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WIE IS WIE IN LAATMIDDELEEUWS BRUSSEL?
DE ONTSLUITING VAN EEN DATABANK MET 32.000 LAATMIDDELEEUWSE BRUSSELAARS*

dr. Bram Vannieuwenhuyze 

Inleiding

Op 12 juni 1383 nam het Brusselse stadsbestuur een aantal maatregelen die blijkbaar noodza- 
kelijk waren in goeden steden, ende zunderlinghen [in steden] daer soe grote menichte van 
volke in es vergadert als in der stad van Bruessele.1 Hoewel deze vaststelling past binnen 
de retoriek van de politieke besluitvorming kunnen we gerust stellen dat Brussel naar mid-
deleeuwse normen een grote stad was, met een groot bevolkingsaantal en een regelmatige 
in- en uitstroom van passanten. Hoeveel mensen er nu precies in Brussel vertoefden, is 
echter moeilijk te bepalen. Eind vijftiende eeuw schreef een anonieme geestelijke uit het 
Roodklooster (Oudergem) in een kroniek over de grote sterfte in Brussel in 1485, daer vier 
en dertich duysent lycken waren op een jaer.2 Dit aantal dient uiteraard met de grootste 
voorzichtigheid te worden benaderd. Het lijkt immers bijzonder onwaarschijnlijk dat de slacht-
offers geteld werden. Vast staat echter dat het er heel veel waren en dat het ging om een 
substantieel deel van de Brusselse bevolking.

Exacte bevolkingscijfers bestaan er niet voor laatmiddeleeuws Brussel, net zomin als voor 
andere steden. Historici hebben al enkele ruwe schattingen gemaakt, maar komen meest-
al bij andere getallen uit. De oudste bron waarop ze zich beriepen, is de telling uit 1374, 
waaruit bleek dat Brussel toen 7.313 betalende inwoners telde.3 Het ging zowel om mannen 
als vrouwen, maar mogelijk enkel om zij die binnen de eerste stadsomwalling woonden.4 
Het is wel zeker dat deze mensen een bijdrage van 8 groot konden leveren voor de bede 
voor de hertog. Génicot extrapoleerde dat cijfer naar een totale bevolking van om en bij de  
13.000 inwoners.5 Favresse rekende het cijfer om naar een verondersteld aantal van  

* Dit artikel kwam tot stand dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Provincie 
Vlaams-Brabant. Ik wens tevens Andrea Bardyn, Alexander Soetaert en Ward Leloup te bedanken voor 
de hulp bij het opschonen van de databank. Graag wil ik ook Bart Lambert bedanken voor de uitleg over 
en toegang tot de databestanden van het Engelse onderzoeksproject England’s Immigrants 1350-1550. 
Resident Aliens in the Later Middle Ages. Mijn dank gaat ten slotte uit naar de personeelsleden van het 
Rijksarchief die dit project steunen en opvolgen, in het bijzonder Harald Deceulaer, Eddy Lhermitte en 
Marc Carnier.

1 J.F. WILLEMS (ed.), Vervolg der oude stadsregten van Brussel. 1368-1386, in: Belgisch Museum voor de 
Nederduitsche Tael- en Letterkunde en de Geschiedenis des Vaderlands, X (1846), 100.

2 A.G.B SCHAYES (ed.), Analectes archéologiques, historiques, géographiques, etc., in: Annales de l’Académie 
d’Archéologie de Belgique, VII (1850), 178.

3 J. CUVELIER, Les dénombrements de foyers en Brabant (XIVe – XVIe siècles), Brussel, 1912, CXVI.
4 In 1374 was men weliswaar reeds gestart met de bouw van de tweede stadsomwalling, maar de 

werken waren nog niet afgerond, zoals blijkt uit de hoger vermelde kroniek: Int selve jaer [1379] werdt 
Bruessele besloten metten buyten vesten (A.G.B SCHAYES (ed.), Analectes archéologiques, historiques, 
géographiques, etc., in: Annales de l’Académie d’Archéologie de Belgique, VII (1850), 166). Voor meer 
gegevens met betrekking tot de bouw van de tweede stadsomwalling, zie C. DICKSTEIN-BERNARD, La 
construction de l’enceinte bruxelloise de 1357. Essai de chronologie des travaux, in: Cahiers bruxellois, 
XXXV (1995-1996), 91-128; B. VANNIEUWENHUYZE, Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse 
stedelijke ruimte, doctoraatsverhandeling Universiteit Gent, 2008, 329-340.

5 Deze gegevens zijn ontleend aan J. BAERTEN, De omvang van de Brabantse hoofdsteden in de 14de en de 
15de eeuw. Een kritische bijdrage tot de historische demografie, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, LXIV 
(1981), 11.
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2.925 à 3.657 rijke gezinnen.6 Daelemans sprak dan weer over 19.125 inwoners binnen de 
stadsmuren en 4.850 erbuiten, cijfers die dicht in de buurt komen van Baertens schatting 
van 18.448 à 23.060 inwoners.7

In de vijftiende eeuw groeide Brussel uit tot de grootste en dichtstbevolkte stad van het her-
togdom Brabant. Baerten berekende het bevolkingsaantal voor het jaar 1464 op 26.660 à 
35.825 inwoners.8 Volgens Billen telde de stad rond 1480 zo’n 45.000 inwoners, een cijfer dat 
we bij benadering ook bij Daelemans aantreffen (hij vermeldde 44.484  inwoners).9 Indien al 
deze cijfers kloppen, dan zou er zich op twintig jaar tijd toch wel een zeer spectaculaire “bevol-
kingsboom” hebben voorgedaan… Maar vervolgens zouden er na de hoger vermeldde grote 
sterfte in het midden van de jaren 1480 slechts een 10.000-tal mensen overgebleven zijn, 
als we de anonieme geestelijke uit Roodklooster tenminste mogen geloven. Gonthier stelde 
echter dat toen ‘slechts’ een vierde van de bevolking in Brussel en omgeving het leven liet.10

Over dergelijke schattingen en gissingen kan men blijven debatteren. Belangrijker is de 
samenstelling van de Brusselse bevolking. Wie waren al die Brusselaars nu precies? Wie 
woonde, werkte, verbleef en vertoefde in het Brussel van de late middeleeuwen? Om op die 
vragen een antwoord te kunnen geven, is het noodzakelijk om gegevens te verzamelen over 
individuele mensen. Dat was en is de centrale doelstelling van het databankproject Wie is 
wie in laatmiddeleeuws Brussel. De afgelopen jaren werden gegevens verzameld over ruim 
40.000 Brusselaars, die in een databank werden ondergebracht. Eind 2014 wordt die data-
bank voor het publiek toegankelijk gemaakt via de online-applicatie Zoeken naar Personen 
van het Rijksarchief. 

