 s.(a) 48 s., 
valent enen mottoen vore 1 1 lb. 8 s. payment, valent 1 108 lb. 16 s. payment 

Ontfaen van porteren onder her Wouter Coelzaet 
Primo, Johannes de Thienen, filius naturalis quondam Nicholai de Thienen 
Item, Adam de Leuramont, filius quondam Colini Pochet de Leuramont 
Item, Theodericus dictus Houtappel de Eewit 
Item, Nicholaus dictus tSer Claes, filius naturalis quondam Nicholai tSer Claes 
Item, Jacobus de Janua, filius quondam Oddonis de Janua 
Item, Petrus dictus Tuninch, filius naturalis quondam Willelmi dicti Tuninch 
Item, Warnerus dictus Colons, filius quondam Colini dicti Colon 
Item, Johannes dictus de Buch, filius quondam Colini dicti de Buc 
Item, Johannes dictus Meerman dictus van Halle, filius naturalis Johannis dicti 

Meerman 
Item, Henricus dictus Pourspond, filius Gossardi dicti dc(b) le Marescal de 

Pourspont 
Item, Aleydis dicta tSer Henrix, filia naturalis quondam Franconis tSer Henrix 
Item, Aleydis de Meldert, filia naturalis quondam domini Johannis de Meldert, militis 

Item, Johannes dictus Jonars, filius quondam Lamberti dicti le Brouc de Dyon 
en le Val 

Item, Gheraerdus dictus Michaut, filius quondam Michaelis de le Val 
Item, Egidius dictus Wafflette, filius quondam Arnoldi dicti Wafflette 
Item, Jacobus de Brandenborch, filius quondam Coenradi dicti de Brandenborch 
Item, Reynerus dictus Crabbe, filius Reyneri dicti Crabbe 

(") 49 s. uitgewist. — (ft) Doorstreept. 
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Item, Johannes dictus Beecman filius quondam Willelmi dicti Beecman 
Item, Theodericus dictus van den Poele, filius quondam Christiani de Roede 
Item, Elisabeth de Manstene, filia quondam Walteri de Mansteene 
Item, Gossuinus dictus van den Dorpe dictus Strote, filius quondam Johannis 

dicti Strote 
Item, Stephanus de Rigghigines de Nyvella filius quondam Johannis dicti de 

Balaine 
Item, Stephanus dictus Chiliauls, filius quondam Johannis dicti Chilial de le Rocke 
Item, Impinus [?] de Baleer, filius quondam Johannis de Obais le Monnier 
Item, Paulus, filius quondam Johannis dicti Pollart de Sart le Convers 
Item, Johannes dictus van den Westvelde, filius Johannis dicti van den Westvelde 
Item, Johannes dictus Eertwinne, filius Ghiselberti dicti de Eertwenne 
Item, Egidius dictus Tacke, filius naturalis quondam Michaelis dicti Tacke 
Item, Arnoldus dictus de Mandemakere, filius quondam Arnoldi dicti de Mande-

makere 
Item, Matheus dictus Mahieu Wuestken, filius quondam Petri dicti Wuestken 
Item, Daniel dictus de le Marchelle, filius quondam Colini dicti de le Marchelle 
Item, Willelmus dictus Vrienscap, filius quondam Egidij dicti Vrienscap 
Item, Henricus dictus Tredere, filius quondam Henrici dicti Tredere 

Somma 33 porteren ende vore eiken portere 2 mottoenen ende 48 s., valent den 
mottoen vore 10 lb. gherekent payments, valent 805 lb. 4 s. 

Ontfaen van porteren onder Arde van Eyke 
Primo, Johannes Diederechs de Foresto, filius quondam Goedefridus dictus 

Diederechs 
Item, Johannes Mannots de Liedekerke, filius quondam Nicholai dicti Mannots 
Item, Franco van den Borre de Ysche, filius quondam Walteri dicti van den Borre 
Item, Henricus dictus van der Zinct, filius quondam Judoci dicti van der Zinct 
Item, Winricus dictus Lambrechts soen (a) de Gheffene 
Item, Johannes dictus Jonnet, filius quondam Egidij dicti de Scepere 
Item, Arnoldus de Mierlaer de Foresto supra Campaniam 
Item, Johannes dictus van den Bossche de Foresto supra Campaniam 
Item, Petrus dictus van den Bossche de Foresto supra Campaniam 
Item, Johannes de Elsele, filius quondam Johannis de Elsele 
Item, Johannes dictus Willeer de Brania Allodij, filius quondam Nicholai Willeer 
Item, Daniel dictus van den Bloeke, filius quondam Johannis dicti van den Bloeke 
Item, Johannes dictus de Gortere, filius Petri dicti de Gortere 
Item, Johannes dictus Nyemens, tinctor, filius quondam Henrici dicti Nyement 
Item, Nicholaus dictus van den Goeden Borre de Gottekijn 
Item, Yda Trudens de Eersele, filia quondam Henrici dicti Bochs de Beeringhen 
Item, Johannes dictus Grieten, filius naturalis quondam Johannis dicti Grieten 
Item, Henricus dictus Clemensien de Helesem Inferiori 
Item, Franco dictus van den Dale de Brania Allodij 
Item, Johannes dictus de Blare, filius quondam Henrici dicti de Blare de Water-

male 
Item, Egidius Wambac dictus de Liedekerke, filius naturalis quondam Henrici 

dicti Wambac 
Item, Egidius de Smet dictus de Ruusbroech, textor, filius naturalis quondam 

Johannis dicti de Smet 

(") Wellicht Lambrechtssoen. 
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Item, Oda dicta de la Haye de Liemale, relicta quondam Johannis dicti de le (") 
Haye 

Item, Johannes dictus de Vleminch, filius quondam Johannis dicti de Yleeminch 
Item, Johannes dictus Neetken, filius naturalis quondam Johannis dicti Neetken, 

fullonis 
Item, Henricus van den Ackere dictus Care, filius quondam Henrici dicti van den 

Ackere 
Item, Johannes dictus van der Heyden de Berghe prope Campenhout 
Item, Henricus dictus van der Heyden de Berghe prope Campenhout 
Item, Nicholaus dictus Hoevelman dictus de Kent, filius quondam Theoderici 

dicti Hoevelman 
Item, Johannes dictus Suker de Leneke Beati Martini 
Item, Gheraerdus de Neckersgate, filius naturalis quondam fratris Walteri de 

Neckersgate 
Item, Henricus dictus de Perkementer de Lovanio 
Item, Egidius dictus de Grimberghen, tesmakere, filius naturalis quondam 

Johannis de Grimberghen 
Item, Johannes dictus Ii Joune de Boechers conmorans apud Gemblois 
Item, Johannes dictus van der Braendonc de Foresto prope Diest 
Item, Henricus dictus Hertewijch, filius naturalis quondam Henrici dicti Herte-

wijch 
Item, Johannes de Vijlbeke, filius quondam Johannis de Vijlbeke 
Item, Alexis dictus de Molle de Zempse, filius quondam Egidij dicti de Molle 
Item, Johannes de Wambeke, filius quondam Henrici de Wambeke 
Item, Willelmus dictus van den Steenweghe, filius quondam domini Johannis dicti 

van den Steenweghe, militis 
Item, Johannes dictus de Coene de Leneke Beati Martini 
Item, Sandrus dictus van der Haer de Hoesdeyn 
Item, Everardus dictus Boete, filius naturalis quondam Everardi dicti Boete 
Item, Johannes de Cloeter, filius quondam Egidij dicti de Cloeter de Heembeke 
Item, Adam dictus de (b ) Pederselle, filius quondam Lamberti dicti Pederselle de 

Fur a 
Item, Johannes dictus de Hane, filius Willelmi dicti de Hane 
Item, Egidius dictus van der Eist de Wammele 

Somma 47 porteren ende vore eiken portere 2 mottoenen ende 48 s., valent den 
mottoen voere 1 1 lb. payments gherekent, valent 1 146 lb. 16 s. payment 

Somma van alden porters, 255 porters die maken 6233 lb. payment 

Somma totalis van alden ontfane 1 1 1 19 lb. 7,5 s. payments 

Na volghende duutghevene van der voerseider cautsieden weghen binnen den 
selve jare voer sere vene. 
Primo, soe was die cautsiede tachter van den jare vore leden dat die voerseide 
cautsiede meestere gheleent hadden 1005 lb. 

Somma 1005 lb. 

O Sic. - (è) Sic. 
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Uutgheven van werken in dachueren 
Primo, meester Jan Platoy met 4 knapen van 5,5 d. op die Vischmarct 9 in 

februario 31 lb. 8 s. 
Item, meester Jan Platoy met 4 knapen van 5,5 d. op die Vischmarcht 17 in 

februario 34 lb. 6 s. 
Item, meester Jan met 3 knapen van 4 d. op die Vischmarcht 2 in merte 

26 lb. 4 s. 
Item, meester Jan met 4 knapen van 5,5 d. op die Zadelbeke 9 in merte 

36 lb. 6 s. 
Item, meester Jan met 4 knapen van 5,5 d. op die Zadelbeke 16 in merte 

36 lb. 6 s. 
Item, meester Jan met 4 knapen van 5,5 d. op die Zadelbeke 23 in merte 

48 lb. 8 s. 
Item, meester Jan met 4 knapen van 5 d. op die Zadelbeke 13 in aprille 

38 lb. 8 s. 
Item, meester Jan met 9 knapen van 5 d. in die Fortchi erstrate 27 in aprille 

68 lb. 5 s. 
Item, meester Jan met 9 knapen van 3 d. aen Coerenhuus 5 in mey 42 lb. 12 d. 
Item, meester Jan met 9 knapen van 5 d. op Coudenberch 1 1 in mey 76 lb. 4 s. 
Item, meester Jan met 9 knapen van 5 d. op die Coeperbeke 18 in mey 

77 lb. 10 s. 
Item, meester Jan met 9 knapen van 4,5 d. op den Torfwerf 25 in mey 64 lb. 9 s. 
Item, meester Jan met 9 knapen van 5 d. op den Torfwerf ende op die Vischers-

senne primo junii 74 lb. 5 s. 
Item, meester Jan met 8 knapen van 3,5 d. daert thuus opt strate staet 8 in junio 

47 lb. 5 s. 
Item, meester Jan met 7 knapen van 4,5 d. dart thuus opt strate staet 15 in junio 

51 lb. 3 s. 
Item, meester Jan met 7 knapen van 6 d. op den Torfwerf 22 in junio 69 lb. 
Item, meester Jan met 8 knapen van 4d. op den Torfwerf 29 in junio 49 lb. 2 s. 
Item, meester Jan met 7 knapen van 4,5 d. op den Torfwerf 6 in julio 50 lb. 12 s. 
Item, meester Jan met 7 knapen van 5,5 d. op den Torfwerf 13 in julio 58 lb. 13 s. 

