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Inleiding
I. De koopmansgilderol. Herkomst, vroegere vermeldingen en
uitgaven
De middeleeuwse tekst, die hierbij wordt aangeboden, staat geschreven op een rol
welke zich bevindt in de bewaarplaats van de Gemeentelijke Archiefdienst van
Deventer. Deze rol vangt aan met het uit 1249 daterende reglement van het Deventer
koopmans- of koopliedengilde, later gilde der lakenkopers of gilde der wantsnijders
1)
genaamd. Op deze statuten volgen de namen der in 1249 tot het gilde toegetreden
gildebroeders. In latere jaren heeft men eveneens de namen genoteerd van de
alsdan in het gilde opgenomenen. Dit gebruik is voortgezet tot in 1387, zodat de
ruim zes meter lange rol voor het overgrote deel een register vormt van de namen
der gildebroeders waaraan het gildereglement vooraf gaat.
Dit curieuze archiefstuk is onder diverse benamingen bekend. Men spreekt van
de Deventer gildebrief, maar duidt het eveneens aan met termen als gilderol,
koopmans-, respectievelijk lakenkopers-, respectievelijk wantsnijdersgildebrief of
2)
-rol.
De uitdrukking rol - die de inhoud van het stuk in het midden laat - valt te verkiezen
boven de verouderde archivistische benaming van brief waarmede in eigenlijke zin
slechts een gering bestanddeel wordt aangeduid, namelijk uitsluitend de statuten.
Aangezien de bewuste tekst zelf enkel en alleen van koopmans-

1)

2)

Het woord statuten wordt hier niet gebruikt in de moderne zin, te weten als grondregels van
een vereniging, vermeldende de doelstellingen, de samenstelling van het bestuur, de
competenties der overige leden en dergelijke. De bepalingen, waarmede de rol aanvangt,
zijn van een uiteenlopend karakter en schijnen uitsluitend te hebben gediend tot opheldering
van kwesties waaromtrent onzekerheid bestond. Een latere optekening (uit 1446, opgenomen
in het hieronder vermelde archiefstuk I.A. 27 [blz. 41]) leert echter dat de gildebroeders deze
in de rol vervatte voorschriften beschouwden als de basis van hun organisatie. Zodoende
mag de term statuten met recht worden gebezigd.
Voor wat de tekstbewerking van de hiernavolgende pagina's aangaat, zij verwezen naar blz.
101-102.
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1)

gilde spreekt, geef ik aan deze benaming de voorkeur boven lakenkopersgilde of
wantsnijdersgilde. Derhalve schijnt koopmansgilderol de meest juiste omschrijving
van dit archiefstuk.
De koopmansgilderol wordt te Deventer bewaard in het bestanddeel Ingekomen
2)
Archieven . De vraag doet zich voor sedert wanneer dit stuk, dat uit een gildearchief
afkomstig is, zich bevindt in het depot van de gemeentearchieven, een plaats waar
het in eerste instantie niet thuis heeft behoord. De administratie van de Gemeentelijke
Archiefdienst werpt geen licht op de oplossing van dit vraagstuk: reeds voordat men
aanving van nieuwe aanwinsten aantekening te doen, bevond zich de rol bij de
stedelijke archieven.
De rol wordt echter genoemd in de verouderde Inventaris van het
3)
Deventer-Archief , welke inventaris in 1870 werd gepubliceerd. Aan het manuscript,
waarnaar deze inventaris onveranderd werd afgedrukt, is gedurende vele jaren door
diverse personen gewerkt. Dat deel echter waarin de gilderol staat vermeld, dateert
4)
uit de jaren 1828-'30 . Minstens sedert 1830 bevindt de rol zich derhalve bij de
stedelijke archieven. Oudere archiefinventarissen laten niet toe de vraag naar de
aan- of afwezigheid van dit stuk met zekerheid te beantwoorden. Weliswaar delen
zij mede dat zich in de Secreetkamer - het oude archiefdepot - twee laden bevonden,
gevuld met boeken en stukken aangaande de gilden, maar een gespecificeerd
overzicht van de inhoud van deze laden wordt niet verstrekt.
Zou er een analogie bestaan met de herkomst van de vele archiefstukken,
afkomstig van andere gilden, die thans in de Gemeentelijke Archiefbewaarplaats
zijn opgeborgen? Zoals bekend heeft de Staatsregeling van 1798 de gilden in theorie
afgeschaft. Het duurde echter tot 1818 voordat koning Willem I de gilden ook in de
praktijk deed verdwijnen. In de daaropvolgende jaren zijn door de laatste gilde-

1)

2)

3)

4)

Namelijk Ko(.)manregilde, consortium mercatorum, Coepmanneghylde etc. In totaal 15
vermeldingen, lopend over de gehele periode 1249-1387 (reg. 2, 501, 567, 633, 889, 927,
929, 937, 956, 1005, 1012, 1055, 1087, 1100, 1182). Het in dorso geplaatste woord
Wantsnyeders (reg. 42) dateert eerst uit de vijftiende eeuw. Het heeft de functie van opschrift,
zonder enig verband te tonen met de overige tekst.
Anonieme inventaris (handschrift, ongedateerd) getiteld CATALOGUS VAN DE INGEKOMEN
ARCHIEVEN; de rol staat daarin beschreven onder no. 19 en dient geciteerd onder signatuur
I.A. 19.
Anoniem uitgegeven (Deventer 1870) naar een handschrift van A.G. Besier e.a. Het handschrift
wordt bewaard door de Gemeentelijke Archiefdienst. De gilderol fungeert hierin onder no.
534.
Door A.G. Besier en M. van Doorninck.
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secretarissen, of door hun afstammelingen, veel gildearchieven naar de stedelijke
archiefbewaarplaats overgebracht. De mogelijkhied bestaat dat ook de gilderol op
deze wijze bij het stadsarchief kwam, maar zekerheid dienaangaande hebben wij
niet.
Het is inderdaad niet waarschijnlijk dat de gilderol reeds geruime tijd voorafgaande
aan de opheffing der gilden bij de stedelijke archieven werd bewaard. Tot die
opvatting voert ons de omstandigheid dat de op de rol aangetekende statuten door
Dumbar niet worden vermeld. Deze onderzoeker verzamelde in het begin van de
achttiende eeuw zoveel als maar mogelijk was de reglementen van de Deventer
gilden en broederschappen; de door hem opgespeurde teksten nam hij op in zijn
historische beschrijving van de stad. Bij het samenstellen van die beschrijving had
hij toegang tot de archieven in de Secreetkamer; voor zover bekend was Dumbar
de eerste die daarin met een niet-ambtelijk doel onderzoek mocht verrichten. Zijn
uiteindelijke publicaties maken een buitengewoon grondige indruk. Onder andere
worden door Dumbar de uit het jaar 1300 daterende nieuwe statuten van ditzelfde
1)
koopmansgilde afgedrukt . Maar van het op de rol genoteerde reglement uit 1249
geeft Dumbar geen enkele vermelding: hij heeft het stuk niet gezien en het valt dan
ook nauwelijks aan te nemen dat de rol in zijn dagen in de Secreetkamer aanwezig
was.
De aantekeningen op de koopmansgilderol vinden hun voortzetting in een archiefstuk
dat ik in het hiernavolgende enkele malen zal noemen en dat ik als het
2)
wantsnijdersgildeboek zou willen aanduiden . Dit stuk - dat dus de uiterlijke vorm
heeft van een boek, niet van een rol - bevat een allegaartje van vermeldingen, alle
betrekking hebbend op het Wantsniderghilde. Deze notities vangen aan in 1418 en
werden tot 1764 bijgehouden. Aangezien één van de bestanddelen van dit register
bestaat uit de her en der door het boek verspreide aantekeningen van de namen
der nieuwe gildebroeders, vormt het wantsnijdersgildeboek in dat opzicht een vervolg
3)
op de koopmansgilderol .