In dit artikel schets ik kort de genese en het opzet van het project, licht ik de structuur en 
inhoud van de databank toe en ga ik in op enkele methodologische kwesties en keuzes. Op 
die manier hoop ik de lezers niet alleen te laten kennismaken met de databank en de schat 
aan informatie die deze bevat, maar hen ook te inspireren om zelf een dergelijke databank 
op te zetten en/of hun gegevens online te ontsluiten.

6 F. FAVRESSE, L’avènement du régime démocratique à Bruxelles pendant le Moyen Age (1306-1423), 
Bruxelles, 1932, 17.

7 F. DAELEMANS, De bevolking tijdens het ancien régime, in: A. SMOLAR-MEYNART & J. STENGERS (red.), Het 
Gewest Brussel. Van de oude dorpen tot de stad van nu, Brussel, 1989, 130; J. BAERTEN, De omvang van 
de Brabantse hoofdsteden in de 14de en de 15de eeuw. Een kritische bijdrage tot de historische demografie, 
in: Bijdragen tot de Geschiedenis, LXIV (1981), 12.

8 J. BAERTEN, De omvang van de Brabantse hoofdsteden in de 14de en de 15de eeuw. Een kritische bijdrage 
tot de historische demografie, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, LXIV (1981), 12. Stein signaleerde dat 
Baerten hier een rekenfout maakte: de ondergrens bedroeg 28.660 en geen 26.660 inwoners (R. STEIN, 
Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende 
eeuw, Leuven, 1994, 207).

9 C. BILLEN, Episoden, in: C. BILLEN & J.-M. DUVOSQUEL (red.), Brussel, Antwerpen, 59; F. DAELEMANS, De 
bevolking tijdens het ancien régime, in: A. SMOLAR-MEYNART & J. STENGERS (red.), Het Gewest Brussel. 
Van de oude dorpen tot de stad van nu, Brussel, 1989, 130. DAELEMANS had het over een inwoneraantal 
van eenheden (DAELEMANS, Bevolking, 1989, p. 130). Pergameni schreef in zijn inventaris van het stad-
sarchief echter dat Brussel de kaap van de 45.000 inwoners reeds had overschreden in het midden van 
de vijftiende eeuw (Ch. PERGAMENI, Les archives historiques de la Ville de Bruxelles, Brussel, 1943, 176).

10 A. GONTHIER, La fortune d’un bourgeois de Bruxelles au XVe siècle. Le livre censier de Jean van Aa, in: 
Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles, XLVIII (1948-1955), 112.
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Historiek van het databankproject

Een doctoraatsonderzoek over de ruimtelijke ontwikkeling van het laatmiddeleeuwse en 
vroegmoderne Brussel (Universiteit Gent, 2003-2008) vormde de aanzet tot de ontwikkeling 
van een relationele databank.11 Hierin werden allerlei gegevens over middeleeuws Brussel 
verzameld en met elkaar in verband gebracht: bibliografische referenties, een bronnenreper-
torium, archiefreferenties, een hele reeks topografische elementen (straten, gebouwen, perce-
len, omwallingen, enz.) en, tot slot, talloze laatmiddeleeuwse Brusselaars. Laatmiddeleeuwse 
Brusselaars werd in de brede zin opgevat: er werd informatie opgenomen over elke persoon 
die in Brussel aanwezig of actief is geweest vóór 1600 én waarover meer gegevens dan alleen 
maar de naam en de namen van familieleden terug te vinden waren. Concreet betekende 
dit dat alle personen waarvan het beroep, de activiteiten en gegevens over de plaats in de 
maatschappij (verder ‘sociale status’ genoemd) werden meegedeeld, werden opgenomen in 
de databank. De informatie werd verzameld op basis van literatuur- en bronnenonderzoek.

Deze databank vormt nog steeds een onmisbare meta-bron voor het onderzoek naar laat-
middeleeuws Brussel en wordt quasi dagdagelijks gebruikt. Bovendien wordt hij ook nog 
steeds aangevuld. Het gaat echter om een persoonlijk werkinstrument, dat niet toegankelijk 
is voor andere geïnteresseerden. De afgelopen jaren kwamen er weliswaar diverse vragen 
van collega’s, studenten, archief- en museummedewerkers, genealogen en vrijetijdshistori-
ci die geïnteresseerd waren in biografische en/of genealogische informatie over laatmid-
deleeuwse Brusselaars. Aangezien het dus zonde zou dat deze omvangrijke databank een 
persoonlijk werkinstrument zou blijven, werd begin 2012 een overeenkomst afgesloten met 
het Rijksarchief om de databank te integreren in hun centrale online-zoekrobot Zoeken naar 
personen (http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen) (afbeelding 1). Dit platform biedt 
één centrale toegang tot een immense schat aan biografische en genealogische gegevens 
die door tientallen vrijwilligers werden opgezocht en ingevoerd. Momenteel bevat de da-
tabank Zoeken naar personen meer dan 24 miljoen personen.12 Het overgrote deel van de 
gegevens is afkomstig uit de registers van de burgerlijke stand en de parochieregisters, die 
in de diverse afdelingen van het Rijksarchief bewaard worden.