Item, meester Jan met 7 knapen van 5 d. op den Torfwerf 20 in julio 48 lb. 
Item, meester Jan met 9 knapen van 3,5 d. aent Nouwe Vleeshuus 27 in julio 52 lb. 19 s. 

Item, meester Jan met 9 knapen van 4,5 d. aent Nouwe Vleeshuus 3 in augusto 
62 lb. 7 s. 

Item, meester Jan met 8 knapen van 4,5 d. daer die Beke in valt 9 in augusto 
53 lb. 17 s. 

Item, meester Jan met 9 knapen van 4 d. daer die Beke in valt 17 in augusto 
58 lb. 12 s. 

Item, meester Jan met 9 knapen van 5 d. beneden Senter Claes 23 in augusto 
73 lb. 

Item, meester Jan met 8 knapen van 4,5 d. beneden Senter Claes 31 in augusto 
59 lb. 5 s. 

Item, meester Jan met 9 knapen van 5,5 d. beneden Senter Claes 7 in september 
77 lb. 

Item, meester Jan met 8 knapen van 5 d. aen Senter Claes 12 in september 
65 lb. 6 s. 
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Item, meester Jan met 8 knapen van 5 d. aen Senter Claes 20 in september 67 lb. 10 s. 

Item, meester Jan met 8 knapen van 5,5 d. aen Senter Claes 27 in september 
71 lb. 17 s. 

Item, meester Jan met 8 knapen van 5,5 d. aen Senter Claes 5 in october 
70 lb. 12 s. 

Item, meester Jan met 8 knapen van 5 d. aen Senter Claes 12 in october 
71 lb. 4 s. 

Item, meester Jan met 8 knapen van 4,5 d. aen Senter Claes 19 in october 
53 lb. 9 s. 

Item, meester Jan met 4 knapen van 5 d. aen Senter Claes 26 in october 
37 lb. 12 s. 

Item, meester Jan met 6 knapen van 3 d. aen Senter Claes 31 in october 
31 lb. 10 s. 

Item, meester Jan met 7 knapen van 3,5 d. aen Senter Claes 9 in november 
49 lb. 14 s. 

Somma 1982 lb. 18 s. 

Uutgheven van zavele ende van groese en wech te voeren 
Primo, den Waischen van 7 kerren groes te voerene te Cockelberghe 22 in januario 

4 lb. 4 s. 
Item, den Waischen van 14 kerren zavels te 7 s. ende van 12 kerren steens op die 

Vischmarcht 9 in februario 8 lb. 10 s. 
Item, den Waischen van 18 kerren zavels te 6 s. op die Vischmarcht 16 in februario 

5 lb. 8 s. 
Item, den Waischen van 16 kerren zavels te 6 s. op die Vischmarcht 2 in merte 

4 lb. 16 s. 
Item, den Waischen van 35 kerren zavels te 6 s. op die Zadelbeke 9 in merte 

10 lb. 10 s. 
Item, den Waischen van 29 kerren zavels te 6 s. ende van 14 kerren groes op die 

Zadelbeke 16 in merte 12 lb. 4 s. 
Item, den Waischen van 26 kerren za[vels] te 6 s. ende van 17 kerren groes te 5 s. 

op die Zadelbeke 23 in merte 12 lb. 12 d. 
Item, den Waischen van 21 kerren zavels ende groes te 6 s. op die Zadelbeke 13 in 

aprille 6 lb. 6 s. 
Item, den Waischen van 33 kerren < zavels > (a) ende groes te 6 s. in die Fortchier-

strate 27 in aprille 9 lb. 18 s. 
Item, Coye van 1 1 kerren zavels ende groes te 6 s. ende van 4 kerren steens aent 

Coerenhuus 5 in mey 4 lb. 10 s. 
Item, Coye van 27 kerren zavels ende groes te 6 s. ende van 19 kerren steens te 

10 s. op Coudenberch 11 in mey 17 lb. 12 s. 
Item, Coye van 25 kerren zavels ende groes te 6 s. ende van 3 kerren steens op die 

Coeperbeke te 10 s. 18 in mey 9 lb. 
Item, Coye van 26 kerren zavels te 6 s. op de Torfwerf 25 in mey 7 lb. 16 s. 
Item, Coye van 14 kerren zavels te 6 s. op die Vischerssenne ende op den Torfwerf 

primo junii 4 lb. 4 s. 
Item, Coye van 17 kerren zavels te 6 s. ende van 27 kerren groes te 8 s. van dart 

thuus opt strate staet 8 in junio 15 lb. 10 s. 

C) Het woord zavels is er boven bijgeschreven. 
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Item, Coye van 27 kerren zavels te 6 s. ende van 26 kerren groes te 8 s. van dart 
thuus op strate staet 15 in junio 18 lb. 4 s. 

Item, Coye van 27 kerren zavels te 6 s. ende van 37 kerren groes te 8 s. op den 
Torfwerf 22 in junio 22 lb. 18 s. 

Item, Coye van 34 kerren zavels te 6 s. ende van 19 kerren groes te 8 s. op den 
Torfwerf 6 in julio 17 lb. 16 s. 

Item, Coye van 30 kerren zavels te 6 s. ende van 16 kerren groes te 8 s. op den 
Torfwerf 13 in julio 15 lb. 8 s. 

Item, Coye van 52 kerren zavels te 6 s. ende van 5 kerren groes te 8 s. op den 
Torfwerf 20 in julio 17 lb. 12 s. 

Item, Coye van 17 kerren zavels te 6 s. ende van 15 kerren groes te 8 s. ende van 
15 kerren steens te 4 s. aent Nouwe Vleeshuus 27 in julio 14 lb. 2 s. 

Item, Coye van 73 kerren zavels te 6 s. ende van 20 kerren groes te 14 s. in den 
Clappart ghevert van daer de beke in valt 9 in augustus 35 lb. 18 s. 

Item, Coye van 45 kerren zavels te 6 s. ende van 23 kerren groes te 14 s. in den 
Clappart ghevoert van der die beke in valt 23 in augustus 29 lb. 12 s. 

Item, Coye van 20 kerren zavels te 6 s. ende van 6 kerren < groes > (a) zavels (h) te 
14 s. van beneden Senter Claes 31 in augustus 10 lb. 4 s. 

Item, Coye van 88 kerren zavels te 6 s. ende van 19 kerren groes te 14 s. van 
beneden Senter Claes 7 in september 39 lb. 14 s. 

Item, Coye van 87 kerren zavels te 6 s. ende van 4 kerren groes te 14 s. aen Senter 
Claes 12 in september 29 lb. 18 s. 

Item, Coye van 100 kerren zavels te 6 s. ende van 6 kerren groes te 14 s. van aen 
Senter Claes 20 in september 34 lb. 4 s. 

Item, Coye van 54 kerren zavels te 6 s. ende van 14 kerren groes te 14 s. van aen 
Senter Claes 5 in october 26 lb. 

Item, Coye van 3 lasten steenen uten waterscap te voerene aen Senter Claes eodem 
die 31 lb. 

Item, Coye van 92 kerren zavels te 6 s. ende van 10 kerren groes aen Senter Claes 
12 in october 32 lb. 4 s. 

Item, Coye van 13 kerren zavels te 6 s. ende van 10 kerren groes aen Senter Claes 
19 in october 101b. 18 s. 

Item, Coye van 1 1 kerren zavels te 6 s. ende van 25 kerren groes te 14 s. aen Senter 
Claes 26 in october 20 lb. 16 s. 

Item, Coye van 23 kerren zavels te 6 s. ende van 8 kerren groes te 8 s. aen Senter 
Claes 9 in november 10 lb. 2 s. 
Somma 566 lb. lis. 

Uutgheven van steenen 
Primo, Coppen Cammart van enen last 4 lb. 1 viertel steens te 7 mottoenen men(c) 

0,5 viertel, elc last op die Vischmarcht ghelevert 9 in februario 90 lb. 10 s. 
Item, Willem Baelies wive van 3 lb. steens versleghen te 7 mottoenen men 0,5 

viertel elc last op die Zadelbeke ghelevert 6 in aprille 12 lb. 16 s. 
Item, Coppen Cammart ende Willem van Zassen van 20 lasten wilder stene op den 

poel ghelevert elc last 14 lb. 9 in merte, valent 280 lb. 
Item, hem selven van 10 lasten wilder stene in den Ham ghelevert eodem die om 
36 mottoenen, valent de mottoen vore 10 lb. 16 s. 388 lb. 16 s. 

(") Het woord groes is er boven bijgeschreven. — (h) Het woord zavels is dubbel door¬ 
streept. — (c) Lees : min. 



154 Bram Vannieuwenhuyze 

Item, Gheraert Alaerts van 12 lasten wilder steene int waterscap ghelevert om 61 
mottoenen, den mottoen vore 10 lb. 16 s., 27 in aprille, valent 658 lb. 16 s. 

Item, Henric de Smet van 2 lasten wilder stene op dwerch ghelevert om 12 
mottoenen, den mottoen vore 1 1 lb. 2 s., valent 133 lb. 4 s. 

Item, Coppen Cammart ende Willem van Zassen van 8 lasten stenen half vers¬ 
leghen costen 52 mottoenen binnen den porten van Bruesele te leverne opt 
dwerch 12 in october, den mottoen vore 11 lb. 8 s., valent 592 lb. 16 s. 

Item, Coppen Cammart van enen voeder spontsteenen op Senter Claes kerchof 
121b. 

Item, de pretere van Diedeghem van 15 lb. 1 viertel steens te voeren van aen 
Coppen Cammart gheladen 30 in october, elc last 4,5 mottoenen, valent 

48 lb. 16 s. 
Item, Jan de Meyere van 4 lasten 10 lb. 3 viertel steens te voeren van aen Coppen 

Cammart gheladen 14 in december 21 mottoenen, valent 239 lb. 8 s. 
Item, Jan Meelbart van 6 lasten 3 viertel steens te voeren van aen Coppen 

Cammart gheladen 27 mottoenen ende 48 s. eodem die, valent 310 lb. 4 s. 
Item, Coppen Cammart van 8 lb. steens te voerene (a) aen hem selven gheladen 2 

mottoenen 1 viertel, valent 25 lb. 12 s. 
Somma 2792 lb. 18 s. 

Uutgheven van gravene 
Primo, 3 gravers van dachueren ende te slechtene op den wech tElsele van 12,5 d. 

27 in aprille 20 lb. 
Item, 3 gravers van dachueren ende te slechtene op den welch tElsele van 12,5 d. 