1)
2)
3)

Zie Bijlage.
Aanwezig in de bewaarplaats van de Gemeentelijke Archiefdienst te Deventer (signatuur:
I.A. 27).
Het was Dr. A.C.F. Koch die mijn aandacht vestigde op het verband tussen de
koopmansgilderol en I.A. 27. Ook voor de vele andere nuttige op- en aanmerkingen, door Dr.
Koch uitgesproken bij de voorbereiding van deze publicatie, wil ik hem met nadruk dank
betuigen.
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De koopmansgilderol wordt sinds jaar en dag in de litteratuur vermeld. Dat het stuk
tot op heden zo weinig aandacht kreeg hangt waarschijnlijk samen met de
omstandigheid dat de meeste van deze referenties werden afgedrukt in publicaties
van locale betekenis of van zeer gespecialiseerde inhoud.
Het bestaan van het stuk wordt voor 't eerst vermeld in 1848 door J. van Doorninck,
1)
archivarius der provincie Overijssel , terwijl de rol in 1854 werd benut door W.H.
Cost Jordens, die hem gebruikte om aan te tonen dat te Deventer reeds in 1249
2)
een monetarius valt aan te wijzen .
In 1870 werd het stuk gesignaleerd in de toen gepubliceerde Inventaris van het
3)
Deventer-Archief .
De eerste uitgave van de tekst dateert uit 1874, en werd bezorgd door J.I. van
4)
Doorninck , provinciaal archivaris van Overijssel tevens gemeentearchivaris van
Deventer - niet te verwarren met de hierboven genoemde provinciale archivarius.
Van Doornincks uitgave bestaat uit een transscriptie van de gildestatuten, gevolgd
door een uittreksel uit de naamlijst der gildebroeders. Zoals Van Doorninck
5)
mededeelt beperkte hij zich daarbij tot de opmerkelijkste namen. Iets meer dan
een kwart van de inschrijvingen blijkt in Van Doornincks uitgave opgenomen, bijna
75% van de namen beschouwde hij blijkbaar niet als opmerkelijk en werden door
hem achterwege gelaten. De vraag is wat Van Doorninck opmerkelijk noemde. Het
6)
antwoord hierop wordt door Van Doorninck zelf gegeven , namelijk die namen die
7)
de inrigting van het gilde duidelijk... doen uitkomen. Daaronder verstond hij kennelijk
de namen dergenen van wie de aanwezigheid in een gilde van kooplieden niet wordt
verwacht, te weten ridders en geestelijken, en bovendien allerhande ambachtslieden
zoals schoenmakers, kleermakers, een steenhouwer, en dergelijke.
Toch beslaan bovengenoemde categorieën van gildebroeders slechts een
minderheid van de door Van Doorninck vermelde namen. Blijkbaar heeft hij zijn
keuze ook laten beinvloeden door andere argumenten. Zeer zeker nam hij alle
namen op die hem

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

J. VAN DOORNINCK, Oudste Kameraarsrekeningen der stad Deventer, 51 n. 1.
COST JORDENS, Bijdragen, 6. Overigens citeert Cost Jordens dit stuk onder een foutief
archiefnummer.
Zie boven, blz. 10, n. 3.
J.I. VAN DOORNINCK, Gildebrief.
Op. cit., 292.
Ib.
Op. cit., 291.
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voorkwamen van genealogisch belang te zijn, dat wil zeggen familienamen die hem
bekend waren uit andere Deventer archiefstukken. Ook personen met opvallende
bijnamen staan in Van Doornincks uitgave genoemd.
Naast het grote aantal verwaarloosde namen heeft Van Doornincks uitgave tot
bezwaar dat de auteur de vele aantekeningen achterwege liet die in de gilderol de
aandacht vestigen op borgstellingen en betalingen van entréé-gelden. Als manco
dat even zwaar weegt moet de omstandigheid worden genoemd dat Van Doornincks
1)
tekst ontelbare transscriptiefouten en slordigheden vertoont . In de litteratuur is Van
2)
Doornincks uitgave dan ook beoordeeld als zeer gebrekkig .
J.I. van Doorninck zelf heeft in later tijd de gilderol meermalen vermeld. De eerste
3)
keer in 1875, bij een bespreking van de verwanten van Geert Grote . Vervolgens
vestigde hij de aandacht van W. Moll op dit archiefstuk, waarna het in 1877 werd
4)
benut voor Molls artikel over Gozewijn Comhaer , bisschop van IJsland, wiens
familie in de gilderol wordt genoemd. In hetzelfde jaar werden deze mededelingen
5)
herhaald door O.A. Spitzen .
Opnieuw wees Van Doorninck op het bestaan van de gilderol in 1888, in zijn
6)
inleiding op de door hem uitgegeven Deventer Cameraarsrekeningen , ten bewijze
van het vroege bestaan van een gilde te Deventer.
M.E. Houck benutte de rol meermalen om in 1901 de hem vroegst bekende
7)
vermeldingen te publiceren van diverse Deventer straatnamen .
Een nieuwe tekstuitgave van een gedeelte van de gilderol zag

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zo bijvoorbeeld reg. 3-4, luidend: nisi vero pater suus aquisierit, waarvan Van Doorninck
maakt misi vero pater fraternitatem acquisierit. Ook reg. 12-14: Item si..., ubi bibitur, in scamno
fratrum recumberit, nec fraternitatem habuerit, et recedit, predictum ius aquiret et civitati dabit
libram, wordt bij Van Doorninck: Item si... ubi bibitur taliter in scanno fratris recuberit, nec
fraternitatem habuerit recedit predictum ius acquiret civitati dabit libram. Erger nog is wat Van
Doorninck met de transscriptie der namen doet, bijvoorbeeld reg. 20: Hartwicus filius suus,
volgens Van Doorninck Harmannus filius suus; reg. 916: Gherlacus filius Rotgheri de
Ockenbroke, Van Doorninck: Johannes filius Rotgheri de Ockenbroke; reg. 1179: filii Wilhelmi
Cranen, volgens Van Doorninck filii Lamberti Cranen.
Namelijk door POSTHUMUS, Geschiedenis, 13 n. 2.
VAN DOORNINCK, Aanteekeningen, 402.
MOLL, Gozewijn Comhaer, 49.
SPITZEN, Gozewijn Comhaer, 152.
J.I. VAN DOORNINCK, De Cameraars-Rekeningen van Deventer, I, xcvi.
HOUCK, Gids, 64, 68, 77, 78.
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het licht in 1906, en is van de hand van F. Buitenrust Hettema en A. Telting in hun
1)
populariserende werk Een bezoek aan een Nederlandsche stad in de XIVe eeuw ,
waarin zij het dagelijkse leven te Deventer beschrijven. Deze uitgave staat op een
aanmerkelijk hoger niveau dan die van Van Doorninck. Te betreuren valt slechts
dat Buitenrust Hettema en Telting, daartoe genoodzaakt door het karakter van hun
studie, zich beperkten tot het publiceren van de statutaire bepalingen, en dat zij
voor de namen der gildebroeders naar Van Doornincks uitgave moesten verwijzen.
In 1908 werd met nadruk aandacht gevraagd voor de gilderol door N.W.
Posthumus bij diens bespreking van de bronnen waaruit in de dertiende eeuw het
bestaan van lakenhandel kan worden afgeleid. Posthumus drukte tevens zijn
2)
verbazing uit dat tot heden zoo weinig de aandacht op dezen gildebrief is gevallen .
In hetzelfde jaar noemde G. Brom de gilderol in zijn regestenlijst van oorkonden
3)
betreffende het sticht Utrecht .
De eerstvolgende vermelding van het stuk dateert uit 1934, toen B. van 't Hoff op
4)
de zeldzaamheid wees van deze rol .
De statutaire bepalingen van de gilderol werden voor de derde maal gepubliceerd
in 1940. De uitgever was K. Heeringa in het door hem bezorgde tweede deel van
5)
het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht . Aangaande dit tweede deel van het
Utrechts oorkondenboek verscheen in 1941 van de hand van J.F. Niermeyer een
6)
bespreking die het werk beoordeelde in ongunstige zin , een kritiek die Niermeyer
zelf - in zijn slotwoord - minder een boekbespreking noemde dan wel een requisitoir.
Als treffend voorbeeld van een stuk dat door Heeringa met een overvloed aan
transscriptiefouten en onjuiste emendaties is afgedrukt, noemt Niermeyer de statuten
uit de gilderol, terwijl hij tevens uitgebreid aangeeft welke verbeteringen op hun
7)
plaats zouden zijn . Inderdaad staat Heeringa's uitgave ver beneden het niveau
van de door Buitenrust Hettema en Telting bezorgde editie.
8)
R.R. Post benutte de gilderol in 1954 om aan te tonen dat in

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BUITENRUST HETTEMA - TELTING, Bezoek, 183.
POSTHUMUS, op. cit., 13.
BROM, Regesten, I, no. 1156.
VAN 'T HOFF, Geschiedenis, 238.
O.S.U., II, no. 1193, blz. 517.
In: Nederlands Archievenblad, 48 (1940/'41), 83.
Op. cit., 76-77.
POST, Scholen, 36.
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1)

1291 (lees: 1311 ) te Deventer het ambt van schoolmeester met andere functies
was verbonden. In 1958 werd de rol door K. Mars gebruikt bij een genealogisch
2)
onderzoek . Eveneens in 1958 werd het bestaan van de gilderol genoemd door
3)
4)
G.J. ter Kuile ; deze herhaalde zijn aantekening in 1963 . In het daaropvolgende
5)
jaar werd naar de rol verwezen door W. Jappe Alberts en H.P.H. Jansen . Zowel
de gilderol als het lakenkopersgilde vonden in 1965 een korte vermelding bij P.H.J.
6)
van der Laan .
7)
W.H. Formsma heeft in 1967 een foto gepubliceerd van een gedeelte van de rol .