11 Het doctoraatsonderzoek mondde uit in de openbare verdediging van het proefschrift: B. VANNIEUWENHUYZE, 
Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte, doctoraatsverhandeling 
Universiteit Gent, 2008 (online consulteerbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek Gent:  
http://lib.ugent.be/catalog/pug01:505541).

12 Stand van zaken op 18 september 2014.
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Het Rijksarchief was bijzonder geïnteresseerd om de databank van laatmiddeleeuwse 
Brusselaars te integreren in hun online-zoekrobot. Niet alleen kan de Zoeken naar personen-
databank daardoor verder worden uitgebreid, maar zodoende kan ook een grote reeks ge-
gevens uit de periode vóór 1600 worden toegevoegd, die bovendien uit een breder scala 
aan documenten werden gedistilleerd (de databank bevat immers vooral gegevens uit an-
dere archieven). Tot slot worden op die manier voor het eerst gegevens aangeleverd vanuit 
academische hoek. In dat opzicht kan het project Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel 
een voorbeeldfunctie vervullen en ook andere academici aanzetten om hun gegevens ter 
beschikking te stellen.

Van meet af aan was het echter duidelijk dat de databank met laatmiddeleeuwse Brusselaars 
niet zomaar overzetbaar was. Een grondige aanpassing van de structuur en een opschoning van 
de gegevens bleken noodzakelijk.13 Aangezien die operatie de nodige tijd en energie zou ver-
gen, werd een dubbele subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
enerzijds en bij de Provincie Vlaams-Brabant anderzijds. Beide instellingen honoreerden de 
aanvraag en kenden respectievelijk op 5 december 2012 en op 22 april 2013 een project-
subsidie toe om de aanpassingen door te voeren en de databank te ontsluiten. De middelen 
werden gebruikt om de structuur van de databank af te stemmen op deze van het Rijksarchief 
en om vervolgens drie tijdelijke medewerkers aan te stellen die de opschoning zouden uit-
voeren. Dit gebeurde in de tweede jaarhelft van 2013 en werd verdergezet in de loop van 
2014. Op het einde van de zomer 2014 telde de databank in totaal 40.109 entries, waarvan 
er 32.000 zijn opgeschoond. In de herfst van 2014 zullen deze 32.000 personen worden in-
geladen in de zoekrobot Zoeken naar Personen van het Rijksarchief en worden de gegevens 
aldus online toegankelijk gemaakt.

Structuur en inhoud van de databank Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel

Zoals reeds kort werd uiteengezet, bevat de databank informatie over talloze personen waar-
van we met vrij grote zekerheid mogen aannemen dat ze vóór 1600 in Brussel aanwezig 
zijn geweest of actief waren. Aangezien het echter niet realistisch was om alle personen te 
registreren, werd gekozen om enkel die personen te weerhouden waarvan ook het beroep, 
de sociale ‘status’ (bijvoorbeeld een titel of het lidmaatschap van een professionele of socio-
culturele vereniging) en de relatie tot een specifiek topografisch element (een woonplaats, 
een werkplek, bezittingen, enzovoort) bekend zijn. Extra informatie over die personen werd 
dan uiteraard ook opgenomen: geboortedatum en -plaats, overlijdensdatum en -plaats, na-
men van familieleden, en allerlei informatie over activiteiten of bezigheden.

De herkomst van de informatie is van tweeërlei aard. Enerzijds werden de gegevens verzameld 
op basis van origineel bronnenonderzoek. Diverse types documenten werden doorgenomen, 
voornamelijk stadsordonnanties, landsheerlijke verordeningen, schepenbrieven, cijnsregisters, 
ledenlijsten, rekeningen en andere boekhoudkundige stukken. Deze worden bewaard in de 
collecties van onder meer het Archief van de Stad Brussel, het Archief van het OCMW-Brussel, 
het Algemeen Rijksarchief, het Rijksarchief te Anderlecht en de Koninklijke Bibliotheek. 

13 Twee grote operaties moesten worden doorgevoerd: enerzijds de omvorming van de bestaande databank 
(een Access-bestand) naar de normen van de databank van het Rijksarchief (voor alle informatiekolommen 
moest gecontroleerd worden of de gegevensstructuur identiek is); anderzijds een nauwgezette controle 
van alle velden opdat de gegevens voldoen aan de vereisten van de gegevensinvoer. Die opschoning had 
voornamelijk betrekking op de standaardisatie van de gegevens, de oplossing van codes en afkortingen, 
de correctie van fouten, de verwijdering of verplaatsing van irrelevante informatie en de aanvulling van 
ontbrekende informatie.
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Anderzijds werden ook heel wat gegevens verzameld uit gepubliceerde bronnenuitgaven 
en uit de (wetenschappelijke) historische literatuur. Het is hier uiteraard niet mogelijk om al 
die werken op te sommen; in bijlage 1 lijst ik wel enkele gepubliceerde bronnenuitgaven en 
gepubliceerde namenlijsten op, waarvan de gegevens in de databank werden ingevoerd. Ook 
een aantal digitale datacollecties werden aangeleverd. Andrea Bardyn verzamelde gegevens 
over ruim 960 laatmiddeleeuwse Brusselse vrouwen en voegde deze toe aan de databank.14 
Via het Engelse onderzoeksproject England’s Immigrants 1350-1550. Resident Aliens in the 
Later Middle Ages konden gegevens worden verkregen over zo’n 40-tal laatmiddeleeuwse 
Brusselaars die hun geluk in Engeland gingen beproeven.15

In de databank worden de gegevens verspreid over een reeks velden, waarvan sommige op 
gestandaardiseerde en gecodeerde wijze zijn ingevuld. In de onderstaande tabel worden die 
velden systematisch voorgesteld.

Veld Aard van de gegevens RA

Persoonnummer Uniek volgnummer per entry (automatisch toegekend).

Bronnummer Code (nummer) van de bron waaruit de informatie is gehaald 
(relatie met databank ‘bronnen’). Indien de informatie afkomstig 
is uit de historische literatuur, dan wordt volgnummer 1 
gebruikt.

X

Brussel? Wordt aangevinkt indien absoluut zeker is dat deze persoon in 
Brussel aanwezig of actief was vóór 1600. 