5 in mey 20 lb. 
Item, Duusborch van den weghe te maken in den (b) wech tEgghenvort 22 lb. 
Item, Art Hawens van 9 d. te gravene te Cureghem 18 in mey 14 lb. 8 s. 
Item, Art Hawens van 4 d. te gravene te Cureghem 25 in mey 6 lb. 8 s. 
Item, Art Hawens van 4,5 d. te gravene te Cureghem primo junii 7 lb. 4 s. 
Item, Art Hawens van 2 d. te gravene te Cureghem 8 in junio 3 lb. 4 s. 
Item, Art Hawens van 4 d. te gravene te Cureghem aen den wech 15 in junio 

6 lb. 8 s. 
Item, Art Hawens van 4,5 d. te gravene te Cureghem aen den wech 22 in junio 

7 lb. 4 s. 
Item, Art Hawens van 7 d. te gravene te Cureghem aen den wech 6 in julio 

1 1 lb. 4 s. 
Item, Art Hawens van 4 d. te gravene te Veeweyden 1 3 in september 6 lb. 8 s. 

Somma 124 lb. 8 s. 

Uutgheven van der Biestbrugghen 
Primo, Willem Brebart van 1 5 stucken houts opt bosch ghelevert om 8 mottoenen 

27 in aprille 87 lb. 4 s. 
Item, van den selven houte te verslane opt bosch 13 in aprille 10 lb. 4 s. 
Item, Diederic de Scoetelere van der brugghe te temmerne in tasse 24 lb. 
Item, Diederic de Scoetelere van enen daghe aen die brugghe 40 s. 
Item, Willem de Meyere van 10 horden op die brugghe, valent 30 lb. 

Somma 153 lb. 8 s. 

(") van ontbreekt. — (h) Het woord den is tweemaal na elkaar vermeld. 
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Uutgheven aen den crane 
Primo, Jacob de Maech van 62 berderen op den crane 4,5 mottoenen ende 20 s. 

payments 9 in november, valent 52 lb. 6 s. 
Item, Henric van den Alboeme van 105 pont loets te 10 s. ende van 108 ponden 

loets te verghietene te 8 s. ( a ) 3 s. de crane mede te decken eodem die 
68 lb. 14 s. 

Item, Willem Salicoch van 62 berderen op de crane te legghen te 10 s. 31 lb. 
Item, hem selven van 2 d. de crane te loeden 4 lb. 
Item, van voere den berdere ende dloet van 7 varden 36 s. 
Item, van alderhande naghelen op de crane gheorboert 10 lb. 16 s. 

Somma 1681b. 12 s. 

Uutgheven aen die Waghe 
Primo, magister Pauwels van houte ter vensteren in die Waghe 12 lb. 
Item, Henric van Boelenbeke van berderen ter selver vensteren 8 lb. 
Item, Willem Salicoch van 7 d. aen die venstere ende van naghelen ende hantseien 

ende clincken 27 lb. 8 s. 
Item, Kersken van deckene ende van latten ende van tieghelen ende van calke die 

Waghe mede te deckene 23 lb. 16 s. 
Item, enen opperknape van enen daghe groes uut te doene 40 s. 
Item, magister Pauwels van 2 richelen ende van 1 8 columpnen ende van voeren 241b. 12 s. 

Item, Willem Salicoch van dachueren van den selven columpnen te setten van 
10 d. 20 lb. 
Somma 1171b. 16 s. 

Uutghevene van chense ende van loene 
Primo, Jan Colaye van Karsmesse vore 25 s. grote out 8 in januario 262 lb. 10 s. 
Item, meester Jan Platoy vore sijn cledere 5 scilde out 71 lb. 12 s. 
Item, Jan Colay van Sent lans messe vore 25 s. grote out 6 in julio 277 lb. 10 s. 
Item, Johannes Bollen voer sinen loen van enen jare 16 cleynen florinen, valent 

201 lb. 12 s. 
Item, Jacob van Cockelberghe vore sijn cledere 6 mottoenen, valent 68 lb. 8 s. 
Item, Machiel den Briedere van sinen loene 2 mottoenen, valent 22 lb. 16 s. 

Somma 904 lb. 8 s. 

Uutgheven van cleynen stucken 
Primo, van enen crudewaghene stene ende erde mede te voeren 16 in februario 

3 lb. 12 s. 
Item, Jan van Elsele ghegheven te voerlieve voer sijn 2 knapen om dat hi se der 

stat over gaf 2 mottoenen, valent 21 lb. 12 s. 
Item, van 2 manden der ghesellen dinch in te setten 18 in mey 28 s. 
Item, de moeder meyere van sinen halven rocke van enen jare 8 in junio 1 5 lb. 
Item, van der heyden te binden die te broeken was 15 in junio 48 s. 
Item, van enen berde ende van ene richelen aen de brugghe te Cureghem 3 lb. 4 s. 

Item, meester Platoy van ene coerden 20 in julio 16 s. 

{") 8 s. is doorstreept. 
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Item, Willem de Meyere van enen potte die te broeken was 13 in september 24 s. 

Item, de Wemmelere van sinen loene van der tanghen van enen jare 12 mottoenen, 
valent 135 1b. 12 s. 

Item, hem selven van 92 pont loets te 8 s. 14 in october 36 lb. 16 s. 
Item, Jan Avensone van 10 ponden was den clerken op den Merte 26 lb. 
Item, Matheus van Wolue van scerpene van enen jare eodem die 55 lb. 
Item, Jan Loys van eren scuppen 7 in december 48 s. 

Somma 305 lb. 

Somma totalis van alden uutghevenen 8120 lb. 19 s. payments 

Rest dat die cautsiede te voere blijft dat wij meer ontfaen hebben dan uutgheg-
heven 2998 lb. 8,5 s. payments, enen mottoen vore 1 1 lb. ende 8 s. gherekent. 
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II. Syntheserekening van de Brusselse cautsidemeesters 
voor zeven rekenjaren 

[Brussel], 1372-21 oktober 1379 

A. Origineel niet voorhanden (onbestaand?). 
Het is allerminst zeker dat deze korte rekening in deze vorm heeft bestaan als 
een afzonderlijk origineel document. Indien dit het geval was, dan werd dit 
document mogelijk vernietigd ten gevolge van het bombardement op de stad 
in 1695, waarbij het merendeel van de stedelijke boekhouding van Brussel 
verloren ging. Het is echter evenzeer mogelijk dat dit hypothetische origineel 
reeds in de veertiende of vijftiende eeuw werd vernietigd. Het is namelijk 
bekend dat de Brusselse stadsoverheid reeds in die periode snoeide in haar 
boekhoudkundige archieven. 

B. Afschrift uit het begin van de 15de eeuw. Het afschrift bevindt zich in het 
tweede deel van het stadscartularium Coren van Brusele of Stadscoren, dat 
werd aangelegd door verscheidene scribenten in het begin van de 15de eeuw.3 
Brussel, Archief van de Stad Brussel, Archives Anciennes, cartularium V, 
pp. 172-173. 

C. Afschrift uit de 15de eeuw, wellicht naar B. Brussel, Archief van de Stad 
Brussel, cartularium VIII, f° 21 v°. - D. Afschrift uit de 15de eeuw, wellicht 
naar B. Brussel, Algemeen Rijksarchief, Manuscrits divers, n° 69, f° 96 v°. 
- E. Afschrift uit de 15de eeuw, wellicht naar B. Brussel, Algemeen Rijksar¬ 
chief, Manuscrits divers, n° 64, p. 1 74 (archiefnummer afgeschaft, manuscript 
onvindbaar). 

Vermelding: C. Dickstein-Bernard, 'Répertoire chronologique et analytique 
des comptes complets, fragments et extraits des comptes communaux de 
Bruxelles, qui subsistent pour la période antérieure à 1570, in: Cahiers 
bruxellois, XXIX, 1988, p. 73. 

Die cauchidemeesters Jan Versophien, voor hem ende voor Godeverde, sinen 
brueder was, ende Jacob van Cockelberghe hebben gherekent van int iaer van 
[13]72 lestleden voort 7 rekeninghen alle jare ene tot 21 in october int iaer [13]79. 
Daer af si der cautsiden te voren laten 687 peeters 49 s. 6 d. payments. 
Item, ane Coppen Cammaert ende Willem van Zassen 82,5 laste steene op de 

poele. 
Item, enen hoop was in die Waghe, valet. 
Item, tpoorterghelt aen de drie clercke van der stat zijnt 28 in iulio ghevallen. 
Item, hebben de cauchidemeesters meer vonden in hare ghemeyne bussen dan 

boven steet. 181 peeters. 
Somme van den ghelde 869 peeters. 

3 M. Martens, 'Les raisons qui motivèrent la rédaction des deux premiers cartulaires 
de la ville de Bruxelles au milieu du XIVe siècle', in: Cahiers bruxellois, XXXV, 1995-1996, 
p. 87. 
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Verklarende index 

1. Plaatsen 

AARSCHOT, Arscot, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Leuven, 19. 
ANDERLECHT, B., arr. Brussel-Hoofdstad. - BIESTBRUG, Biestbrugg-

hen, brug over de Zenne ter hoogte van het voormalige Klein Eiland, 26. -
KUREGEM, Cureghem, B., arr. Brussel-Hoofdstad, gem. Anderlecht, 26, 27. 
- VEEWEIDE, Veeweyden, gehucht te Anderlecht, 16, 26. 

ARCHENNES, Eerkene, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, gem. Graven 
(Grez-Doiceau), 19. 