II. Beschrijving van het uiterlijk van de gilderol. Analyse van de
opbouw van de tekst; periodisering
Rollen worden in Nederlandse archieven nog slechts in een zeer gering aantal
aangetroffen. Toch moet in oorsprong, voor een stuk als het onderhavige, de rolvorm
verre van uitzonderlijk zijn geweest: ook in Keulen werden de statuten en de
ledenlijsten van koopmansorganisaties op rollen aangetekend. In Engeland is dit in
8)
de dertiende en veertiende eeuw zelfs een vrijwel algemeen gebruik geweest .
De Deventer koopmansgilderol is samengesteld uit vijftien aaneengenaaide vellen,
die aan de kop- en aan de staartzijde aan elkaar zijn bevestigd. Deze vellen zijn
ongenummerd. Ter meerdere duidelijkheid stel ik voor om er bij de bespreking van
uit te gaan dat deze vellen doorlopend genummerd zijn van 1 t/m 15.
In uitgerolde toestand beslaat de rol een lengte van 621 cm. Indien echter een
optelling zou worden gemaakt van de individuele

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Het jaartal 1291 berust op een onjuiste mededeling van de eerste uitgever (VAN DOORNINCK,
Gildebrief, 291-292), moet zijn: 1311 (cf. reg. 502-503).
MARS, Geslacht ‘Van Apeldoorn’, 133-134.
TER KUILE, Bijdragen, no. 232.
O.O., I, no. 211.
JAPPE ALBERTS - JANSEN, Welvaart, 90 n. 2.
VAN DER LAAN, Geschiedenis, 106-107.
FORMSMA, Gids, foto 26.
Zie hieronder blz. 31, 38 n. 1 benevens GROSS, Gild merchant, I, 26.
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lengten der afzonderlijke vellen, dan zou blijken dat deze stukken tezamen deze
621 cm. aanzienlijk overtreffen.
Dit is het gevolg van twee omstandigheden.
In de eerste plaats zijn de diverse vellen niet aan elkaar maar gedeeltelijk over
elkaar genaaid, op zodanige wijze dat de staartzijde van een bepaald vel en de
kopzijde van het daarop volgende elkaar over een korte afstand overlappen.
Ten tweede zijn van de vellen 1 en 2 de staartzijden tezamen vastgenaaid aan
de kopzijde van vel 3, met het gevolg dat vel 2 over de gehele lengte bovenop vel
1)
1 is komen te rusten . Vel 2 blijft derhalve buiten beschouwing wanneer de totale
lengte wordt gemeten van de gilderol in afgewikkelde toestand.
De lengte der stukken varieert aanzienlijk. De grootste is die van vel 1 en bedraagt
83,5 cm. Vel 8 - het kortste - is slechts 22 cm. lang. De breedte van de stukken
beweegt zich tussen de maten van 31 cm. (vel 1) en 16 cm. (vel 6). (De precieze
maten van de individuele stukken worden aangegeven in de noten van de teksteditie.)
Alle stukken zijn van perkament met als uitzondering vel 5 dat van papier is. De
tekst op dit vel 5 beslaat het tijdvaak 1334-'37 en werd in de jaren 1334 en '37
2)
neergeschreven. Het is uitgesloten dat wij te maken hebben met een latere copie .
Het in het papier aangebrachte watermerk staat helaas niet toe het materiaal
nauwkeuriger te dateren dan tussen de wel zeer ruime grenzen van de periode
3)
1306-1435. Binnen die tijdslimieten komt dit watermerk voor in geheel West-Europa .
Het papier is derhalve vervaardigd in het tijdvak 1306-'34.
De vellen zijn aan elkaar genaaid met ongelijksoortige draden, touwtjes, of
doorgeregen strookjes perkament. De grote verscheidenheid van deze bevestigingen
wijst naar alle waarschijnlijkheid op twee zaken.
Ten eerste dat deze verbindingen origineel zijn. Indien namelijk de rol op een
gegeven moment gerestaureerd zou zijn, en de oude hechtingen door nieuwe
vervangen, dan had zonder twijfel de restaurateur één kwaliteit touw of koord gebruikt
en zouden de bevestigingen uniform zijn geweest.
Ten tweede dit: de tekst, geschreven op twee opeenvolgende

1)
2)
3)

Zie onder, blz. 17, 118 n.c.
Zie onder, blz. 20.
Zie onder, blz. 136 n.a.
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vellen, kan of doorlopen, of onderbroken worden. Doorlopend is de tekst wanneer
de lijst van lidmaten uit één en hetzelfde jaar op twee opeenvolgende vellen werd
genoteerd. Als onderbroken kan de tekst worden beschouwd wanneer de optekening
van de nieuwe lidmaten uit een bepaald jaar op het ene vel eindigt, terwijl op het
volgende vel de nieuwe gildebroeders staan vermeld uit een later jaar. Bestudering
van de vellen leert dat, te beginnen met vel 8 (uit 1347), de tekst steeds onderbroken
is. Derhalve zou men kunnen veronderstellen dat een of meer van de sedert 1347
beschreven vellen in de loop der tijd verloren ging, zodat de huidige rol ons een
1)
onvolledige ledenlijst geeft . Zulks zou mogelijk zijn geweest indien men de
beschreven vellen gedurende lange jaren los had bewaard en hen eerst in veel later
tijd had aaneengenaaid. Het gebruik evenwel van niet-uniform bindmateriaal maakt
dit onwaarschijnlijk.
Een uitzondering op het bovenstaande vormt de verbinding van de vellen 1 en 2,
wier beide staartzijden tezamen zijn vastgenaaid aan de kopzijde van vel 3, en wel
op zodanige wijze dat vel 1 enige centimeters achter, en vel 2 enige centimeters
voor vel 3 is komen te liggen. Vel 2 rust met zijn keerzijde op de zichtzijde van vel
1. Vel 3 vangt aan in 1311; de bestaande verbinding zal logischerwijs niet ouder
zijn. Echter, van een aantekening in dorso van vel 2, daar gesteld door een hand
die in of omstreeks het jaar 1290 moet hebben geschreven, is de natte inkt in
2)
spiegelschrift afgedrukt op vel 1 . Derhalve is de bestaande verbinding tussen de
vellen 1, 2 en 3, welke op zijn vroegst uit 1311 dateert, door een oudere hechting
tussen de vellen 1 en 2 voorafgegaan. Van oude gaten in het perkament,
overblijfselen van die vroegere verbinding, valt echter geen spoor te bekennen. De
nieuwe hechting - een strookje perkament - moet door de oude snijgaten zijn
getrokken.
Meestal bevat ieder vel de namen der gildebroeders, opgenomen tijdens diverse
3)
opeenvolgende inauguraties . De namen zijn geordend per opnemingsplechtigheid;
het betreffende vel bleef op deze wijze gedurende een zeker aantal jaren in gebruik.
Mogelijkerwijs werd zo'n vel aan de rol vastgehecht of voorafgaande aan of

1)
2)
3)

De inschrijvingen vonden namelijk niet ieder jaar plaats; aan de hand van de genoemde
jaartallen valt dus niet vast te stellen of een bepaald gedeelte uit de rol is weggevallen.
Zie reg. 418 n.a.
Een uitzondering hierop vormen de vellen 6, 7, 8, 14 en 15, waarop slechts personen vermeld
staan, opgenomen tijdens één inauguratie.
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volgend op de oudste inauguratie die op dat vel werd genoteerd. Zeer zeker is echter
in één geval de praktijk anders geweest. Vel 5 namelijk - het papieren stuk - draagt
een tekst die niet in één keer is opgeschreven maar waaraan is gewerkt in 1334 en
'37. Vervolgens is dit stuk overlangs dubbel gevouwen, op zodanige wijze dat een
gedeelte van de geschreven tekst naar binnen gevouwen en derhalve vrijwel
onzichtbaar werd, en in deze dubbel gevouwen toestand aan het voorafgaande vel
vastgenaaid. Het is duidelijk dat vel 5 eerst volledig werd beschreven en pas daarna
vastgehecht. Immers op de dichtgevouwen tekst kan men slechts met moeite een
blik werpen, namelijk door in de open zijde te gluren van dit aan kop- en staartzijde
1)
dichtgenaaide en aan één zijde dichtgevouwen blad . De verklaring voor deze
ongelukkige wijze van vastmaken moet worden gezocht in de aard van het materiaal.
Het dubbel gevouwen blad is op de plaats van de hechtingen sterker dan papier in
ongevouwen toestand.
Afgezien van het paleografisch element is de leesbaarheid van de tekst zeer hoog.
De inkt is slechts weinig verbleekt. Moeilijk leesbaar zijn enkel en alleen het naar
binnen gevouwen gedeelte van vel 5 benevens een half dozijn regels geschreven
aan de kopzijde van vel 1. Immers op laatstgenoemde plaats is het perkament
donker geworden tot een vuil-bruine tint, terwijl terzelfdertijd de inkt in kleursterkte
ten zeerste is achteruitgegaan. Bijgevolg is hier slechts een uiterst gering contrast
waar te nemen tussen de kleur van de inkt en die van het perkament hetgeen de
lectuur bezwaarlijk maakt. Bovendien is juist op dit oudste gedeelte van de rol het
perkament wat versleten geraakt.
De slechte materiële toestand van de kop van vel 1 is het gevolg van de manier
waarop het gehele archiefstuk sinds jaar en dag is opgerold. Men is namelijk
begonnen te rollen met het jongste vel zodat de kop van het oudste vel de buitenste
laag van de rol vormt. Thans wordt de rol in een negentiende-eeuwse kartonnen
koker bewaard, in vroeger tijd zal zij zonder enige bescherming aan de inwerking
van licht en vuil hebben blootgestaan, reden waarom de buitenste laag tamelijk
heeft geleden.
De rol is aan de zijkanten enigszins rafelig, met uitzondering echter van de eerste
letters van de regels nrs. 25 en 26 hebben deze scheurtjes de tekst niet verminkt.
Voor het overige vertoont de rol geen gaten of scheuren.