Buiten Brussel? Wordt aangevinkt indien absoluut zeker is dat deze persoon in de 
nabije omgeving van Brussel aanwezig of actief was vóór 1600.

Gegevens Aanduiding via een lettercode welke informatie is ingevoegd: 
gegevens over het beroep (B), over de familie (F), over een relatie 
tot een ruimtelijk element (R) en over de sociale status (SK).

+ Een kruis wordt geplaatst indien de persoon op het moment van 
de vermelding reeds overleden is.

Naam,  
voornaam

Achternaam (hoofdwoord, zonder losse voorvoegsels), gevolgd 
door voornaam en eventuele losse voorvoegsels (zoals ‘de’, 
‘vanden’, enz.) van de persoon. Indien de naam van de 
persoon meermaals voorkomt in de bron of literatuur en daarbij 
verschillen optreden, dan wordt de meest voorkomende spelling 
of de eerste spelling genomen. Indien één van beide namen 
onbekend is dan wordt een streepje geplaatst.

Voornaam Voornaam zoals die in de bron of literatuur wordt vermeld, 
voorafgegaan door eventuele voorvoegsels (zoals ‘de’, ‘vander’, 
enz.). Indien de voornaam van de persoon meermaals voorkomt 
en daarbij verschillen optreden, dan worden deze vermeldingen 
na elkaar opgesomd.

X

14 Deze gegevens werden verzameld in het kader van haar masteronderzoek naar het goederenbezit en 
-beheer door laatmiddeleeuwse Brusselse vrouwen: A. BARDYN, Vermogende vrouwen. Het immobiliën-
bezit van vrouwen in laatmiddeleeuws Brussel (1356-1460), Leuven, 2013 (KU Leuven, onuitgegeven 
masterscriptie).

15 England’s Immigrants 1330-1550 (www.hrionline.ac.uk, versie 1.0, 22 september 2014).
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Naam Achternaam zoals die in de bron of literatuur wordt vermeld, 
zonder eventuele voorvoegsels (zoals ‘de’, ‘vander’, enz.), maar 
wel gevolgd door eventuele bijnamen (voluit geschreven, bv. 
‘geheten Dierickx’ of ‘dictus Janssens’). Indien de achternaam 
van de persoon meermaals voorkomt en daarbij verschillen 
optreden, dan worden deze vermeldingen na elkaar opgesomd.

X

Datuminfo Extra informatie met betrekking tot de datering, bijvoorbeeld 
indien de datum onvolledig is, er een terminus ante of post 
quem wordt gegeven, of de bron betrekking heeft op een 
langere periode (bv. een rekening die een heel jaar overspant).

Jaar Jaartal waarin de persoon is vermeld (in Arabische cijfers). 
Indien onbekend: 0.

Maand Maand waarin de persoon is vermeld (in Arabische cijfers). 
Indien onbekend: 0.

Dag Dag waarop de persoon is vermeld (in Arabische cijfers). Indien 
onbekend: 0.

Tekst Originele tekstpassage uit de bron of literatuur waarin de 
persoon is vermeld.

B, T of L Lettercode die weergeeft of de informatie afkomstig is uit een 
historische bron (B), uit een uitgave van een bron (T), uit een 
regest (R) of uit de historische literatuur (L).

Publicatie/
literatuur

Stereotiepe literatuurreferentie.

Boeknummer Code van de literatuurreferentie (relatie met de databank 
‘literatuur’).

Geslacht Lettercode die het geslacht van de persoon weergeeft: M of V. X

Sociale groep Aanduiding van de sociale groep(en) waartoe de persoon 
behoort (bijvoorbeeld een broederschap, een religieuze orde, 
een geslacht, de ridderstand, een ambacht, het poorterschap, 
een rederijkerskamer, enz.).

Beroep Beroep(en), ambt(en) of (openbare) functie(s) van de persoon. X

Titel(s) Titels van de persoon  (de meest voorkomende zijn: meester, 
heer (eventueel gevolgd door een locatie), doctor, licentiaat).

X

Geboortedatum Stereotiepe vermelding in Arabische cijfers (dd/mm/jjjj ) van de 
geboortedatum, indien gekend.

X

Geboorteplaats Vermelding van de geboorteplaats (dorp, stad, streek of land). X

Overlijdens-
datum

Stereotiepe vermelding in Arabische cijfers (dd/mm/jjjj ) van de 
overlijdensdatum, indien gekend.

X

Overlijdensplaats Vermelding van de overlijdensplaats (dorp, stad, streek of land). X
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Vader – Moeder 
– Man – Vrouw 
– Broer(s) 
– Zus(sen) 
– Kinderen – 
Familieleden

Vermelding van de voor- en achternaam van naaste 
familieleden.

Opmerkingen Aanvullende informatie en opmerkingen over de persoon, 
zoals preciseringen in verband met de identiteit en personalia, 
gegevens over familieleden, info over gebeurtenissen en 
activiteiten, variaties in de schrijfwijze, enz.). Achteraan volgt 
ook nog een volledige literatuurreferentie indien de informatie 
uit de historische literatuur werd gehaald.

X

Voor elke entry in de databank kan ook een fiche worden opgeroepen, waarop alle informatie 
over één specifieke persoon is samengebracht. Om het wat concreter en aanschouwelijker 
te maken, voeg ik hier twee concrete voorbeelden toe. De eerste fiche bevat informatie die 
uit historische literatuur werd gehaald (vandaar het bronnummer 1 en de ingevulde litera-
tuurreferentie), met name over “Jean d’Enghien, seigneur de Kestergat” (afbeelding 2). Deze 
persoon wordt vermeld in de ammanslijst die werd samengesteld door Henne & Wauters.16 
Naast de datum waarop hij dit ambt opnam (10 oktober 1430) krijgen we ook informatie over 
zijn titel (heer van Kestergat) en familie (hij was de vader van Louis d’Enghien).