ARGENGIJS,?, 19. 
Arscot, zie AARSCHOT. 
ASSE, Assche, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 17, 18. 
Baelne, zie BALEN. 
BALEN, Baelne, B., prov. Antwerpen, arr. Turnhout, 19. 
Beeringhen, zie BERINGEN. 
BERG, Berghe, B., mogelijk prov. Antwerpen, arr. Turnhout, gem. Meerhout, 20. 
Berghe bi Campenhout, zie BERG-KAMPENHOUT. 
Berghe prope Campenhout, zie BERG-KAMPENHOUT. 
Berghe, zie BERG. 
BERG-KAMPENHOUT, Berghe bi Campenhout, Berghe prope Campenhout, 

B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, gem. Kampenhout, 20, 22. 
BERINGEN, Beeringhen, B., prov. Limburg, arr. Beringen, 21. 
Biestbrugghen, zie ANDERLECHT - BIESTBRUG. 
BLITTERSWIJCK, Blijtterswijch, N., prov. Noord-Limburg, gem. Venray, 18. 
BOECHOUT, B., prov. Antwerpen, arr. Kontich, 18. 
Braine-l'Alleud, zie EIGENBRAKEL. 
Brania Allodij, zie EIGENBRAKEL. 
BRUSSEL, Bruesele, B., arr. Brussel-Hoofdstad, 14, 18, 26. - WAAR DE BEEK 

IN VALT, daer de beke in valt, daer die beke in valt, der die beke in valt, 
plaats waar de Spiegelbeek in de Zenne uitmondde, ongeveer ter hoogte van 
het huidige Beursgebouw, 23, 25. - WAAR HET HUIS OP DE STRAAT 
STAAT, daert thuus opt strate staet, dart thuus op strate staet, dart thuus opt 
strate staet, straat ter hoogte van het huidige Centraal Station, 23, 24, 25. - DE 
BOEKEERS, de Boechers, straatje ter hoogte van de huidige Sint-Hubertusga-
lerijen, 22. - DE KLAP AARD, den Clappart, huis in de buurt van het huidige 
Beursgebouw [?], 25. - DE MEERTE, den Merte, het 14de-eeuwse stadhuis van 
Brussel, 28. - DE WAAG, die Waghe, huisnaam van het gebouw waarin de 
stedelijke waag stond opgesteld, gelegen in de huidige Vruntstraat, 15, 27, 29. 
- DE WILDE EVER, den Wilden Ever, stenen huis ter hoogte van het stad¬ 
huis op de huidige Grote Markt, 15. - FORCHIERSTRAAT, Fortchierstrate, 
huidige Spoormakersstraat, 23, 24. - KOPERBEEK, Coeperbeke, naam voor 
de bovenloop van de Spiegelbeek, 23, 24. - KORENHUIS, Coerenhuus, her¬ 
togelijke verkoophalle voor graan gelegen op het huidige Oud Korenhuis, 23, 
24. - KOUDENBERG, Coudenberch, heuvel in de omgeving van het huidige 
Koningsplein, de Hofberg en de Kunstberg, 23, 24. - LANGE STEENWEG, 
Langhen Steenwech, huidige Vlaamse steenweg, 15. - NIEUW VLEESHUIS, 
Nouwe Vleeshuus, hertogelijke verkoophalle voor vlees gelegen in de omgeving 
van de Kapellekerk, 23, 25. - SINT-NIKLAAS, Senter Claes, omgeving van 
de Sint-Niklaaskerk, 23, 24, 25. - SINT-NIKLAASKERKHOF, Senter Claes 
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kerchof, kerkhof rondom de Sint-Niklaaskerk, 26. - TURFWERF, Torfwerf, 
Zennekaai ter hoogte van de huidige Zwarte Lievevrouwstraat, 16, 23, 24, 25. 
- VISMARKT, Vischmarcht, Vischmarct, oostelijk deel van de huidige Gras¬ 
markt, 23, 24, 25. - VISSERSZENNE, Vischerssenne, huidige Visverkopers-
straat 23, 24. - ZADELBEEK, Zadelbeke, beek in het zuidoostelijke [?] deel 
van Brussel, 23, 24, 25. 

Campaniam, zie KEMPEN. 
Campenhout, zie KAMPENHOUT. 
Cockelberghe, zie KOEKELBERG. 
Coeperbeke, zie BRUSSEL - KOPERBEEK. 
Coerenhuus, zie BRUSSEL - KORENHUIS. 
Coudenberch, zie BRUSSEL - KOUDENBERG. 
Cureghem, zie ANDERLECHT - KUREGEM. 
daer de beke in valt, zie BRUSSEL - WAAR DE BEEK IN VALT. 
dart thuus opt strate staet, zie BRUSSEL - WAAR HET HUIS OP DE STRAAT 

STAAT. 
de Boechers, zie BRUSSEL - DE BOEKEERS. 
den Clappart, zie BRUSSEL - DE KLAP AARD. 
den Ham, zie VILVOORDE - DE HAM. 
den Merte, zie BRUSSEL - DE MEERTE. 
den Wilden Ever, zie BRUSSEL - DE WILDE EVER. 
der die beke in valt, zie BRUSSEL - DAAR DE BEEK IN VALT. 
die Waghe, zie BRUSSEL - DE WAAG. 
Diedeghem, zie DIEGEM. 
Diegem, Diedeghem, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, gem. Ma¬ 

chelen, 26. 
DIEPENBEEK, Diepenbeke, B., prov. Limburg, arr. Hasselt, 19. 
DIEST, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Leuven, 22. - VORST, Foresto prope 

Diest, ?, 22. 
DINANT, Dynant, B., prov. Namen, arr. Dinant, 18. 
DION-LE-VAL, Dyon en Ie Val, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, gem. 

Chaumont-Gistoux, 20. 
DUISBURG, Duysborgh, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Leuven, gem. Tervu¬ 

ren, 17. 
Dynant, zie DINANT. 
Dyon en le Val, zie DION-LE-VAL. 
Eerkene, zie ARCHENNES. 
EERSEL, Eersele, N., prov. Noord-Brabant, 21. 
Eewit, zie ELEWIJT. 
Egghenvort, zie ETTERBEEK - EGGEVOORD. 
EIGENBRAKEL, Brania Allodij, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, 21. 
ELEWIJT, Eewit, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, gem. Zemst, 20. 

ELSENE, Elsele, B., arr. Brussel-Hoofdstad, 26. 
ENGELAND, Englant, GB., voormalig koninkrijk, 18. 
ERPS, Erpse, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Leuven, gem. Kortenberg, 17. 
ETTERBEEK, B., arr. Brussel-Hoofdstad. - EGGEVOORD, Egghenvort, voor¬ 

malig gehucht ter hoogte van het huidige Leopoldspark, 26. 
EVERBERG, Eversberghe, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Leuven, gem. Kor¬ 

tenberg, 17. 
Eynckourt, zie INCOURT. 
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Foresto prope Diest, zie DIEST - VORST. 
Foresto supra Campaniam, zie VORST-LAAKDAL. 
Foresto, zie VORST. 
Fortchierstrate, zie BRUSSEL - FORCHIERSTRAAT. 
Fura, zie TER VUREN. 
GEMBLOUX, Gemblois, B., prov. Waals-Brabant, arr. Namen, 22. 
GEFFEN, Gheffene, N., prov. Noord-Brabant, 21. 
GOTTECHAIN, Gottekijn, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, gem. Bossut-

Gottechain, 21. 
Gottekijn, zie GOTTECHAIN. 
Graven, zie GREZ-DOICEAU. 
GREZ-DOICEAU, Graven, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, 17. 
HAESTEN, ?, 19. 
HANNONSART, Hannonzaert, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, gem. 

Ohain, 18. 
HARLUT, Petterbays Ie Haerluyt, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, gem. 

Geldenaken, 17. 
HEEMBEEK, Heembeke, B., arr. Brussel-Hoofdstad, gem. Neder-Over-Heem-

beek, 22. 
Heerne, zie HERNE. 
HEKELGEM, Hekelghem, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, gem. 

Affiigem, 16. 
Helesem Inferiori, zie NEERHEYLISSEM. 
HELMOND, Helmont, N, prov. Noord-Brabant, 18. 
HENEGOUWEN, Henegouwe, B., voormalig graafschap, 18. 
HERNE, Heerne, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 16. 
HEUSDEN [?], Hoesdeyn, N., prov. Noord-Brabant, 18, 22. 
Hoesdeyn, zie HEUSDEN. 
IJSE, Ysche, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 21. 
INCOURT, Eynckourt, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, gem. Geldenaken, 

16. 
KAMPENHOUT, Campenhout, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 

20, 22. 
KEMPEN, Campaniam, B. en N., landstreek zich uitstrekkend over de provincies 

Antwerpen, Limburg, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, 21. 
KOEKELBERG, Cockelberghe, B., arr. Brussel-Hoofdstad, 24. 
LAAR, Lare, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, gem. Zemst, 17. 
Langhen Steenwech, zie BRUSSEL - LANGE STEENWEG. 
LATEM, Laethem, ?, 17. 
LAARWIJK, Laerwijch, ?, 19. 
LEDEBERG, Leetberghe, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, gem. 

Roosdaal, 20. 
LEEFDAAL, Leefdale, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Leuven, gem. Bertem, 19. 
Leetberghe, zie LEDEBERG. 
Leeuwe, zie SINT-PIETERS-LEEUW. 
Leneke Beati Martini, zie SINT-MARTENS-LENNIK. 
Leneke, zie SINT-KWINTENS-LENNIK. 
Le Rocke, zie ROCQ. 
LEURAMONT, ?, 20. 
LEUVEN, Lovanio, Loven, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Leuven, 17, 22. 
LIEDEKERKE, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 15, 20, 21. 
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Liemale, zie LIMAL. 
LIMAL, Liemale, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, gem. Waver, 22. 
Lovanio, zie LEUVEN. 
Loven, zie LEUVEN. 
Ludic, zie LUIK. 
LUIK, Ludic, B., prov. Luik, arr. Luik, 19. 
MACHELEN, Machele, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 16. 
MAZENZELE, Mazensele, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, gem. 

Opwijk, 19. 
MECHELEN, B., prov. Antwerpen, arr. Mechelen, 17. 
MERCHTEM, Merchtene, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 20. 
Moersele, zie MOORSEL. 
MOLLEM, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, gem. Asse, 19. 
MOORSEL, Moersele, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Leuven, gem. Tervuren, 

18. 
Neder Helesem, zie NEERHEILISEM. 
NEERHEILISEM, Helesem Inferiori, Neder Helesem, B., prov. Waals-Brabant, 

arr. Nijvel, gem. Hélécine, 19, 21. 
NETHEN, Netenne, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, gem. Grez-Doiceau, 

18. 
NIJVEL, Nijvelle, Nyvella, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, 17, 20, 21. 
Nouwe Vleeshuus, zie BRUSSEL - NIEUW VLEESHUIS. 
Nyvella, zie NIJVEL. 
OKEGEM, Oekeghem, B., prov. Oost-Vlaanderen, arr. Aalst, gem. Ninove, 19. 
OSSEL, Ossele, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, gem. Merchtem, 

16. 
OUDERGEM, Ouderghem, B., arr. Brussel-Hoofdstad, 17. 
OVERUSE, Overijssche, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 17. 
PEDE, B., arr. Brussel-Hoofdstad, 16. 
Peeterbays, zie PIÉTREBAIS. 
PERRYERE, ?, 19. 
Petterbays Ie Haerluyt, zie HARLUT. 
Petterbays, zie PIÉTREBAIS. 
PIÉTREBAIS, Peeterbays, Petterbays, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, gem. Incourt, 17. 

POPERINGE, Poeperinghen, B., prov. West-Vlaanderen, arr. leper, gem. Pope¬ 
ringe, 19. 