1)

Zie onder, blz. 136 n.a.
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Van de vijftien vellen zijn de oudste vier - over de periode 1249-1330 - kennelijk
opgesteld ten tijde van de inauguraties. Wij hebben hier zeer zeker niet te maken
1)
met late copieën . Immers op ieder vel zijn verschillende handen werkzaam
2)
geweest . Een afschrift, zo mag men aannemen, zou slechts één hand hebben
getoond. Vel 5 wordt op deze plaats voorlopig buiten beschouwing gelaten (zie
3)
onder). Op de vellen 6-15 - over het tijdvak [1338-'43] -'87 - valt per vel slechts één
hand te onderscheiden; bovendien beschreven sommige van deze handen meer
4)
dan één vel . Is het mogelijk dat deze vellen late afschriften vormen?
De vellen 7, 8 en 11 vertonen in de tekst een aantal doorstrepingen, veranderingen
5)
en toevoegingen . Kennelijk hebben de gildesecretarissen het noodzakelijk
geoordeeld in deze teksten verbeteringen aan te brengen tijdens de periode waarin
de vellen nog regelmatig werden gebruikt ten dienste van de gilde-administratie.
Ongetwijfeld derhalve zijn deze stukken originelen, en geen late copieën.
Wanneer de vellen 7, 8 en 11 contemporain zijn aan de inauguraties, dan geldt
hetzelfde ook voor de vellen 6, 9, 10 en 12 aangezien deze door dezelfde handen
6)
beschreven zijn .
Tot slot de vellen 13-15 (tijdvak 1366-'87) die slechts zo geringe tekstverbeteringen
vertonen dat naar aanleiding daarvan niet kan worden vastgesteld of wij hier met
originelen dan wel met afschriften te doen hebben. De handen die deze vellen
beschreven, te weten hand XXXVII - de naam van deze secretaris is waarschijnlijk
7)
bekend - en hand XXXVIII, werden vergeleken met de origi-

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

Zoals ten aanzien van vel 1 (aanvangend 1249) werd gesteld door Heeringa die dit stuk
beschouwde als een afschrift uit de veertiende eeuw (O.S.U., II, no. 1193). Verzet tegen
Heeringa's opvatting bij NIERMEYER (Oorkondenboek, 76).
Vel 1: handen I-XXI; vel 2: handen XXII-XXVIII; vel 3: handen XXVIII-XXX; vel 4: handen
XXX-XXXIII.
Voor de betekenis van tussen haakjes gestelde dateringen zie blz. 24-26 hieronder.
Vellen 6-7: hand XXXV; vellen 8-12: hand XXXVI; vellen 13-14: hand XXXVII.
Op vel 7 zijn de regels 830 en 831 later toegevoegd, in reg. 834 werd het woord filius
doorgekrast, reg. 837 werd geheel doorgekrast; op vel 8 is in reg. 861 de naam Stocke later
tussengevoegd, in reg. 879 het woord Danekini veranderd in Danekine, reg. 880 is in totaal
later tussengeschreven; op vel 11 in reg. 960 en 961 doorgekraste namen en woorden, reg.
966 werd tweemaal omgewerkt of aangevuld, in reg. 984 het woord minori veranderd in maiori,
in reg. 994 en 1003 namen toegevoegd of doorgekrast, enz. enz.
Zie n. 4.
Zie onder, blz. 23.
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nele veertiende-eeuwse stadsrekeningen van Deventer, de zogenaamde
1)
Cameraarsrekeningen . Hand XXXVII, die de rol bijhield gedurende de jaren
1366-'73, blijkt identiek of vrijwel identiek met de hand die de beide
2)
Cameraarsrekeningen over 1366 heeft geschreven. Hand XXXVIII, die in 1387 vel
15 beschreef, is zonder enige twijfel identiek aan de hand die ten dienste van Aernt
3)
Pape diens Cameraarsrekening over 1387 op schrift heeft gesteld. Met andere
woorden ook de vellen 13-15 zijn contemporain met de daarop genoteerde
inauguraties.
Volledigheidshalve dient vermeld dat vel 5 de indruk maakt in vergelijking met de
overige optekeningen een klad te zijn, een voor-stadium voor een nimmer uitgevoerde
definitieve redactie. Dit vel, betreffende de jaren 1334-'37, vertoont namelijk in
vergelijking met de andere vellen een excessief aantal toevoegingen en
verbeteringen, en valt bovendien uit de toon omdat veel frequenter dan op de overige
4)
vellen gebruik is gemaakt van afkortingen . Tenslotte dient nogmaals het opvallende
feit benadrukt dat dit vel, als enige te midden van de overige vellen, niet van
perkament is maar van papier. Bovendien is dit vel, zoals gezegd vermoedelijk in
5)
tegenstelling tot de overige, eerst bevestigd nadat het volledig was beschreven .
De vellen zijn aan één zijde beschreven met evenwel de volgende uitzonderingen:
Vel 1 draagt op de keerzijde tweemaal het woord Wantsnyeders; deze
aanduidingen, die uit de vijftiende eeuw dateren, fungeren als opschriften op de
6)
rol . Op de keerzijde van vel 2 komt een korte

1)

2)
3)
4)

Uitgave over het tijdvak 1337-'93: C.R.D.; over de periode 1394-1415 (inclusief fragmenten
van rekeningen over 1372 en '87) uitgegeven door DE MEYER, Stadsrekeningen; over het
jaar 1447 uitgegeven door JAPPE ALBERTS, Cameraarsrekeningen. De gehele serie
Cameraarsrekeningen - lopend van 1337 tot 1794 - is beschreven in ACQUOY, 25-55.
ACQUOY, no. 4.
IB., no. 8.
In deze betrekkelijk kleine tekst (101 regels) worden 16 toevoegingen geteld; 22 doopnamen
werden zozeer afgekort - soms tot één enkele initiaal - dat slechts met behulp van de op de
gehele rol samengestelde klapper deze namen - aangezien hun dragers ook elders in de rol
worden genoemd - konden worden aangevuld: hiernaast gebruikte de schrijver afkortingen
2

2

die elders in de rol onbekend zijn, namelijk Euer voor Euerardus, Ger voor Gerardus, Jo.
2

5)
6)

voor Johannes, Reyn voor Reynerus, benevens fil̅ voor zowel filii als filius.
Zie boven, blz. 17-18.
Zie onder, blz. 105 n.a.

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

21
1)

aantekening voor betreffende de financiële administratie van het gilde . Vel 5 werd
aan beide zijden beschreven. Vel 10 vermeldt aan de ene zijde de inschrijving uit
2)
3)
1351 , terwijl die uit 1352 op de andere zijde werd genoteerd. Dit vel werd op
zodanige wijze aan vel 9 vastgechecht dat de inauguratie van 1351 zich aan de
keerzijde van de rol bevindt en die van 1352 aan de zichtzijde.
Slechts de vellen 1, 2 en 5 kennen een kolomindeling.
Vel 1 begint met een dateringsregel geschreven over de volledige breedte. Voor
het overige werd dit vel echter in drie kolommen verdeeld. Eerst werden in de
middelste kolom de statuten opgetekend: zij beslaan daarvan ongeveer een zesde
gedeelte. Daarna noteerde men de namen der gildebroeders, eerst in de linker
kolom, vervolgens in het nog resterende deel van de middelste kolom, en ten laatste
in de rechter kolom.
Gecompliceerder is, op het eerste gezicht, de kolomindeling van vel 2. Na een
dateringsregel over de hele breedte volgt een tekst die in twee kolommen is verdeeld.
Echter, op een afstand van 26 cm. beneden de dateringsregel splitst zich dit vel in
drie kolommen. Deze wijze van verdeling wordt reeds na 4,5 cm. prijsgegeven: de
indeling in twee kolommen keert dan terug. Op een klein gedeelte van dit vel valt
derhalve een verdeling in drie kolommen te onderscheiden. In de geringe
4)
middenkolom staan tien regels bevattende de inschrijving van acht nieuwe leden.
Deze inschrijvingen zijn door de secretaris als het ware gewrongen onder een in
de linker kolom voorkomende en aan de middenkolom onmiddellijk voorafgaande
5)
datering (1291) , welke datering zo wijd uiteen is geschreven dat zij met wat goede
wil ook als opschrift kan worden beschouwd van de kleine middenkolom. Deze
middenkolom vangt aan met hand XXIV, welke hand sedert [1289-'90] de pen voerde
en ook het bewuste jaartal 1291 neerschreef. De middenkolom wordt afgesloten
door hand XXV. Aan de kopzijde van dit vel vangt de rechter kolom aan met een
6)
nieuwe hand (hand XXVI) en een datering uit 1297 . Derhalve dient de middenkolom,
die zich in handschrift en door het ontbreken van een