De informatie op de fiche van Johannes Rykaerts, het tweede voorbeeld (afbeelding 3), is af-
komstig uit een historische bron (zie het bronnummer 2504), namelijk een Brusselse schepen-

16 A. HENNE & A. WAUTERS, Histoire de la ville de Bruxelles (nouvelle édition du texte original, augmentée 
de nombreuses reproductions de documents choisis par Mina Martens, archiviste de la ville), Brussel, 
1975, dl. II, 410.
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brief van 23 maart 1415, waarin werd geacteerd dat Theodericus Daniis de vier gasthuizen 
en de arme gevangenen in de Steenpoort een erfelijke rente schonk die werd geheven op 
de helft van een hofstede op de Lange steenweg.17 Johannes Rykaerts wordt erin vermeld 
als provisor (= voogd, beheerder) van het Sint-Jakobsgasthuis, maar hij vertegenwoordigde 
bij die transactie ook de andere drie Brusselse gasthuizen (Sint-Kornelis-, Sint-Laureins- en 
Sint-Juliaansgasthuis) en de arme gevangenen in de Steenpoort.

Beide voorbeelden geven een beeld van het soort informatie en de spreiding over de fiche. 
Afhankelijk van bron tot bron is die informatie zeer summier tot zeer uitgebreid. De meest 
uitgebreide informatie komt uiteraard uit historische literatuur waarin velerlei biografische 
gegevens over bepaalde personen worden bijeengebracht. Niet alle informatie kan echter 
worden overgezet naar de databank van het Rijksarchief. Het kruisje in de laatste kolom van 
de bovenstaande tabel geeft aan welke informatie uit de databank kan worden opgenomen. 
Het betreft hier voornamelijk de basisinformatie, zoals de naam en voornaam van de per-
soon, zijn of haar beroep en sociale status en gegevens over geboorte en overlijden. In het 
veld opmerkingen kan bovendien nog een hele reeks extra informatie worden toegevoegd, 
alsook een volledige literatuurreferentie. Gegevens over de datum van de vermelding en de 
bron waaruit de informatie afkomstig is, worden in de Zoeken naar personen-applicatie in 
een aparte databank meegegeven. Via het zoekformulier kan op al deze gegevens gezocht 
en gefilterd worden.

Enkele methodologische kwesties en pragmatische keuzes

De creatie en invulling van een personendatabank is een hele onderneming. Verschillende 
methodologische problemen komen daarbij om de hoek kijken en diverse keuzes moeten 
worden gemaakt. Zonder exhaustief te willen zijn, som ik hier een aantal belangrijke kwes-

17 Archief van het OCMW-Brussel, fonds Sint-Jacobsgasthuis, n° 7, akte n° 24.
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ties op, die tegelijkertijd dienst doen als richtlijnen bij de consultatie van de databank én als 
waarschuwingen voor diegene die zelf zo’n databank wil creëren.

Eén van de belangrijkste keuzes bij de creatie van de databank met laatmiddeleeuwse 
Brusselaars houdt in dat bewust werd geopteerd om geen unieke persoonsfiches te maken. 
Dat betekent concreet dat de informatie over specifieke personen over meerdere entries (of 
fiches) zit verspreid. Anders gesteld: het gaat in essentie om een databank van vermeldin-
gen van personen, niet van unieke personen. Wie informatie over een specifieke persoon 
wil opzoeken, zal dus de in de databank verspreide gegevens moeten bijeenleggen. Daarbij 
zal men merken dat bepaalde informatie meer dan eens voorkomt: bepaalde bronnen en 
literatuur verschaffen nu eenmaal dezelfde gegevens over een specifieke persoon. Om het 
met een concreet voorbeeld te stellen: in diverse documenten wordt Rogier vander Weyden 
als schilder aangeduid. Dat gegeven vindt men dus meermaals terug in de databank.

Hoewel deze keuze vanuit het standpunt van de gebruiker niet ideaal is, kan ze worden ver-
klaard door een zeer dwingende reden: bij het opstellen van een dermate grote databank 
kost het ongelofelijk veel tijd om telkens na te gaan of een bepaalde persoon reeds in de 
databank is geregistreerd of niet. Dat lijkt in theorie een simpele opdracht, maar is het in de 
praktijk helaas niet. Twee obstakels zorgen daarvoor: ten eerste het bijzonder groot aantal 
homoniemen en ten tweede de diverse schrijfwijzen van de namen. 

Enkele voorbeelden kunnen dit duidelijk maken. Zo is er een Jan van Laken ingeschreven 
in het ambacht van de zogenoemde steenbickeleren in de tweede helft van de veertiende 
eeuw.18 In 1392, 1393 en 1394 wordt een Jan van Laken als gezworene van het steenbic-
kelerenambacht vermeld.19 Ging het hier telkens om dezelfde persoon? Wellicht wel, maar 
zeker is dat niet. Duverger wees verder op vermeldingen in het cijnsregister van de Sint-
Goedelekerk van 1369-1372 waarin een steenbickeleer Jan van Laken werd gesitueerd in 
de Sint-Goriksparochie en een steenhouwer Jan van Laken in Molenbeek.20 Ook hier kan het 
nog steeds om dezelfde persoon gaan. De riemmaker Jan van Laken die toetrad tot de Sint-
Jakobsbroederschap in de periode 1357-1386 is ongetwijfeld iemand anders, net zoals bakker 
Jan van Laken die omstreeks 1408 lid werd van diezelfde broederschap.21 Omstreeks 1400 
liepen er dus minstens drie mannen met de naam Jan van Laken rond in Brussel.

Als we de varianten in de schrijfwijze van de naam mee in ogenschouw nemen, dan blijkt 
dat er nog meer mensen met die naam bestonden. Zo wordt in het cartularium van het Sint-
Jakobsgasthuis melding gemaakt van heer Jans van Laken, priester en parochiaan van de 
Sint-Niklaaskerk in Brussel, die kennelijk vóór 22 oktober 1361 was overleden.22 In datzelfde 
register komt ook wijlen bakker Jans van Laken voor, een vermelding die wellicht uit de twee-
de helft van de veertiende eeuw stamt. Indien dat klopt, dan kan het hier niet gaan om de 
hoger vermelde bakker Jan van Laken die pas in 1408 lid werd van de Sint-Jakobsbroederschap. 
De afwijkende schrijfwijze (met eind-s achteraan de voornaam) valt in beide gevallen trou-
wens te verklaren als een genitiefvorm.