POURSPONT,?, 20. 
RAATSHOVEN, Raetshoeven, B., prov. Luik, arr. Borgworm, gem. Lincent, 18. 
ROCQ, Ie Rocke, B., prov. Henegouwen, arr. Ath, gem. Flobecq, 21. 
RUKKELINGEN, Ruckelingen, B., prov. Limburg, arr. Tongeren, gem. Heers, 

17. 
SART LE CONVERS, [Sart-Dames-Avelines?], 21. 
SCHELLE, Scelle, B., prov. Antwerpen, arr. Antwerpen, gem. Schelle, 18. 
Sente Aeghten Roede, zie SINT-AG ATH A-RODE. 
Senter Claes kerchof, zie BRUSSEL - SINT-NIKLAASKERKHOF. 
Senter Claes, zie BRUSSEL - SINT-NIKLAAS. 
SINT-AGATH A-RODE, Sente Aeghten Roede, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. 

Leuven, gem. Huldenberg, 18, 20. 
SINT-KWINTENS-LENNIK, Leneke, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-

Vilvoorde, gem. Lennik, 16, 17. 
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SINT-MARTENS-LENNIK, Leneke Beati Martini, B., prov. Vlaams-Brabant, 
arr. Halle-Vilvoorde, gem. Lennik, 22. 

SINT-PIETERS-Leeuw, Leeuwe, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vil¬ 
voorde, 18. 

STEENBERGEN, Steenberghen, N., prov. Noord-Brabant, 18. 
STEENHUFFEL, Steenhuffle, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 

gem. Londerzeel, 20. 
STEENOKKERZEEL, Steynhockensele, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-

Vilvoorde, 19. 
TER VUREN, Fura, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Leuven, 22. 
TIELEN, Tielene, B., prov. Antwerpen, arr. Turnhout, gem. Kasterlee, 19. 
Torfwerf, zie BRUSSEL - TURFWERF. 
tSCELLE,?, 19. 
VALENCIENNES, Valenchiniz, F., dép. Nord, 20. 
Valenchiniz, zie VALENCIENNES. 
Veeweyden, zie ANDERLECHT - VEEWEIDE. 
VELTEM, Velthem, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Leuven, gem. Herent, 18. 
VILVOORDE, Vilvoerden, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 17. 

- DE HAM, den Ham, aanleg-en losplaats aan de Zenne te Vilvoorde, 25. 
Vischerssenne, zie BRUSSEL - VISSERSZENNE. 
Vischmarcht, Vischmarct, zie BRUSSEL - VISMARKT. 
VORST, Foresto, B., arr. Brussel-Hoofdstad, 21. 
VORST-LAAKDAL, Foresto supra Campaniam, B., prov. Antwerpen, arr. 

Turnhout, gem. Laakdal, 21. 
WAMBEEK, Wambeke, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 18. 
Wammele, zie WEMMEL. 
WATERMAAL, B., arr. Brussel-Hoofdstad, 21. 
Wauthier-Braine, zie WOUTERSBRAKEL. 
WEMMEL, Wammele, Wemmele, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vil¬ 

voorde, 18, 22. 
WIJLRE, Wylre, N., prov. Limburg, 17. 
WOLUWE, Wolue, B., arr. Brussel-Hoofdstad, 18. 
WOLVERTEM, Wolverthem, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 

gem. Meise, 19. 
Wouters Braechene, zie WOUTERSBRAKEL. 
WOUTERSBRAKEL, Wouters Braechene, B., prov. Waals-Brabant, arr. Nijvel, 

gem. Braine-le-Château, 19. 
Wylre, zie WIJLRE. 
Ysche, zie IJSE. 
Zadelbeke, zie BRUSSEL - ZADELBEEK. 
ZAVENTEM, Zaventhen, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 17, 

20. 
ZEMST, Zempse, B., prov. Vlaams-Brabant, arr. Halle-Vilvoorde, 20, 22. 

II. Personen 

ACKERE (Hendrik van den), Henrici dicti van den Ackere, 22. - AKKERE 
geheten CARE (Hendrik van den), Henricus van den Ackere dictus Care, 22. 

ADAEMS (Gielijs), Gilijs Adaems, 15. 
AELST (Jan van), Jan van Aelst, 18. 
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AKERMOUTS (Frank), Vranke Akermouts, 20. 
ALAERTS (Gerard), Gheraert Alaerts, 26. 
ALBOEME (Hendrik van den), Henric van den Alboeme, 27. 
ALOUT (Jan), Jan Alout, 16. 
ANDRIES (Hendrik), Henric Andries, 16. 
ANTWERPEN (Jan van), Jan van Antwerpen, 19. 
AVENSOENS (Katelijne), Katheline Avensoens, 16. 
AVENSON(E) (Jan), Jan Avenson, Jan Avensone, 15, 28. 
BAELIES (Willem), Willem Baelies, 25. 
BALAINE (Jan de), Johannis dicti de Balaine, 21. 
BALEER (Impinus [?] de), Impinus [?] de Baleer, 21. 
BALLEER (Jan), Jan Balleer, 17. 
BAYMONT (Gielijs van), Gielijs van Baymont, 19. 
BECKERE (Jan de), Jan de Beckere, 17. 
BEECMAN (Jan), Johannes dictus Beecman, 21. - BEEKMAN (Willem), Wil-

lelmi dicti Beecman, 21. 
BEERENBEKE (Hendrik van), Henric van Beerenbeke, 16. 
BEERINGHEN (Jan van), Jan van Beeringhen, 20. 
BENART (Arnout), Arnt Benart, 16. 
Berghe, zie RANSBEKE. 
BLANKART (Matijs), Mathijs Blankart, 19. 
BLARE (Hendrik de), Henrici dicti de Blare, 21. - BLARE (Jan de), Johannes 

dictus de Blare, 21. - BLARE (Willem de), Willem de Blare, 17. 
BLESSERE (Jan de), Jan de Blessere, 15. 
BLOEKE (Daniël van den), Daniel dictus van den Bloeke, 21 - BLOEKE (Jan 

van den), Johannis dicti van den Bloeke, 21. 
BLONDEEL (Peter), Peter Blondeel, 20. 
BOCHS (Hendrik), Henrici dicti Bochs, 21. 
BOELENBEKE (Hendrik), Henric van Boelenbeke, 27. 
BOETE (Everard), Everardi dicti Boete, Everardus dictus Boete, 22. 
BOLLEN (Jan), Johannes Bollen, 27. 
BORCH (Gielijs van der), Gilijs van der Borch, 15. 
BORRE (Frank van den), Franco van den Borre, 21. - BORRE (Walter van den), 

Walteri dicti van den Borre, 21. 
BOSSCHE (Art van den), Art van den Bossche, 18. - BOSSE (Jan van den), 

Johannes dictus van den Bossche, 21. - BOSSE (Peter van den), Petrus dictus 
van den Bossche, 21. 

BOSSUYT (Jacomin van), Iacomijn van Bossuyt, 17. - BOSSUIT (Jakob van), 
Jacob van Bossuyt, 18. - BOSSUIT (Willem), Willem van Bossuyt, 18. 

BOULEER (Willem), Willem van Bouleer, 18. 
BOURDEEL (Godfried van), Goedevert van Bourdeel, 18. 
BOURGIVAL (Jan van), Jan van Bourgival, 19. 
BRAENDONC (Jan van der), Johannes dictus van der Braendonc, 22. 
BRAKEN (Hendrik van der), Henric van der Braken, 18. - BRAKEN (Peter van 

der), Peter sijn brueder, 18. 
BRANDENBORCH (Jakob van), Jacobus de Brandenborch, 20. - BRANDEN¬ 

BURG (Koenraad van), Coenradi dicti de Brandenborch, 20. 
BREBART (Willem), Willem Brebart, 26. 
BREYNART (Jan), Jan Breynart, 18. 
BRIEDERE (Machiel), Machiel den Briedere, 27. 
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BROEKE (Albrecht van den), Aelbrecht van den Broeke, 18. BROEKE (Marie 
van den), Marie van den Broeke, 17. 

BROUC (Lambert le), Lamberti dicti le Brouc, 20. 
BRUESELERE (Jan de), Jan de Brueselere, 19. 
BUC (Colijn de), Colini dicti de Buc, 20. 
BUCH (Jan de), Johannes dictus de Buch, 20. 
CAMMAERT (Koppen), Coppen Cammaert, Coppen Cammart, 25, 26, 29. 
Care, zie ACKERE. 
CARPEEL (Gielijs), Gilijs Carpeel doudere, 16. 
CHILIAL (Jan), Johannis dicti Chilial, 21. 
CHILIAULS (Stefan), Stephanus dictus Chiliauls, 21. 
CLEMENSIEN (Hendrik), Henricus dictus Clemensien, 21. 
CLEVE (Wenemar van), Wenemaer van Cleve, 17. 
CLIEVERE (Jan de), Jan de Clievere, 18. - CLIEVERE (Willem de), Willem de 

Clievere, 16. 
CLOETER (Gielijs de), Egidij dicti de Cloeter, 22. - CLOETER (Jan de), Johan¬ 

nes de Cloeter, 22. 
COBBEGHEM (Hendrik van), Henric van Cobbeghem, 16. 
COC(K) (Jan de), Jan de Coc, Jan de Cock, 16, 18. 
COCKELBERGHE (Jakob van), Jacob van Cockelberghe, 15, 27, 29. 
COECKENBACH (Peter), Peter Coeckenbach, 16. 
COELRETS (Jan van), Jan van Coelrets, 18. 
COELZAET (Wouter), Wouter Coelzaet, 20. 
COENE (Hendrik de), Henric de Coene, 20. - COENE (Jan de), Johannes dictus 

de Coene, 22. 
COLAY (Jan), Jan Colay, Jan Colaye, 27. 
COLIJNS (Jan), Jan Colijns, 16. 
COLON(S) (Colijn), Colini dicti Colon, 20. - COLON (Warner), Warnerus dictus 

Colons, 20. 
COSTERS (Gerem), Gherem Costers, 19. 
COURLAS (Boudewijn van), Baudewijns van Courlas, 19. - COURLAS (Filips 

van), Philips sone was Baudewijns van Courlas, 19. 
COYE, 24, 25. 
COYSART (Jan), Jan Coysart, 16. 
CRABBE (Jan), Jan Crabbe, 20. - CRABBE (Renier), Reyneri dicti Crabbe, 

Reynerus dictus Crabbe, 20. 
CRAUWEL (Jan), Jan Crauwel, 19. 
CRAYENBERGEE (Jan van), Jan van Crayenberghe, 17. 
Cupere, zie VISCHSCHERE. 
DAGBIERMONT (Everard van), Everaet van Dagbiermont, 19. 
DALE (Frank van den), Franco dictus van den Dale, 21. - DALE (Katelijne van 

den), Katheline van den Dale, 17. 
DANIJS (Goede), Goeden Danijs, 16. 
DIEDERECHS (Godfried), Goedefridus dictus Diederechs, 21. - DIEDERIKS 