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Reg. 418A-418D.
Reg. 928-933.
Reg. 934-953.
Reg. 419-428.
Reg. 378.
Reg. 429.
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aparte datering bij de linker kolom aansluit, te worden gelezen voorafgaande aan
de rechter kolom. Deze rechter kolom, hoewel hoger op dit vel aanvangend dan de
middenkolom, toont door datering en handschrift de jongste der kolommen te zijn.
Wanneer, voorbij de middenkolom, vel 2 opnieuw een indeling in twee kolommen
bevat, dan blijkt uit de hand van de schrijver dat op deze plaats de rechter kolom
geen voortzetting is van de middenkolom, maar van de rechter kolom zoals die aan
de kopzijde van dit vel een aanvang had genomen.
Het aan beide zijden beschreven vel 5 kent, eveneens aan beide zijden, een
verdeling in twee kolommen. De contekst - met name de dateringen en het in 1337
opkomende gebruik om bij sommige namen een kruisje te plaatsen - maakt het
mogelijk om de volgorde te achterhalen waarin deze kolommen beschreven werden.
De secretaris is begonnen met dit vel overlangs dubbel te vouwen. Hij beschikte
zodoende over een dubbel blad dat in gedachten gepagineerd zou kunnen worden
als blz. 1, 2, 3 en 4. Allereerst werd nu bladzijde 1 volgeschreven (reg. 673-700),
vervolgens bladzijde 3 (reg. 701-738) en tot slot bladzijde 4 (reg. 739-773). Bladzijde
2 werd niet beschreven.
Naar mijn mening hebben achtereenvolgens 38 onderscheiden personen hun
aantekeningen gemaakt op de rol. Geen van deze 38 handen wordt gekenmerkt
door een opvallend of uitzonderlijk lettertype. Hand I, die in 1249 de statuten noteerde
benevens de namen van de nieuwe gildebroeders, schreef een weinig verzorgde
1)
gothische oorkondenminuskel . Reeds de volgende hand toont een meer lopend
schrift dat zich in de latere handen tot een gothische cursiefletter ontwikkelt. Vanaf
het moment dat vergelijking mogelijk is met andere te Deventer geschreven registers
2)
- i.c. 1337, het jaar waaruit de oudste ons overgeleverde Cameraarsrekening dateert
- blijkt de rol bijgehouden door gelijksoortige lopende handen als deze registers.
Van één hand is de naam van de schrijver met volkomen zekerheid bekend. Hand
XXVIII namelijk, die de pen voerde in 1311, deelt zelf mede te zijn van Godescalcus
3)
rector scolarium civitatis Dauantriensis notarius .
De overige handen zijn anoniem. Er mag evenwel op worden

1)
2)
3)

De gebruikte terminologie is die van STRUBBE, Grondbegrippen.
ACQUOY, no. 1.
Reg. 502-503.
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1)

2)

3)

gewezen dat zowel in 1369 als in 1373 een zoon van Johannes ter Hurnen (II)
de scriptor civitatis Dauentriensis, onder de gildebroeders werd opgenomen. Beide
inschrijvingen doen uit de toevoeging de minori blijken dat ook deze stadsschrijver,
de vader zelf van de nieuwe lidmaten, gildebroeder was of was geweest. Inderdaad
was de vader, die op zijn beurt een zoon was van Johannes ter Hurnen (I) carnifex,
4)
lid geworden in 1349 ; bij zijn naam ontbreekt dan nog de toevoeging scriptor
civitatis. Wanneer Johannes ter Hurnen de stadsschrijver in 1369 en '73 nog in leven
was - dit laatste was een vraag die niet zonder meer bevestigend kon worden
beantwoord; immers bij de inschrijving van de zoon van een gildebroeder werd
slechts in uitzonderlijke gevallen aangegeven of de vader van de nieuweling reeds
was overleden - dan is het aannemelijk dat hij tevens als gildesecretaris fungeerde.
De inschrijvingen uit 1369 en '73 zijn beide van hand XXXVII, een hand die werkzaam
is geweest gedurende het tijdvak 1366-'73. In deze periode vinden wij in de
Cameraarsrekeningen vermeldingen van de activiteiten van Johannes ter Hurnen
5)
als stadsschrijver . Tijdens de inschrijvingen van zijn beide zoons was hij dus nog
6)
in leven. Zoals boven gezegd, is de hand XXXVII identiek - of vrijwel identiek - met
de hand die die Cameraarsrekeningen over 1366 op schrift stelde. De conclusie
schijnt gerechtvaardigd dat Johannes ter Hurnen (II) zowel de schrijver is geweest
van hand XXXVII als ook van de bewuste Cameraarsrekeningen.
Een moeilijkheid vormt de inschrijving als gildebroeder in 1291 van Henricus filius
7)
Wolberti Mosekini, tunc temporis civitatis scriptor . Kennelijk is Henricus f. Wolberti
stadsschrijver geweest, maar wat wil de uitdrukking tunc temporis zeggen? Heeft
de feitelijke notitie op de rol eerst plaatsgevonden na de formele inauguratie, en
was Henricus op dat moment geen stadsschrijver meer?

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Reg. 1111.
Reg. 1164.
Romeinse cijfers, tussen haakjes achter eigennamen geplaatst, geven aan de hoeveelste
persoon van een dergelijke naam wordt bedoeld. Immers het kwam veelvuldig voor dat
gildebroeders de naam droegen van bijvoorbeeld een vader, groot- of overgrootvader die op
zijn beurt eveneens van het koopmansgilde lid was geweest. Een zodanige naam wordt dus
meermalen in de rol vermeld maar duidt daarbij personen aan die men onderling niet mag
verwarren. Om dit onderscheid duidelijk te maken voorzag ik zulke namen van een dynastieke
nummering (zie Klapper).
Reg. 904.
C.R.D., III [1], 434, 643; IB., III [2], passim.
Blz. 20.
Reg. 425-426.
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De bewuste aantekening is in hand XXIV. Deze treedt op als gildesecretaris in het
tijdvak [1289-'90]-'91. Met behulp van het gemeentearchief kan het bestaan van
een stadsschrijver Henricus in deze jaren niet worden aangetoond. De vraag of de
betreffende persoon tevens de schrijver is geweest van hand XXIV valt niet te
beantwoorden.
De datering van de 38 te onderscheiden handen - en daarmede de inwendige
periodisering van de tekst - brengt moeilijkheden met zich mee. Het grondprobleem
hierbij is het volgende:
De rol beslaat het tijdvak 1249-1387 en de 38 handen zijn betrekkelijk regelmatig
over deze jaren verdeeld. In de tekst zijn van tijd tot tijd dateringen aangegeven van
inauguraties. Dergelijke opnemingsplechtigheden vonden meestal niet jaarlijks
plaats maar met een tussenpoos van enkele jaren. De ideale toestand zou zijn
wanneer bij iedere datering een andere hand aanvangt de pen te voeren.
De werkelijke situatie is echter anders. Wij kennen in totaal een aantal van slechts
32 in plaats van 38 dateringsregels. Soms mag men in het interval tussen twee
1)
dateringsregels tien handen onderscheiden , soms heeft één enkele hand jonge
leden genoteerd opgenomen gedurende negen opeenvolgende plechtigheden alle
2)
van dateringsregels voorzien .
Hoe zijn de handen te dateren? De oplossing van dit probleem is niet zonder
belang. Immers wanneer bijvoorbeeld de vermelding van de inauguratie van 1268
volgt op die van 1254 maar in het tussentijds verloop tien handen te onderscheiden
vallen, dan is het interessant om te weten van wanneer de laatste negen handen
dateren. Slechts daaruit blijkt wanneer in feite de geinaugureerden werden
opgenomen.
Nu is het opvallend dat die handen, die de moeite namen hun notities te dateren,
gewoonlijk onmiddellijk na de dateringsregel een groot aantal regels hebben
beschreven. Het aantal dezer regels is onderling vergelijkbaar: alle 38 scribenten
hebben te meesten tijd de gewoonte gevolgd om per regel slechts de naam van
één geînaugureerde te noteren, tenzij het de inauguratie van broers betrof of van
vader en zoon wier namen in 't algemeen in één regel werden opgetekend. Het blijkt
dan dat het aantal der regels,

1)
2)