18 J. DUVERGER, De Brusselsche Steenbickeleren, Beeldhouwers,  Metselaars, Bouwmeesters enz. der XIVe 
en XVe eeuw met een aanhangsel over Klaas Sluter en zijn Brusselsche medewerkers te Dijon, Gent, 
1933, 37.

19 Ibidem, 41.
20 Ibidem, 37.
21 C. DICKSTEIN-BERNARD, Le livre de la confrérie de Saint-Jacques d’Overmolen à Bruxelles (1357-1419), 

Brussel, 2005, 60 & 71.
22 Archief van het OCMW-Brussel, fonds Sint-Jakobsgasthuis, n° 10.
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Wat het Latijnse bronnenmateriaal betreft, wordt Johannis de Laken vermeld op 20 januari 
1364, Johannis de Laken op 10 augustus 1321 en Johanni, zoon van Gossuinus de Laken, in 
1292.23 Ook in deze gevallen hebben afwijkingen in de schrijfwijze van de naam te maken 
met het gebruik van naamvallen. Ze heetten allen Johannes de Laken of Jan van Laken. Van 
geen enkele van deze personen is het beroep of de sociale status bekend, zodat het moeilijk 
is ze in verband te brengen met één van de hoger vermelde personen. We hebben wel ge-
gevens over hun bezittingen, zodat dat via die manier eventueel mogelijk is.

Uit dit relatief eenvoudige voorbeeld blijkt dat de identificatie van personen voor heel wat pro-
blemen kan zorgen. Om die identificatie snel en efficiënt te laten verlopen, heeft men nood 
aan allerlei contextualiserende gegevens: beroep en sociale status, namen van familieleden, 
woonplaats of bezittingen. In het geval van Jan van Laken zou het nog meevallen, maar wat dan 
gedaan bij een naam als Jan/Johannes Mennen die met de regelmaat van de klok voorkomt in 
de veertiende en vijftiende eeuw. Andere namen, zoals bijvoorbeeld Willem van Coudenberghe, 
kunnen op zoveel verschillende wijzen worden geschreven en vertaald dat het identificatie-
werk enorm veel tijd zou kosten. Er werd voor geopteerd om dergelijk opzoekwerk achterwege 
te laten en de tijd vooral te besteden aan het invoeren van zo veel mogelijk vermeldingen.

De hiervoor geschetste problemen hebben geleid tot nog een aantal andere keuzes. Zo be-
vat de databank steeds het originele tekstfragment uit de historische bron of literatuur. In 
de gestandaardiseerde velden wordt de naam opgesplitst in voor- en achternaam, teneinde 
zoekacties mogelijk te maken, maar verder wordt de schrijfwijze zo weinig mogelijk aan-
gepast.24 Enkel afkortingen zijn weggewerkt en Latijnse voornamen worden in de nomina-
tief gezet.25 Vertalingen worden echter niet doorgevoerd.26 Wie dus op zoek is naar een lid 
van de familie van Coudenberge, dient bijvoorbeeld te zoeken op ‘van Coudenberge’, ‘van 
Coudenberghe’, ‘van Coudenberghen’, ‘de Coudenberge’ en ‘de Frigido Monte’; wie een 
persoon met de voornaam Gielijs zoekt, kan beter ook oog hebben voor ‘Gillis’ en ‘Egidius’.

Los van deze pragmatische keuzes is getracht om de gegevens in de databank zo veel moge-
lijk te standaardiseren. Dat is immers noodzakelijk om zoekoperaties mogelijk te maken. Eén 
van de gevolgen daarvan is dat er in de databank zeer weinig ruimte is voor onzekerheden. 
Nochtans blinken de laatmiddeleeuwse bronnen in de regel niet uit in helderheid. Stukken 
tekst zijn soms onleesbaar, documenten zijn niet dateerbaar, fragmenten zijn weggelaten of 
vergeten of informatie wordt op nogal omslachtige wijze omschreven. In de gestandaardi-
seerde velden is echter geen ruimte voor vraagtekens. Indien bepaalde gegevens niet zeker 
zijn, dan wordt daarover in het veld opmerkingen bericht.

Toch is het in een aantal gevallen niet mogelijk om trefzeker te standaardiseren. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de beroepen en titels. De terminologie die in de laatmiddeleeuwse bron-
nen wordt gebruikt, zorgt nogal eens voor onduidelijkheden. Bepaalde personen krijgen af-
hankelijk van de bron een ander beroep of titel, terwijl voor sommige beroepen en titels dan 

23 Respectievelijk: Archief van het OCMW-Brussel, Fonds Sint-Jacobsgasthuis, n° 10; Archief van het OCMW-
Brussel, fonds Hôpitaux, H.266d, akte n° 1; Rijksarchief te Anderlecht, Archief Sint-Goedele, n° 42, akte 
101.

24 Wanneer de naam meerdere keren voorkomt in de bron of literatuur wordt de eerste vermelding of de 
meest voorkomende variant weerhouden.

25 De afkorting Jo. wordt bijvoorbeeld omgezet naar Johannes; hetzelfde geldt voor Johannem, Johannis of 
Johanni. Vermelden we voor de volledigheid ook nog dat voornamen beginnend op een i zijn gemoder-
niseerd en dus beginnen met een j.