(Jan), Johannes Diederechs, 21. 
DIEDEREX (Jan), Jan Diederex, 19. 
DONKENEES (Jan), Jan Donkenees, 18. 
DORNEKE (Hugo van), Hughe van Dorneke, 19. 
DORPE (Goswin van den), Gossuinus dictus van den Dorpe dictus Strote, 21. 
DUUSBORCH, 26. 
EERTWENNE (Gijzelbrecht de), Ghiselberti dicti de Eertwenne, 21. 
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EERTWINNE (Jan), Johannes dictus Eertwinne, 21. 
EEVER (Willem de), Willem de Eever, 19. 
EGGHENVORT (Hendrik van), Henrix van Egghenvort, 15. 
EGGLOY (Renier), Reynere Eggloy, 16. 
ELSELE (Jan van), Jan van Elsele, Johannes de Elsele, Johanndis de Elsele, 21, 

27. 
ELST (Gielijs van der), Egidius dictus van der Eist, 22. 
ERNEMOEDE (Jan), Jan Ernemoede, 18. 
ERPSE (Peter van), Peter van Erpse, 16. - ERPS (Willem van), Willem van Erpse, 

16. 
EXPOELE (Arnout van), Arnt van Expoele, 20. 
EYCKEN (Lonijs van der), Lonijs van der Eycken, 18. 
EYKE (Art van), Arde van Eyke, 21. 
FAMUWEYS (Godfried van), Goedevert van Famuweys, 20. 
FLAMIJN (Jacomin le), Iacomijn le Flamijn, 17. 
FRAYBART (Jan), Jan Fraybart, 15. 
FROYENBERGHE (Godfried van), Goedeverts van Froyenberghe, 17. 
GALET (Jan), Jan Galet die men heet Rottier, 17. 
GARIJN (Hendrik), Henric Garijn, 18. - GARIJN (Jan), Jan sone was Henric 

Garijn, 18. 
GHERIJS (Hendrik), Henric Gherijs gheheten Lanchoere, 17. 
GHIER (Hendrik de), Henric de Ghier, 16. 
GHINDERACHTER (Jan van), Jan van Ghinderachter, 19. 
GOEDEN BORRE (Niklaas van den), Nicholaus dictus van den Goeden Borre, 

21. 
GORTERE (Jan de), Johannes dictus de Gortere, 21. - GORTERE (Peter de), 

Petri dicti de Gortere, 21. 
GOSSENS (Aalman), Aelman Gossens, 19. 
GRANT (Coenroet le), Coenroet le Grant, 18. 
GREENKEN (Peter), Peter Greenken, 17. 
GREEVE (Bartolomeus de), Bertelmeeus de Greeve, 18. 
GRETEZIEN (Hugo van), Hughs van Gretezien, 19. - GRETEZIEN (Wouter 

van), Wouter sone was Hughs van Gretezien, 19. 
GRIETEN (Jan), Johannes dictus Grieten, Johannis dicti Grieten, 21. 
GRIMBERGHEN (Gielijs van), Egidius dictus de Grimberghen, 22. - GRIM¬ 

BERGHEN (Jan van), Johannis de Grimberghen, 22. 
GROTEN HONTE (Boudewijn van de), Boudewijn van den Groten Honte, 17. 
GRUETERE (Diederik de), Diederech de Gruetere, 18. 
GRUWEL (Jan), Jan Gruwel, 18. 
HAER (Sander van der), Sandrus dictus van der Haer, 22. 
HALLE (Hendrik van), Henric van Halle, 16. 
Halle, zie MEERMAN. 
HANE (Jan van den), Jan van den Hane, Johannes dictus de Hane, 20, 22. -

HANE (Willem de), Willelmi dicti de Hane, 22. - HANE (Kristiaan van den), 
Christyaens, 20. 

HASE (Peter de), Peter de Hase, 16. 
HA WENS (Art), Art Hawens, 26. 
HAYE (Jan de la), Johannis dicti de le Haye, 22. - HAYE (Oda de la), Oda dicta 

de la Haye, 22. 
HEERKEN, 16. 
HENDRIK, Henric, 19. 
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HERRE (Laureins le), Laureys le Herre, 17. - HERRE (Jakob le), Jacob sone was 
Laureys le Herre, 17. 

HERTEWIJCH (Hendrik), Henrici dicti Hertewijch, Henricus dictus Hertewijch, 
22. - HERTEWIJCH (Machiel), Machiel Hertewijch, 16. - HERTEWIJCH 
(Sander), Sanders Hertewijch, 19. 

HEYDEN (Hendrik van der), Henricus dictus van der Heyden, 22 - HEIDEN 
(Jan van der), Johannes dictus van der Heyden, 22. 

HEYSTE (Daniël van), Daneel van Heyste, 16. 
HILDENBERGHE (Jan van), Jan van Hildenberghe, 18. 
HILLEN (Hendrik van der), Henrix van der Hillen, 15. 
HOEDERIC (Jan), Jan Hoederic, 18. 
HOELBEKEN (Peter van der), Peter van der Hoelbeken, 20. 
HOEVELMAN (Niklaas), Nicholaus dictus Hoevelman dictus de Kent, 22. -

HOEVELMAN (Teoderik), Theoderici dicti Hoevelman, 22. 
HOLLANT (Jan), Jan Hollant, 20. - HOLLAND (Renier), Reyniers Hollant, 20. 
HONGHER (Gielijs de), Gilijs de Hongher, 19. - HONGER (Jan de), Jan de 

Hongher, 19. 
HONT (Jan de), Jan de Hont, 17. 
HOUTAPPEL (Teoderik), Theodericus dictus Houtappel, 20. 
HOVE (Jan van den), Jan van den Hove, 19. 
HULST (Jan van den), Jan van den Hulst, 15. 
INXCHEM (Geert van), Gheert van Inxchem, 18. 
JAN, 18, 23, 24. 
JANUA (Jakob van), Jacobus de Janua, 20 - JANUA (Odo van), Oddonis de 

Ianua, 20. 
JOERAM (Jan), Jan Joeram, 19. 
JOETEN SONE (Jan), Jan Joeten sone, 15. 
JONARS (Jan), Johannes dictus Jonars, 20. 
JONCHERE (Jan de), Jan de Jonchere, 16. 
JONNET (Jan), Johannes dictus Jonnet, 21. 
JOUNE (Jan le), Johannes dictus li Joune, 22. 
Kent, zie HOEVELMAN. 
KERCH OVE (Art van), Art van Kerchove, 17. 
KERSKEN, 27. 
KERSMAKERE (Gielijs de), Gilijs de Kersmakere, 17. 
KYMPEN (Hendrik s), Henric sKympen, 17. 
LAMBRECHTS SOEN (Winrik), Winricus dictus Lambrechts soen, 21. 
Lanchoere, zie GHERIJS. 
LANGHE (Gielijs), Gielijs Langhe, 16. 
LARE (Jan van), Jan van Lare, 19. 
LEBBEKE (Willem van), Willem van Lebbeke, 15. 
LEEUWE (Gherem van), Gherem van Leeuwe, 16. 
LEURAMONT (Adam de), Adam de Leuramont, 20. 
Liedekerke, zie WAMBAC. 
LIERE (Jan van), Jan van Liere, 19. 
LOE (Jan van), Jan van Loe, 19. 
LOENEGHEM (Wouter), Wouter van Loeneghem, 20. 
LOEVIERVAEL (Katelijne van), Katheline van Loeviervael, 20. 
LOEZE (Gijsbrecht de), Ghijsbrecht de Loeze, 19 - LOEZE (Jan de), Jan de 

Loeze, 19. - LOEZE (Geldolf de), Gheldolfs, 19. 
LOYS (Jan), Jan Loys, 28. 
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LUSSYE (Lambrecht), Lambrecht Lussye, 18. 
LYLLE (Joos van), Joes van Lylle, 17. 
MACHAREN (Emont van), Emont van Macharen, 17. 
MACHIELS (Jan), Jan Machiels, 15. 
MAECH (Jakob de), Jacob de Maech, 27. 
MAECHDIJN (Alaard), Alart Maechdijn, 17. 
MAERBAYS (Piérard van), Pyeraert van Maerbays, 19. 
MALDRE (Gielijs van), Gilijs van Maldre, 17. 
MANDEMAKERE (Arnold de), Arnoldi dicti de Mandemakere, Arnoldus dic-

tus de Mandemakere, 21. 
MANNOTS (Jan), Johannes Mannots, 21. - MANNOTS (Niklaas), Nicholai 

dicti Mannots, 21. 
MANSTENE (Elisabeth van), Elisabeth de Manstene, 21 - MANSTEENE (Wal¬ 

ter van), Walteri de Mansteene, 21. 
MARCHELLE (Colin de le), Colini dicti de le Marchelle, 21 - MARCHELLE 

(Daniel de le), Daniel dictus de le Marchelle, 21. 
MARESCAL (Gossard le), Gossardi dicti le Marescal, 20. 
MATHIJS (Gielijs), Gielijs Mathijs, 19. 
MEELBART (Jan), Jan Meelbart, 26. 
MEERBEKE (Roelof van), Roelof van Meerbeke, 17. 
MEERKENS (Jan), Jan Meerkens, 19. 
MEERMAN (Jan), Johannes dictus Meerman dictus van Halle, 20. - MEER¬ 

MAN (Jan), Johannis dicti Meerman, 20. 
MELDERT (Aleid van), Aleydis de Meldert, 20. - MELDERT (Hendrik van), 

Henric van Meldert, 18. - MELDERT (Jan van), Johannis de Meldert, 20. 
MERCHTENNE (Pauwel van), Pauwels van Merchtenne, 18. 
MERTENS (Hendrik), Henric Mertens, 18. 
MEY (Gielijs de), Gielijs de Mey, 20. 
MEYERE (Jan de), Jan de Meyere, 15, 26. - MEYERE (Willem de), Willem de 

Meyere, 26, 28. 
MEYNEYNE (Piérard del), Pieraert del Meyneyne, 17. 
MICHAUT (Gerard), Gheraerdus dictus Michaut, 20. 
MIERLAER (Arnold van), Arnoldus de Mierlaer, 21. 
MOENS (Godfried), Goedevert Moens, 18. 
MOEREEL (Willem), Willem die men heet Moereel, 17. 
MOLLE (Alex van), Alexis dictus de Molle, 22. - MOLLE (Gielijs van), Egidij 

dicti de Molle, 22. 
MOLLEM (Jan van), Jan van Mollem, 17. 
MÖNS (Jan van), Jan van Möns, Jans van Möns, 18. 
MONT (Geert), Gheert Mont, 19. 
MOUWE (Godfried), Goedevert Mouwe, 16. 
NECKERSGATE (Gerard van), Gheraerdus de Neckersgate, 22. - NECKERS-

GATE (Walter van), Walteri de Neckersgate, 22. 
NEDEHOEVEN (Liesbet van), Lijsbeth van Nedehoeven, 18. 
NEDERALPHENEN (Jan van), Jan van Nederalphenen, 19. 
NEESEN (Peter), Peter Neesen, 15. 
NEETKEN (Jan), Johannes dictus Neetken, Johannis dicti Neetken, 22. 
NEEVE (Jan de), Jan de Neeve, 19. 
NOC (Jan de), Jan de Noc, 19. 
NYEMENS (Jan), Johannes dictus Nyemens, 21. 
NYEMENT (Hendrik), Henrici dicti Nyement, 21. 