Reg. 96 (inauguratie 1254) - reg. 164 (laatste optekening voorafgaande aan inauguratie 1268).
Namelijk hand XXXVI, die gildesecretaris was tijdens de inauguraties 1347, '49, '50, '51, '52,
'56, '61, '64 (reg. 855-1098).
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opgeschreven door scribenten die inderdaad een dateringsregel lieten voorafgaan,
vrij groot is. Gemiddeld volgen op een dateringsregel 34 regels met namen. Geheel
anders is het gesteld met de handen die geen dateringsregel noteerden. Zij hebben
gemiddeld slechts zes regels beschreven.
Uit het bovenstaande kan mijns inziens het volgende worden afgeleid. Op
1)
onregelmatige tijden, zo om de paar jaar , hield het koopmansgilde een grote
inauguratieplechtigheid, waarbij een aanzienlijk aantal nieuwe gildebroeders werd
opgenomen. In de zich tot de volgende plechtige inauguratie uitstrekkende tussentijd
nam men slechts enkele leden op, wellicht die waarvan de intrede urgent was
geworden b.v. door het overlijden van een vader wiens bedrijf moest worden
voortgezet.
Wanneer men het totaal aantal regels, dat door gedateerde handen op de rol is
geschreven, vergelijkt met dat van de ongedateerde handen, komt men tot een
verhouding van ongeveer 7:1. Hieruit volgt dat van de meerderheid der gildebroeders
het inauguratiejaar vast ligt, maar dat van een minderheid dit inauguratiejaar tussen
zekere grenzen moet worden gezocht.
Welke zijn deze grenzen? Ogenschijnlijk de data vermeld in de voorafgaande en
de daaropvolgende dateringsregel. Deze grenzen zijn echter iets scherper te stellen.
Bezien wij namelijk de 32 gedateerde inauguraties, dan blijkt in precies de helft van
deze gevallen de scribent niet alleen het jaartal te hebben genoteerd, maar ook de
inauguratiedag. Deze precisie beperkt zich niet tot een bepaalde periode, maar is
regelmatig verspreid over deze 32 inauguraties. Altijd valt de inauguratie in het
tijdvak van 15 januari tot on met 15 februari, soms voorzien van toevoegingen in de
2)
aard van fratribus congregatis et eorum ghilde bibentibus . Kennelijk werden de
nieuwelingen tijdens het gilde-drinken opgenomen, en altijd vond deze feestelijke
bijeenkomst plaats in de eerste weken van het nieuwe jaar, nooit in een ander
jaargetijde. Blijkbaar hebben wij hier te maken met de belangrijkste vergadering van
het gilde. Voor een stedelijk koopmansgilde lijkt dit moment om te vergaderen
bijzonder goed gekozen. Als regel immers is het tijdvak medio januari tot medio
februari het koudste jaargedeelte, waarin het reizen bezwaarlijk was. Die leden van
het gilde die gewoonlijk op buitensteedse markten verdienste zochten, zullen toch
omstreeks deze tijd in Deventer aanwezig zijn geweest, zodat het gilde dan in staat

1)
2)

Zie onder, blz. 54-55.
Reg. 1182-1183.
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was om zo volledig mogelijk bijeen te komen. Een overeenkomstige situatie vindt
1)
men ook elders .
De ons bekende vergaderingen vallen derhalve alle omstreeks 1 februari.
Aangezien het voor de hand ligt dat het gilde minstens eenmaal per jaar bijeenkwam,
vloeit hieruit voort dat de in de rol genoemde vergaderingen jaarvergaderingen zijn.
Ook in de niet genoemde jaren zal zo'n jaarvergadering hebben plaats gevonden,
uiteraard eveneens omstreeks 1 februari. Het is waarschijnlijk dat de niet-gedateerde
inauguraties tijdens zulke jaarvergaderingen werden georganiseerd. Het argument
van de urgentie van een dergelijke intrede, in verband met bijvoorbeeld het overlijden
van de vader van de jonge gildebroeder, verzet er zich niet tegen deze inauguratie
tijdens de jaarvergaderingen te plaatsen. Slechts dan immers had men de zekerheid
dat de gildevoorzitter, de olderman, inderdaad aanwezig was.
Derhalve mogen gedurende de jaren waarin de reeds gedateerde inauguraties
vallen, geen andere inschrijvingen worden verwacht. Het bovenstaande schijnt
bevestiging te vinden in de omstandigheid dat in die gevallen waarin twee
opeenvolgende inauguratie-dateringen vermeld worden in twee onmiddellijk
2)
opeenvolgende kalenderjaren , het eerste van de betreffende twee jaren slechts
inauguraties noemt die genoteerd zijn door dezelfde hand die die dateringsregel
neerschreef en dat ongedateerde handen ontbreken.
Zodoende hebben de ongedateerde handen als terminus a quo het jaar dat volgt
op de voorafgaande datering en als terminus ad quem het aan de eerstvolgende
datering voorafgaande jaar. In de uitgave van de tekst is door middel van [ ] duidelijk
gemaakt welke dateringen niet met zoveel woorden werden aangegeven, maar met
behulp van de bovenstaande redenering uit de voorafgaande en de eerstvolgende
datering kunnen worden afgeleid.

1)

2)

De dertiende-eeuwse bepaling van de Groninger kooplieden-organisatie regelt dat een nieuw
bestuur moet worden gekozen Toe sunte Peters daghe ad cathedram (= 22 februari) (zie
BOS, Gildrecht, 396 art. 47) en benadrukt dat de voorzitter van de vereniging des winters in
Groningen behoort te zijn (IB., 387 art. 30*).
Namelijk 1273 en '74; 1349 en '50; 1350 en '51; 1351 en '52.
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III. Analyse van de inhoud van de tekst (de statuten)
In het hiernavolgende wordt ogenschijnlijk gebroken met de gewoonte waarbij de
bezorger van een editie van een middeleeuwse bron zich beperkt tot de weergave
van de tekst alsmede tot een daarbijbehorende beknopte inleiding. Geschiedkundige
beschouwingen over de inhoud van de uitgegeven bron alsmede een op die tekst
betrekking hebbende geschiedkundige toelichting worden, terecht, overbodig geacht.
De aard echter van de Deventer koopmansgilderol brengt met zich mede dat een
meer uitvoerige uiteenzetting omtrent koopmansgilde en gilderol onvermijdelijk is:
enerzijds dwingt hiertoe reeds de uitzonderlijk grote zeldzaamheid van dit oude
archiefstuk, anderzijds is het een voorwaarde voor het begrip van deze tekst dat hij
een analyse ondergaat. Eerst een zodanig onderzoek zal mogelijkerwijs duidelijk
maken wat voor soort van organisatie het Deventer gilde in de dertiende en
veertiende eeuw is geweest en bijgevolg zal eerst daardoor het karakter van het
uitgegeven stuk, de koopmansgilderol, begrijpelijk worden. Zonder een dergelijke
analyse zou het door de tekst medegedeelde zich beperken tot een aantal statutaire
bepalingen van een lakenkopersorganisatie gevolgd door een chronologische
opsomming van personen wier contacten met het genoemde gilde weliswaar formeel
worden vermeld maar inhoudelijk onverklaarbaar blijven.
De bedoelde analyse is dus slechts schijnbaar een afwijking van de in de eerste
alinea van dit hoofdstuk gesignaleerde werkwijze: hij is onvermijdelijk bij een poging
om de tekst werkelijk te verstaan.
Bij het betreffende onderzoek werden de spaarzame statuten en ledenlijsten
betrokken, ons bekend van koopmansorganisaties elders. Een en ander resulteerde
in vergelijkingen van het Deventer koopmansgilde met die andere verenigingen.
Tevens worden hierbij enige richtingen aangegeven waarin onderzoek, naar
koopmansgilden, zou kunnen worden voortgezet.
In de eerste plaats volgt hieronder een behandeling van het statutair gedeelte
van de rol; de naamlijst zal in het volgende hoofdstuk ter sprake komen.
Zoals gezegd valt de tekst van de rol uiteen in meerdere bestanddelen, eerst de
statuten van het Deventer koopmansgilde daterend uit 1249, vervolgens een
overzicht van de nieuwe gildebroeders uit
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dat jaar, en tenslotte periodieke aanvullingen, bestaande uit de namen der nieuwe
leden, voortgezet tot 1387.
Om de zeldzaamheid van een dergelijk stuk te waarderen, is het goed iets te
zeggen over de hoogst enkele overeenkomstige stukken uit andere steden, en over
de koopmansgilden in het algemeen.
Te midden van de middeleeuwse gilden, zo is bekend, vallen twee categorieën
te onderscheiden, namelijk die der zogenaamde ambachtsgilden en die der
koopmansgilden.
Het zijn de ambachtsgilden die in de loop der historische ontwikkeling het krachtigst
zijn gebleken, en die daarom de populaire notie omtrent de gilden hebben bepaald
aangezien zij tot aan het einde van het Ancien Régime in geheel West-Europa
hebben voortbestaan. Deze ambachtsgilden waren patroonsverenigingen, hun leden
waren de patroons die binnen één stad in hetzelfde ambacht werkzaam waren. De
gildebroeders behoorden tot de klasse der handwerkers, genoten een
monopolie-positie ten aanzien van de uitoefening van het betreffende ambacht,
waren beperkt in hun onderlinge concurrentiemogelijkheden, kenden sociale zorg
1)
voor weduwen en wezen van gildebroeders, en dergelijke . Deze ambachtsgilden
waren ontstaan om redenen van economische bedrijvigheid, en omdat de
handwerkslieden soms als collectiviteit voor de schepenbanken dienden te
verschijnen. Hiernaast werd er nu en dan door de stedelijke overheid druk
uitgeoefend om te komen tot de vorming van ambachtsgilden. Argumenten van
militaire aard schijnen daarbij een rol te hebben gespeeld, evenals het verlangen
naar arbeidsreglementering. In Vlaanderen, Brabant en bijvoorbeeld de stad Utrecht,
dateren de oudste vermeldingen van ambachtsgilden uit het midden van de dertiende
2)
eeuw , in Deventer zou het oudste ambachtsgilde - dat van de kleermakers - in
3)
4)
1282 zijn opgericht , zeker is dat het smedengilde uit 1309 dateert .
Hiernaast kennen wij de koopmansgilden, organisaties van veel ouder datum dan
de ambachtsgilden. Omstreeks het jaar 1300 zijn deze koopmansgilden in
Vlaanderen reeds veelal verdwenen, dit in verband met de democratische
bewegingen aldaar die tegenover de patricische koopmansgilden vijandig stonden.
Elders, in de Neder-