26 De reden hiervoor is net dat er zoveel verschillende schrijfwijzen mogelijk zijn; het is bijzonder moeilijk 
om een gestandaardiseerde schrijfwijze van een naam voorop te stellen.
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weer diverse termen werden gebruikt. Om dit probleem te omzeilen, volgt de informatie in 
deze velden zo dicht mogelijk de gegevens uit de documenten (al werden beroepen, amb-
ten en titels in de mate van het mogelijke wel gemoderniseerd). Bij onduidelijkheden werd 
een beroep gedaan op het beroepsnamenboek van Glasbergen.27 

Ook de standaardisatie van de datering geeft vaak aanleiding tot problemen. In een ideaal 
geval kan een vermelding van een persoon worden gekoppeld aan één specifieke datum, 
bestaande uit een dag, een maand en een jaar. Maar zelfs dan is men nooit 100% zeker dat 
de vermelde persoon op het vermelde tijdstip wel in Brussel aanwezig was of zelfs nog in 
leven was. Vele teksten maken immers melding van reeds overleden personen, zoals onder 
meer geregeld het geval is in documenten met betrekking tot goederenbezit en -transacties.28 
Dit is gewoonlijk het gevolg van het slaafs kopiëren van gegevens uit oudere documenten. 
Eenzelfde fenomeen komen we bijvoorbeeld tegen in jaargetijdenboeken (obituaria), lijsten 
van overleden personen die door een religieuze gemeenschap werden herdacht. Daarom 
willen we dus ten stelligste benadrukken dat een vermelding van een bepaalde persoon op 
een bepaalde datum zeker geen hard bewijs is voor zijn of haar aanwezigheid te Brussel op 
dat specifieke tijdstip.

Een tweede probleem met de data houdt verband met het feit dat diverse documenten niet 
of slecht gedateerd zijn. Dat is vanzelfsprekend het geval voor alle documenten waarop geen 
datum staat vermeld. In die gevallen is het soms wel op indirecte wijze mogelijk om een 
datering, een dateringsvork of termini ante quem of post quem te reconstrueren. Andere 
documenten zijn dan weer niet vast te pinnen op één enkel moment. Zo beslaan rekenin-
gen vaak de periode van een heel jaar (al kwamen ook week- en maandrekeningen voor); 
documenten zoals ledenlijsten en cijnsregisters werden opgestart vanaf een bepaald mo-
ment, maar vervolgens soms nog zeer lange tijd aangevuld. Ook in die gevallen is het vaak 
niet eenvoudig om een vermelding van een persoon aan één specifieke datum te koppelen.

Vermelden we tot slot nog dat alle dateringen in de databank zijn omgezet naar de nieuwe 
stijl. Brussel volgde tot 1563 de Paasstijl, wat inhoudt dat het jaar pas op Pasen begon. Alle 
datumvermeldingen tussen 1 januari en Pasen zijn omgerekend naar de Nieuwjaarsstijl, die 
vanaf 1563 in gebruik is (en die wij nu nog steeds gebruiken).

Conclusie en toekomstperspectieven

Tot slot van dit artikel wil ik aanduiden wie zoal met de databank Wie is wie in laatmiddel-
eeuws Brussel aan de slag kan, welk onderzoekspotentieel deze bezit en welke aanvullin-
gen er in de toekomst nog mogelijk zijn. In elk geval staat vast dat de databank met 32.000 
laatmiddeleeuwse Brusselaars een schitterend repertorium vormt voor genealogen, die hierin 
verre familieleden en naamgenoten kunnen aantreffen of stambomen kunnen vervolledigen. 
In die zin vormt de databank enerzijds een goede aanvulling op het vele opzoekingswerk dat 
al is verricht naar de voormalige Brusselse geslachten, en waarvan de resultaten (nog) niet 

27 J.B. GLASBERGEN, Beroepsnamenboek. Beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België, 
Amsterdam/Antwerpen, 2004.

28 Zie in dit verband B. VANNIEUWENHUYZE, Buren, straten en aanknopingspunten. Plaatsbepaling in het 
laatmiddeleeuwse Brussel (dertiende-zestiende eeuw), in: Stadsgeschiedenis, IV (2009) 107.
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in de databank werden opgenomen.29 Anderzijds vult de databank ook het recente werk aan 
van een aantal vrijetijdshistorici en genealogen, zoals van onder meer Jan Caluwaerts die de 
poorterslijsten van Brussel uitgaf of van de vrijwilligers die in het kader van het DemogenVisu-
project van het Rijksarchief de registers van de burgerlijke stand excerperen en invoegen in 
de Zoeken naar Personen-databank.

Daarnaast is de databank ook van grote waarde voor (academische of niet-academische) 
historici, letterkundigen, taalkundigen, kunsthistorici, archeologen en bouwhistorici die de 
middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis van Brussel en omgeving onderzoeken of op 
zoek zijn naar biografische gegevens over één of meerdere personen die in Brussel aanwezig 
of actief waren. Hetzelfde geldt uiteraard voor archief-, musea- en erfgoedmedewerkers die 
belast zijn met de ontsluiting van archiefstukken, de studie van collecties, het uitdenken van 
tentoonstellingen of het opzetten van erfgoedprojecten.

De databank is echter niet enkel geschikt voor opzoekwerk toegespitst op één of meer speci-
fieke personen, maar kan ook nieuw onderzoek vooruithelpen. Zo biedt het repertorium een 
gedegen startbasis voor onderzoek naar de diverse geledingen van de laatmiddeleeuwse 
en vroegmoderne Brusselse maatschappij, zoals bijvoorbeeld naar de samenstelling van am-
bachtsorganisaties en socio-culturele verenigingen, naar de adellijke aanwezigheid in de stad, 
naar het rekruteringsveld en de achtergrond van het stadspersoneel of naar sociale mobiliteit, 
om maar enkele voorbeelden te noemen.30 De databank is tevens een prima vertrekpunt voor 
een diepgaandere studie van de laatmiddeleeuwse/vroegmoderne arbeidsmarkt en kan op 
termijn misschien worden ingezet voor een studie van de socio-economische topografie van 
de stad (al moet daarvoor ook verder onderzoek naar die topografie zelf worden gevoerd). 
Tot slot wijs ik er nog op dat de databank ook voldoende stof biedt voor taalkundigen die 
naamgevingsprocessen en de oorsprong van familienamen bestuderen.