168 Bram Vannieuwenhuyze 

OBAIS LE MONNIER (Jan van), Johannis de Obais le Monnier, 21. 
OEBENS (Jan), Jan Oebens, 18. 
OPSTALLE (Jan van den), Jan van den Opstalle, 20. 
PAEU (Willem de), Willem de Paeu, 17. 
PAPE (Jan de), Jan de Pape, 15. 
PARIDAENS (Andries), Andries Paridaens, 19. 
P AUWEL, Pauwels, 27. 
PEDE (Jan van), Jan van Pede, 17. 
PEDELEERE (Jan de), Jan de Pedeleere, 17. 
PEDERSELLE (Adam van), Adam dictus de Pederselle, 22. - PEDERSELLE 

(Lambert), Lamberti dicti Pederselle, 22. 
PERKE (Gielijs van), Gilijs van Perke, 18. 
PERKEMENTER (Hendrik de), Henricus dictus de Perkementer, 22. 
PERRE (Gerard van den), Gheraet van den Perre, 20. 
PERREGAT (Wouter), Wouter Perregat, 18. 
PERSOEN (Jakob), Jacob Persoen, 20. 
PHILIPS (Jan), Jan Philips, 19. 
PLACTIJNMAKERE (Gerem de), Gherem de Plactijnmakere, 15. 
PLASSCHE (Hendrik van den), Henric van den Plassche, 15. 
PLAST (Jan van der), Jan van der Plast, 20. 
PLATOY (Jan), Jan Platoy, 23, 27. 
PLATOY, 27. 
POCHET (Colijn), Colini Pochet, 20. 
POELE (Jan van den), Jan van den Poele, 15. - POELE (Teoderik van den), The-

odericus dictus van den Poele, 21. 
POELYAET (Simon), Symoen Poelyaet, 19. 
POLLART (Jan), Johannis dicti Pollart, 21. - POLLART (Paul), Paulus filius 

quondam Johannis dicti Pollart, 21. 
PORTERE (Hendrik de), Henric de Portere, Henrix de Portere, 15, 16, 17. 
Pottere, zie VORSTMANS. 
POURSPOND (Hendrik), Henricus dictus Pourspond, 20. 
PRETERE (de), de Pretere, 16. 
PUDERZELE (Lonijs van), Lonijs van Puderzele, 19. 
PULLEWOUDE (Gielijs van den), Giliys van den Pullewoude, 19. 
PULSKEN (Faas), Faes Pulsken, 18. 
PUTTE (Gosen van den), Gossen van den Putte, 17. - PUTTE (Wouter van den), 

Wouter van den Putte, 18. 
QUAETMEYERS (Liesbet t), Lijsbetht tQuaetmeyers, 16. 
RAES (Hendrik), Henric Raes, 16. 
RANSBEKE (Jan van), Jan van Ransbeke van den Berghe, 20. 
RANSPOET (Jan), Jan Ranspoet, 20. 
RANST (Jan van), Jan van Ranst, 17. 
RIGGHIGINES (Stefan van), Stephanus de Rigghigines, 21. 
RIJCHART (Wouter), Wouter Rijchkart, 15, 16. 
RIJCS (Gijs), Ghijs Rijcs, 15. 
ROEDE (Kristiaan van), Christiani de Roede, 21. 
ROENGOEN (Magriet van), Magriete van Roengoen, 20. 
ROESEN (Wouter van der), Wouter van der Roesen, 15. 
RONDE (Willem de), Willem de Ronde, 20. 
Rottier, zie GALET. 
RUPEMONT (Jakob van), Jacobs van Rupemont, 19. 
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Ruusbroech, zie SMET. 
SALICOCH (Willem), Willem Salicoch, 27. 
SANDERS (Gielijs), Gilijs Sanders, 19. 
SAS (Jan t), Jan tSas, 19. 
SAVENNELE (Hendrik van t), Henric van tSavennele, 18. 
SCARDENBERCHS (Filips), Philips Scardenberchs, 18. 
SCEPERE (Gielijs de), Egidij dicti de Scepere, 21. - SCEPERE (Hendrik t), Hen¬ 

ric tScepere, 19. 
SCIMMELPENNINCH (Sander), Sanders Scimmelpenninch, 15. 
SCOEPE (Jan), Jan Scoepe, 17. 
SCOETELERE (Diederik), Diederic de Scoetelere, 26. 
SCUEREN (Arnout van der), Arnt van der Scueren, 17. 
SCUERMANS (Wouter), Wouter Scuermas, 19. 
SENNEN (Godfried van der), Goedevert van der Sennen, 16. 
SER ARTS (Everard t), Everart tSer Arts, 15. 
SER CLAES (Niklaas t), Nicholai tSer Claes, Nicholaus dictus tSer Claes, 20. 
SER GOSSENS (Arnout t), Arnt tSer Gossens, 20. 
SER HENRIX (Aleid t), Aleydis dicta tSer Henrix, 20. - SER HENRIX (Frank 

t), Franconis tSer Henrix, 20. 
SIMON, Symoen, 16. 
sKympen, zie KYMPEN. 
SLECHTWEERT (Hendrik), Henric Slechtweert, 18. 
SMET (Boudewijn de), Boudewijn de Smet, 19. - SMET (Gielijs), Egidius de 

Smet dictus de Ruusbroech, 21. - SMET (Hendrik de), Henric de Smet, 26. -
SMET (Jan de), Jan de Smet, Johannis dicti de Smet, 17, 20, 21. 

SOYER (Zeger), Segher gheheten Soyer, 18. 
SPEELBOUTS (Katelijne), Katheline Speelbouts, 16. 
STADE (Jan van den), Jan van den Stade, 18. 
STALLE (Roel van den), Roeien van den Stalle, 15. 
STEELANT (Jan), Jan Steelant, 16. 
STEENBERGHEN (Jan van), Jan van Steenberghen, 17. 
STEENWEGHE (Jan van den), Johannis dicti van den Steenweghe, 22. - STEEN-

WEGHE (Willem van den), Willelmus dictus van den Steenweghe, 22. 
STEGHE (Jan), Jan Steghe, 18. 
STOCHEM (Hendrik van), Henric van Stochern, 16. 
STOCKELMAN (Arnout), Arnt Stockelman, 18. 
STORM (Bouden), Bouden Storm, 19. 
STRATEN (Machiel van der), Machiel van der Straten, 18. 
STROTE (Jan), Johannis dicti Strote, 21. 
Strote, zie DORPE. 
SUKER (Jan), Johannes dictus Suker, 22. 
SYMPOEL (Boudewijn van t), Boudewijn van tSympoel, 16. 
TACKE (Gielijs), Egidius dictus Tacke, 21 - TACKE (Michaël), Michaelis dicti 

Tacke, 21. 
TAILLEFIER (Willem), Willem Taillefier, 19. 
THIENEN (Jan van), Johannes de Thienen, 20. - TIENEN (Niklaas van), Nicho¬ 

lai de Thienen, 20. 
tQuaetmeyers, zie QUAETMEYERS. 
TREDERE (Hendrik), Henrici dicti Tredere, Henricus dictus Tredere, 21. 
TROEST (Gielijs), Gilijs Troest, 18. 
TRUDENS (Ida), Yda Trudens, 21. 
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tSas, zie SAS. 
tSavennele, zie SAVENNELE. 
tScepere, zie SCEPERE. 
tSer Arts, zie SER ARTS. 
tSer Claes, zie SER CLAES. 
tSer Gossens, zie SER GOSSENS. 
tSer Henrix, zie SER HENDRIX. 
tSympoel, zie SYMPOEL. 
TUNINCH (Peter), Petrus dictus Tuninch, 20 - TUNINCH (Willem), Willelmi 

dicti Tuninch, 20. 
TYEL (Jakob), Jacob Tyel, 20. 
VAELS (Renier), Reynere Yaels, 15. 
VAL (Michaël de la), Michaelis de le Val, 20. 
VERSOPHIEN (Jan), Jan Versophien, 29. - VERSOPHIEN (Godfried), Gode-

verde sinen brueder was, 29. 
VIJLBEKE (Jan van), Johannes de Vijlbeke, Johannis de Vijlbeke, 22. 
VISCHSCHERE (Jan de), Jan de Vischschere gheheten de Cupere, 16. 
VLE(E)MINCH (Jan de), Johannis dicti de Vleeminch, Johannes dictus de Vle-

minch, 22. 
VLEESHOUWERE (Hendrik de), Henric de Vleeshouwere, 17 - VLEESHOU-

WERE (Wouter de), Wouter de Vleeshouwere, 17. 
VORSCHELEN (Hugo van), Hughe van Vorschelen, 17. 
VORSTMANS (Jan), Jan Vorstmans gheheten Pottere, 17. 
VORTMANS (Wouter), Wouter Vortmans, 19. 
VOSHOELE (Klaas van), Claes van Voshoele, 20. 
VRIENSCAP (Gielijs), Egidij dicti Vrienscap, 21. - VRIENDSCHAP (Willem), 

Willelmus dictus Vrienscap, 21. 
VUCHT (Geert van), Gheert van Vucht, 17. 
WAFFLETTE (Arnold), Arnoldi dicti Wafflette, 20. - WAFFLETTE (Gielijs), 

Egidius dictus Wafflette, 20. 
WALSCHEN (de), den Walschen, 24. 
WAMBAC (Gielijs), Egidius Wambac dictus de Liedekerke, 21. - WAMBAC 

(Hendrik), Henrici dicti Wambac, 21. 
WAMBEKE (Hendrik van), Henrici de Wambeke, 22. - WAMBEKE (Jan van), 

Johannes de Wambeke, 22. 
WAVERE (Wouter van), Wouter van Wavere, 16. 
WEDUWEN (Jan der), Jan der Weduwen, 18. 
WEETSINGHEN (Hendrik van), Henric van Weetsinghen, 19. 
WEMMELERE (de), de Wemmelere, 28. 
WESENBEKE (Lonijs van), Lonijs van Wesenbeke, 16. 
WESTVELDE (Jan van den), Johannes dictus van den Westvelde, Johannis dicti 

van den Westvelde, 21. 
Weynere, zie YMPENS. 
WEYNS (Gielijs), Gilijs Weyns, 17. 
WILLEER (Jan), Johannes dictus Willeer, 21. - WILLEER (Niklaas), Nicholai 

Willeer, 21. 
WILLEMS (Willem), Willem Willems, 17. 
WITHAM (Jan van), Jan van Witham, 17. 
WITTEBOLLE (Frank), Vranke Wittebolle, 19. 
WITTERZEYS (Gielijs van), Gielijs van Witterzeys, 19. 
WOLUE (Matheus van), Matheus van Wolue, 28. 
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WUESTKEN (Matheus), Matheus dictus Mahieu Wuestken, 21. - WUESTKEN 
(Peter), Petri dicti Wuestken, 21. 