1)
2)
3)
4)

Over de ambachtsgilden zie COORNAERT (Corporations, 57 e.v.) benevens de volgende
noot.
Van Werveke (A.G.N., II, 409-414).
DUMB., I, 39; de schrijver deelt mede dat dit jaartal - dat blijkbaar op traditie berustte - niet
kan worden bewezen.
DUMB., I, 41; onder aanvoering van een bewijsstuk.
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landen en in Duitsland, ontwikkelden zij zich tot gilden van uitsluitend wantsnijders
1)
2)
(= lakenkopers) , (een groei die ons inziens reeds aanvang had genomen lang
voordat zulks naar voren kwam in de benaming van de koopmansorganisatie).
Na de middeleeuwen is in vergelijking met de ambachtsgilden de positie van deze
wantsnijdersgilden zo onaanzienlijk geworden dat men de moeite tot onderscheiden
3)
niet meer neemt, en als ‘gilde’ par excellence het ambachtsgilde beschouwt , een
heel verschil met nog de veertiende eeuw, waarin bij het woord ‘gilde’ als eerste
4)
aan het koopmansgilde werd gedacht .
Wetenschappelijke bestudering hebben de koopmansgilden, sedert het laatst van
5)
de vorige eeuw, vooral gevonden bij Ch. Gross in het jaar 1890 , daarna bij H.
6)
vander Linden, die in 1896 aan dit onderwerp zijn Gentse dissertatie wijdde , en
7)
vervolgens bij H. Pirenne, E. Coornaert, H. Planitz en H. van Werveke .
Het blijkt dan dat het koopmansgilde een algemeen voorkomende organisatie
was binnen de steden van - grof bezien - Engeland, Noordwest-Frankrijk, de
Nederlanden en de Duitse landen. Planitz meent het bestaan van een dergelijk gilde
reeds in 965 te mogen aanwijzen in Bremen, en in 975 in Maagdenburg. Hij geeft
vervolgens uit de elfde tot en met de dertiende eeuw meer dan een dozijn steden
waar in de Duitse landen een koopmansgilde heeft bestaan, en hij komt dan ook
tot de conclusie dat de aanwezigheid van een koopmansgilde niets uitzonderlijks
8)
in zich draagt . Vander Linden, wiens voornaamste studieterrein zich beperkt tot
Brabant en Vlaanderen, maar die tevens enige aandacht schenkt aan de resterende
Nederlanden, weet eveneens voor dit gebied tal van steden te noemen waar het
bestaan van koopmahsgilden wordt vermeld, of uit zijdelingse aanduidingen kan
worden afgeleid. Als oudste (zijdelingse) vermelding geldt de

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

BLOCKMANS, Stadspatriciaat, 166; VANDER LINDEN, Gildes, 88, 89, 97, 98; WYFFELS,
Hanse Saint-Omer, 30; VAN WERVEKE (A.G.N., II, 407); JAPPE ALBERTS - JANSEN,
Welvaart, 91.
Zie onder, blz. 41.
VANDER LINDEN, op. cit., 98.
IB., 42.
GROSS, Gild merchant.
VANDER LINDEN, op. cit.
PIRENNE, Hanse; COORNAERT, Corporations; Planitz heeft meermalen aandacht
geschonken aan het koopmansgilde, als belangrijkste studiën vallen te noemen: PLANITZ,
Kaufmannsgilde, ID., Frühgeschichte; VAN WERVEKE, ‘Hansa’, ID., Das Wesen der
flandrischen Hansen.
PLANITZ, Frühgeschichte, 60-65.

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

30
bekende venijnige beschrijving van het drinkgelag der kooplieden uit Tiel, circa 1020
1)
door Alpertus van Metz te boek gesteld , waarvan men aanneemt dat het hier
2)
geschilderde toneel het gilde-drinken betreft . Opvallend is dat Gross, Vander Linden
noch Planitz de Deventer organisatie noemen in de door hen gegeven opsommingen
van koopmansgilden.
Toch is voor de bestudering van de koopmansgilden juist het Deventer gilde van
groot belang. Immers van elders - de Britse eilanden buiten beschouwing gelaten
- is in de meeste gevallen geen enkel zodanig archiefstuk overgeleverd als de rol
die de aanleiding vormt tot de onderhavige publicatie: slechts bij uitzondering zijn
nu en dan de gildestatuten bewaard gebleven, of - nog zeldzamer - een ledenlijst,
maar buiten Deventer vindt men deze beide administratieve bestanddelen slechts
3)
eenmaal in één stuk verenigd. Wyffels , sprekend over de hanze van St. Omaars,
heeft in 1962 terecht gewezen op de omstandigheid dat bestudering van een
dergelijke organisatie voorafgaande aan de veertiende eeuw, altijd geschiedde aan
de hand van stukken met uitsluitend theoretische informatie (statuten en dergelijke),
maar dat men met behulp van bescheiden uit de praktijk, zoals ledenlijsten, het
feitelijke functioneren van de koopmansgilden kan leren kennen.
Naast de Deventer koopmansgilderol en naast stukken uit Britse of Ierse archieven,
4)
zijn, voor zover daterend van voor het jaar 1301 , uit andere steden slechts de
hiernavolgende archivalia overgeleverd.
I) Van een zeker moment uit het tijdvak 1051-1070 dateren de oudste statuten
5)
van het koopmansgilde van Valenciennes, aangevuld in de periode 1051-1302 .

1)
2)
3)
4)

5)

ALPERTUS METTENSIS, Diversitate, 50.
VANDER LINDEN, op. cit., 24-25; COORNAERT, Corporations, 56.
WYFFELS, Hanse Saint-Omer, 2.
In later tijd neemt het aantal van dergelijke stukken snel toe. Die betreffende bijvoorbeeld het
Keulse wantsnijdersgilde - uitgegeven door VON LOESCH, Zunfturkunden, II, 165-210 beslaan niet minder dan 46 gedrukte bladzijden.
Ed. CAFFIAUX, Mémoire, 25-41. De artikelen 1-41 dateren uit het tijdvak 1051-'70 (op. cit.,
25-34), de toegevoegde artikelen 42-69 uit de jaren 1051-1302 (op. cit. 34-41), de artikelen
56-69 echter uit het tijdvak 1103-1302 (op. cit., 37-41). Overigens zijn deze statuten slechts
tot ons gekomen in een veertiende-eeuwse Franse vertaling. Deze statuten worden besproken
bij PLANITZ, Kaufmannsgilde, 21-25.
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II) In de jaren 1083-1127 ontstonden de consuetudines van het koopmansgilde
1)
van Sint-Omaars .
III) Uit de periode ca. 1135-ca. 11802) dateert een naamlijst, met aanvullingen, van
enerzijds Keulse burgers en anderzijds nieuwe leden van het Keulse
3)
koopmansgilde , overgeleverd in rolvorm.
IV) Uit Keulen bezitten wij eveneens de statuten van de pannatores, qui suos
pannos incidunt, ongedateerd, waarschijnlijk uit de tweede helft van de twaalfde
4)
eeuw , overgeleverd in rolvorm.
V) Uit de dertiende eeuw of van wellicht nog vroeger zijn enige statutaire
bepalingen bekend van de koopmansorganisatie (zowel gilde als hanze
5)
geheten) te Groningen .
VI) Van 1231 zijn de statuten van het wantsnijdersgilde van Stendal6), die bovendien
mededelen gelijkluidend te zijn aan overeenkomstige bepalingen te
7)
Maagdenburg .