Verdere aanvullingen en uitbreidingen van de databank zijn vanzelfsprekend mogelijk en 
wenselijk. De opgeschoonde Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel-databank telt momen-
teel 32.000 entries, maar het is mogelijk dit aantal op relatief korte termijn op te trekken tot 
boven de 40.000 (het aantal entries in het basisbestand). Mits een kleine inspanning kan het 
totale aantal personen misschien zelfs binnen afzienbare tijd worden opgetrokken tot 50.000. 
Of het ooit mogelijk zal zijn om de kaap van de 100.000 entries te ronden, zal de toekomst 
moeten uitwijzen. Daarvoor zijn extra tijd, hulp en middelen nodig. Langs deze weg wil ik 
dan ook een warme oproep doen om gegevens over laatmiddeleeuwse Brusselaars aan te 
leveren (bij voorkeur in het hoger geschetste format) of hulp aan te bieden bij de exploratie 
van middeleeuwse bronnen of historische literatuur. In elk geval is er zeker potentieel om op 
systematische en vrij snelle manier aan de slag te gaan: er bestaan immers nog verscheidene 

29 Die opzoekingen werden voornamelijk verricht door leden van de asbl Association Royale des Descendants 
des Lignages de Bruxelles, opgericht in 1961 (http://www.lignagesdebruxelles.be/). De vereniging pu-
bliceert een trimestrieel tijdschrift, toepasselijk Les Lignages de Bruxelles genoemd. In bijlage 2 worden 
enkele publicaties opgesomd.

30 Afgelopen jaar maakten enkele onderzoekers reeds gebruik van de databank: Andrea Bardyn deed dat 
in het kader van haar studie naar goederenbezit en -beheer door vrouwen in laatmiddeleeuws Brussel, 
Remco Sleiderink naar het profiel van de leden van de rederijkerskamer de Korenbloem (zie respectievelijk 
A. BARDYN, Vermogende vrouwen. Het vastgoedbezit van  vrouwen in laatmiddeleeuws Brussel op basis 
van cijnsregisters (1356-1460), in: Stadsgeschiedenis, IX (2014), ter perse; R. SLEIDERINK, De schandaleuze 
spelen van 1559 en de leden van De Corenbloem. Het socioprofessionele, literaire en religieuze profiel 
van de Brusselse rederijkerskamer, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XCII (2014), ter 
perse).
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historische publicaties met kant en klare namenlijsten van laatmiddeleeuwse Brusselaars, 
zoals de lijst in bijlage 2 aantoont.

Daarnaast vallen tot slot ook nog enkele uitbreidingsmogelijkheden aan te stippen. Ik vermeld 
er drie. Uit het voorgaande bleek reeds dat de basisdatabank een aantal gegevensvelden 
bevat die momenteel niet overzetbaar zijn naar de Zoeken naar Personen-applicatie van het 
Rijksarchief. In de toekomst zal nagegaan worden of dat alsnog mogelijk is (en op welke 
manier) of dat deze gegevens elders online kunnen worden ontsloten. Hetzelfde geldt voor 
de kruisverwijzingen, misschien wel het belangrijkste gebrek van de databank. Momenteel 
is het niet mogelijk om linken te leggen tussen entries, tenzij ze uit één zelfde bron komen. 
Dat zou nochtans bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld om personen te identificeren of fami-
lieleden met elkaar in verband te brengen. En ten slotte valt het te bekijken of de databank 
ooit kan worden gekoppeld aan een topografische databank over (laatmiddeleeuws/vroeg-
modern) Brussel en omgeving. Momenteel is dat zeker nog toekomstmuziek, maar er valt 
misschien heil te verwachten van de vectorisering van het negentiende-eeuwse primitieve 
kadasterplan van Brussel – het zogenoemde plan Bastendorff – door de Directie Monumenten 
en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Zij hebben de ambitie om voor 
Brussel een digitaal historisch GIS te realiseren, naar analogie met het Parijse Alpage-project.31 
Op termijn zou een regressieve analyse van de Brusselse topografie inclusief koppeling naar 
instellingen, sociale groepen én personen mogelijk moeten zijn.

Bijlage 1: gepubliceerde bronnenuitgaven en namenlijsten waaruit gegevens over per-
sonen werden gedistilleerd en in de databank zijn ingevoerd
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), 246-294.
P. BONENFANT, Un dénombrement brabançon inédit du XIVe siècle : gens de ménie et bour-
geois forains dans l’ammanie de Bruxelles, in: Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, 
CXXV (1959), 295-345.
A.-M. BONENFANT-FEYTMANS, La Corporation des Orfèvres de Bruxelles au moyen âge, in: 
Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, CXV (1950), 85-171.
J. CUVELIER, Les dénombrements de foyers en Brabant (XIVe – XVIe siècles), Brussel, 1912.
J. CUVELIER, Le registre aux statuts, ordonnances et admissions du métier des tisserands de 
laine ou grand métier de Bruxelles (XVe-XVIIIe siècle), in: Bulletin de la Commission Royale 
d’Histoire, LXXXI (1912), 121-146.
J. CUVELIER, De tapijtwevers van Brussel in de XVe eeuw, in: Verslagen en Mededeelingen der 
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde, Gent, 1912, 373-414.
J. CUVELIER, Een onbekende rijmkroniek van het begin der XIVe eeuw, in: Verslagen en 
Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde, XII (1928), 
1039-1053.
J.-Th. de RAADT, Het testament van een aanzienlijken Brusselaar der XIVe eeuw, in: Dietsche 
Warande en Wetenschappelijke Nederlander, IV (1891), 145-153.
J.-Th. de RAADT, Le testament en vers de Jacques Cammaert. Chanoine de l’église Sainte-
Gudule, à Bruxelles, au XVIe siècle, suivi d’une note sur Jean-François Cammaert, auteur dra-
matique au XVIIIe siècle, in: Annales de la Société d’Archéologie de Bruxelles, III-IV, (1892), 
302-312.
J.-Th. de RAADT, Le mobilier et la bibliothèque d’un riche ecclésiastique du XVe siècle. Inventaire 
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