YMPENS (Gielijs), Gielijs Ympens gheheten de Weynere, 17. 
ZASSEN (Willem van), Willem van Zassen, 16, 25, 26, 29. 
ZELLE (Hendrik van), Henric van Zelle, 16, 17, 18, 19. 
ZEWEDER (Jan), Jans Zeweder, 19. 
ZINCT (Hendrik van der), Henricus dictus van der Zinct, 21. - ZINCT (Judokus 

van der), Judoci dicti van der Zinct, 21. 
ZONGIJS (Gielijs van), Gielijs van Zongijs, 18. 

III. Ambten, instellingen en titels 

BASTAARD, bastart, 16, 17, 18, 19, 20. 
BASTAARDDOCHTER, filia naturalis, 20. 
BASTAARDZOON, bastart sone, filius naturalis, 19, 20, 21, 22. 
Borchgrave van Bruesele, zie BURGGRAAF VAN BRUSSEL. 
Briedere, zie BROUWER. 
BROEDER, fratris, 22. 
BROUWER, briedere, 16. 
Brueder, zie BROEDER. 
BURGGRAAF VAN BRUSSEL, borchgrave van Bruesele, 18. 
CAUTSIDE, cautsiden, cautsiede, cautsieden, 22, 28, 29. 
CAUTSIDEMEESTER, cauchidemeesters, cautsiede meestere, 22, 29. 
Cledermakere, zie KLEERMAKER. 
Clercke van der stat, zie STADSKLERK. 
Clerken, zie KLERK. 
Cordewanier, zie KORDEWANIER. 
Domini, zie HEER. 
Filia naturalis, zie BASTAARDDOCHTER. 
Filius naturalis, zie BASTAARDZOON. 
Fratris, zie BROEDER. 
Fullonis, zie VOLDER. 
GEZEL, ghesellen, 27. 
Ghelasemakere, zie GLASMAKER. 
GILDE, gulden, 14. 
GLASMAKER, ghelasemakere, 19. 
GRAVER, gravers, 26. 
HALLIER, 14. 
HEER VAN BOECHOUT, here van Boechout, 18. 
HEER VAN DIEPENBEEK, here van Diepenbeke, 19. 
HEER VAN PERRIÈRES, here van Perryere, 19. 
HEER, her, domini, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 
HELMMAKER, helmmakere, 17. 
HOEDER IN DE RAMEN, hoedere in die ramen, 14. 
JUFFROUW VAN LIEDEKERKE, joffrouw van Liedekerke, 15. 
KETELBOETER, ketelbuetere, 18. 
KLEERMAKER, cledermakere, 16, 17, 18, 20. 
KLERK, clerken, 28. 
KNAAP, knape, knapen, 16, 23, 24, 27. 
KORDEWANIER, cordewanier, 17. 
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Magister, zie MEESTER. 
MEERSMAN, 16. 
MEESTER, magister, 16, 23, 24, 27. 
Militis, zie RIDDER. 
MODDERMEIER, moeder meyere, 27. 
Moldere, zie MOLENAAR. 
MOLENAAR, moldere, 18. 
OPPERKNAAP, opperknape, 27. 
PAGE, pawage, 18. 
Pawage, zie PAGE. 
POORTER, portere, porteren, porters, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
PRETER VAN DIEGEM, pretere van Diedeghem, 26. 
RIDDER, militis, riddere, 17, 18, 19, 20, 22. 
SCHOENMAKER, scoemakere, 18. 
STADSKLERK, clercke van der stat, 29. 
TASMAKER, tesmakere, 22. 
Textor, zie WEVER. 
TIMMERMAN, 19. 
Tinctor, zie VERVER. 
VERVER, tinctor, verwere, 18, 21. 
VOLDER, fullonis, 22. 
VOOGD VAN LUIK, voecht van Ludic, 19. 
VOOGD VAN RAADSHOVEN, voecht van Raetshoeven, 18. 
WEVER, textor, 21. 
WIJNGAARDENIER, wijngardere, 17. 

IV. Zaken 

AALMOES, aelmoesenen, 15. 
AARDE, erde, 27. 
Berde(ren), zie PLANK. 
BOS, bosch, 26. 
BRIEF, 16, 18. 
BRUG, brugghe, 26, 27. 
Calke, zie KALK. 
Chense, zie CIJNS. 
CIJNS, chense, 15, 27. 
Columpnen, zie KOLOM. 
DAGUREN, dachueren, 23, 26, 27. 
DING, dinch, dinghen, 15, 27. 
Erde, zie AARDE. 
GELD, ghelde, ghelt, 14, 29. 
GEMENE BUS, ghemeyne bussen, collectieve inkomstenbus van de cautside, 29. 
Groes(e), zie GRUIS. 
GRUIS, groes, groese, 24, 25, 27. 
Hantselen, zie HANDZELEN. 
HANDZELEN, hantselen, schouderriemen om zware kruiwagens te verplaatsen, 

27. 
HEIDE, heyden, 27. 
HOOP, 29. 
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HORDE, horden, vlechtwerk van wilgentakken, 26. 
HOUT, houte, houts, 26, 27. 
KAARS, kerse, 15. 
KALK, calke, 27. 
KAR, kerre, kerren, 15, 24, 25. 
KLEDEREN, cledere, 27. 
KLINK, clincken, 27. 
KOLOM, columpnen, rond stenen of metalen steunpunt, 27. 
KOORD, coerden, 27. 
KRAAN, crane, hijswerktuig om vaten uit schepen te lossen, 27. 
KRUIWAGEN, crudewaghene, 27. 
KWARTIER, quartiere, kwartaal, 14. 
LAKENGELD, laken ghelts, belasting betaald voor een plaats in de lakenhalle, 

14. 
LAST, laste, lasten, 25, 26, 29. 
LAT, latten, 27. 
LIJKKAARS, lijchkersen, kaars geplaatst rondom een opgebaard stoffelijk over¬ 

schot, 15. 
LOOD, dloet, loets, loeden, 27, 28. 
LOON, loen, loene, 27, 28. 
MAND, manden, 27. 
NAGEL, naghelen, 27. 
NIEUWE STEEN, nouwes steens, 15. 
Nouwes steens, zie NIEUWE STEEN. 
PLANK, berde, berdere, berderen, 27. 
POEL, poele, publieke waterplas, 25, 29. 
POORT, porten, stadspoort, 26. 
POORTERSGELD, tpoorterghelt, belasting betaald door nieuw ingeschreven 

poorters, 29. 
Porten, zie POORT. 
POT, potte, 28. 
Quartiere, zie KWARTIER. 
RAMEN, constructie van houten sporten waaraan lakens werden gehangen, 14. 
RAMENASSISE, rame assise, raeme assise, indirecte belasting geheven op het 

gebruik van de ramen, 14. 
REKENING, rekeninghen, 29. 
RICHEL, richelen, 27. 
ROK, rocke, 27. 
SPONTSTEEN, spontsteenen, steen voorzien van een sponning (groef of keep 

waarin een kant van een bouwdeel wordt opgesloten of waartegen het kan 
aanslaan), 26. 

STEEN, steene, steenen, steens, stene, stenen, 15, 24, 25, 26, 27, 29. 
STUK, stucken, 26, 27. 
TANG, tanghen, 28. 
TASWERK, in tasse, werk dat of opdracht die wordt aanbesteed, 26. 
Tasse, zie TASWERK. 
TEGEL, tieghelen, 27. 
Tieghelen, zie TEGEL. 
YARDEN, ritten, tochten, 27. 
VENSTER, venstere, vensteren, 27. 
Voeder, zie VOER. 
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VOER, voeder, wagenvracht, 26. 
VOETGELD, voetghelde, belasting of bijdrage betaald door aangelanden van 

plaveiwerken, 16. 
WAGEN, waghen, 15. 
WAS, wasse, 15, 28, 29. 
WATERSCHAP, waterscap, benaming voor een publieke waterplas, 25, 26. 
WEG, wech, weghe, 26. 
WERK, dwerch, werken, 23, 26. 
WILDE STEEN, wilder steene, wilder stene, betekenis onduidelijk, 25, 26. 
ZAVEL, za[vels], zavele, zavels, zand, 24, 25. 

Samenvatting. - De meeste laatmiddeleeuwse rekeningen van de cautside, de 
stedelijke plaveidienst van Brussel, zijn verloren gegaan. Tweee 14de-eeuwse docu¬ 
menten ontsprongen om onduidelijke redenen de dans en worden in deze bijdrage 
integraal uitgegeven. Het betreft een enerzijds rolrekening voor het jaar 1369-1370 
en een syntheserekening van de bestuurders van de cautside voor de periode 1372-
1379, overgeleverd in de vorm van een soort aanhangsel bij een Brusselse stads¬ 
ordonnantie van 22 oktober 1 379. Deze documenten bevatten inlichtingen over de 
werking en werkzaamheden van de cautside zelf, maar zijn ook uitermate interes¬ 
sant voor de studie van de immigratie, de bouwmaterialen en openbare werken. 

Résumé. - La plupart des comptes médiévaux de la cautside ou chaussée, le 
service de pavage de la ville de Bruxelles, sont perdus. Heureusement, deux docu¬ 
ments du 14e siècle ont été conservés. Ils sont entièrement édités dans cet article. Il 
s'agit d'un compte en rouleau pour l'année 1369-1370 et d'un 'compte de synthèse' 
pour la période 1372-1379, conservé sous forme d'annexe à l'ordonnance urbaine 
du 22 octobre 1379. Logiquement, ces documents comptables contiennent des 
données sur le fonctionnement et les activités de la cautside elle-même, mais ont 
également une grande valeur pour l'étude de l'immigration, des matériaux de 
construction et des travaux publics. 

Summary. The majority of medieval accounts of the so-called cautside, the 
public pavement service of the town of Brussels, has been lost. Luckily, two docu¬ 
ments dating from the 14th century have been preserved. Both are edited in this 
article: on the one hand the enrolled accounts for the year 1369-1370 and on 
the other a summary account for the period 1372-1379, which is conserved as 
an attachment to the urban edict of 22 October 1379. Obviously, the documents 
contain data on the operation and activities of the cautside itself, but are very inte¬ 
resting for the study of urban immigration, building materials and public works 
as well. 
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