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

Ed. ESPINAS-PIRENNE, Coutumes. De herdruk van dit artikel bij PIRENNE (Villes, I, 189-192)
is minder bruikbaar ten gevolge van het supprimeren van het merendeel der oorspronkelijke
noten.
Door onjuiste lezing van de door HOENIGER (Schreinsurkunden, blz. iv, 7, 15) op inderdaad
weinig overzichtelijke wijze gegeven datering, wordt in vrijwel alle litteratuur deze lijst vermeld
als daterend uit de periode 1130-1140. Een uitzondering vormt slechts VON LOESCH
(Kaufmannsgilde, 13) die Hoenigers datering als ca. 1130-ca. 1180 beschouwt. Hoeniger
echter bedoelde zonder twijfel ca. 1135-ca. 1180. VON LOESCH (op. cit., 16) heeft tevens
onderkend dat de betreffende lijst geen overzicht geeft van uitsluitend Keulse kooplieden,
maar ook van de namen van de nieuwe Keulse burgers.
Ed. HOENIGER, op. cit., 46-57, verg. VON LOESCH, Kaufmannsgilde, 12 e.v. In het bijzonder
legt VON LOESCH (ib., 14) de nadruk op de omstandigheid dat van de in vier kolommen
ingedeelde namen slechts de kolommen II en III de namen betreffen van gildebroeders. Zie
voorgaande noot.
Ed. VON LOESCH, Zunfturkunden, I, 50-52. Zie voor de datering IB., 55 (curs.). Aan het slot
van het stuk (blz. 52) enige aanvullingen uit 1247 of later.
Overgeleverd in een zestiende-eeuwse tekst die een aantal onderling niet-samenhangende
bepalingen bevat van verschillende ouderdom, echter in overgrote meerderheid uit de dertiende
eeuw daterend (BOS, Gild- en stapelrecht, 60-61, 73). De betreffende bepalingen (tezamen
vormend het tweede boek van het zogenaamde Oldermansboek) zijn uitgegeven door BOS,
op. cit., 374-396. Het Groninger koopmansgilde was waarschijnlijk reeds in de twaalfde eeuw
ontstaan (zie NIERMEYER, Volkshuishouding, 46).
Ed. KEUTGEN, Urkunden, 356-357.
Een overeenkomstig stuk als dat uit Stendal is echter in Maagdenburg niet te vinden. Bekend
is slechts een oorkonde uit 1183, waarbij bisschop Wychmannus de Maagdenburger
wantsnijders een monopolie-positie geeft (ed. ISRAEL-MÖLLENBERG, Urkundenbuch, I,
508-509).
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VII) Kort voor 1241 werden te Sint-Omaars de statuten van de hanze aldaar op
schrift gesteld, gevolgd door een staat van namen van de leden der hanze,
later aangevuld met de nieuw ingetreden hanzeaten gedurende het tijdvak
1)
[1241]-1369 .
VIII) Lijst van Keulse wantsnijders uit het jaar 1247 en (korte tijd) later2).
IX) Uit de periode ca. 1250-ca. 1275 dateren de concept-statuten van de Vlaamse
3)
Hanze te Londen .
X) Uit Middelburg bezitten wij de statuten van de confraternitas mercatorum - ook
4)
genaamd hansa - door Floris V in 1271 aan deze vereniging gegeven .
XI) Statuten van het koopmansgilde uit Mechelen, uit 12765).
XII) Lijst van de Bruggelingen die in het tijdvak 1281-'99 lid werden van de Vlaamse
6)
Hanze te Londen .
XIII) Privilege voor de wantsnijders te Wenen uit 12887). Hierin enige bepalingen
omtrent de inrichting van de wantsnijdersorganisatie.
XIV) Lijst van de wantsnijders te Lübeck uit 12898) benevens een staat van de namen
van 30 Lübecker wantsnijders die in de periode 1283-'98 stadseigendom hadden
9)
gehuurd . (Uit deze stukken blijkt niet of de daarin vermelde personen in een
gilde georganiseerd waren.)
XV) (Nieuwe) statuten van het koopmansgilde te Deventer, uit 130010). Van dit in
het Latijn geschreven stuk is bovendien een Nederlandse vertaling opgenomen
11)
in het hierboven genoemde Deventer wantsnijdersgildeboek.
Onder de koopmansgilden wordt door Planitz eveneens het Gilde of de Broederschap
van het Heilig Kruis en de Heilige Drie-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Statuten, benevens naamlijsten tot 1305, uitgegeven door WYFFELS, Hanse Saint-Omer,
49-73.
Ed. VON LOESCH, Zunfturkunden, I, 220-225, voor de datering zie in het bijzonder IB., 221,
n. 8.
Ed. VAN WERVEKE, ‘Statuts’, 310-320.
Ed. UNGER, Bronnen, 3-4.
Ed. WAUTERS, Origine, 234-235.
Alphabetisch geordend uittreksel gepubliceerd door WYFFELS, Vlaamse Hanze, 22-27.
Origineel van het stuk uit 1288 in Latijn (verloren), slechts bekend door middel van een
veertiende-eeuwse Duitse vertaling (ed. TOMASCHEK, Rechte, 168-170).
CODEX, Abt. 1 (II), 1032-1033.
OP. CIT., 1201.
Zie Bijlage
Blz. 11. Deze vertaling bevindt zich in I.A., 27, blz. 3-5.
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enigheid te Riga gerekend - ook geheten Gilde van de Heilige Geest - waarvan de
uit 1252 daterende statuten ons zijn overgeleverd. Volgens Planitz was dit gilde een
koopmansgilde. Ik betwijfel de juistheid van deze visie; het gilde van Riga zou ik
liever vergelijken met een groep organisaties die rondom de Oostzee werden
aangetroffen en die men wel als Schutzgilden heeft aangeduid. In een aanhangsel
1)
zet ik uiteen wat mij tot deze opvatting brengt .
De hoge graad van zeldzaamheid van de Deventer gilderol komt duidelijk naar
voren uit de weinig indrukwekkende omvang van bovenstaand lijstje: vijftien
overeenkomstige archiefbestanddelen uit een tijdvak van niet minder dan twee en
een halve eeuw, en dat betreffende een instelling die in N.W.-Europa in wellicht
iedere koopstad aanwezig zou zijn geweest!
Daar komt nog bij dat bovenstaande opgave ons een geflatteerd beeld geeft van
het aantal der overgeleverde stukken.
De sub XII genoemde lijst van Bruggelingen is geen authentiek archiefstuk, de
namen der nieuwe hanzeaten zijn eerst onlangs door Wyffels uit de Brugse
stadsrekeningen getrokken.
Voorts dient opgemerkt dat de betekenis van koopmansgilde, bij het samenstellen
van het overzicht der vijftien bronnen, wel zeer ruim is genomen.
De archiefbestanddelen IV, VI, VIII, XIII en XIV slaan namelijk niet op kooplieden
in het algemeen maar op wantsnijders, en tonen derhalve in hun terminologie dat
wij hier te maken hebben met een betrekkelijk late vorm van het koopmansgilde.
Van de lijsten, bedoeld onder XIV, blijkt zelfs niet of deze stukken een
gilde-organisatie betreffen of dat zij slechts simpele opsommingen van wantsnijders
willen geven. De stukken V, VII, IX, X en XII tenslotte, zijn niet afkomstig van
koopmansgilden maar van hanzen of van organisaties die met beide benamingen
worden aangeduid. Met die hanzen stuiten wij op een controversieel punt.
Er heerst namelijk strijd over het vraagstuk of koopmansgilde en hanze vrijwel
identieke organisaties zijn, of dat tussen beide verenigingen een duidelijk onderscheid
moet worden gemaakt.
Over wat een hanze is, bestaat geen verschil van mening: het is een vereniging
van kooplieden die handelen op markten buiten hun eigen stad.
Daartegenover staat - althans volgens Planitz - het koopmansgilde, zijnde een
vereniging van handelaars op de locale markt,

1)

Zie onder, blz. 90 e.v.
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van marktkooplui die organisatorisch geen verbinding hadden met de handelaars
1)
uit de hanzen .
Een duidelijke tegenstelling tussen koopmansgilde en hanze wordt eveneens
2)
door Wyffels aangenomen . Planitz' opvattingen delend, vooral voor wat betreft het
element van de verre handel dat ook door Wyffels als kenmerkend wordt beschouwd
voor de hanzen, legt hij de nadruk op de verschillende wijzen van ontstaan van de
beide koopmansorganisaties. De koopmansgilden zouden zich hebben ontwikkeld
uit oer-oude gilden, aanwijsbaar sedert de vijfde eeuw. Dit waren organisaties met
een religieuze achtergrond. Daarnaast, of wellicht daarmede samenhangend, stond
één van de karakteristieken van deze oorspronkelijke gilden, namelijk het
gemeenschappelijk drinkgelag, het zogenaamde gilde-drinken. De mogelijkheden,
van een dergelijke organisatie op het terrein van de economie, zouden in dat
beginstadium niet als essentieel zijn beschouwd. Geheel anders is het met de
hanzen gesteld, zegt Wyffels. Deze verenigingen ontstonden eerst in de volle
middeleeuwen, en hadden tot primair doel minder het bevorderen van de verre
handel dan wel het van die handel uitsluiten van detailhandelaars, ambachtslui en
scharrelaars.
Ook Van Werveke wil in de regel een scherp onderscheid aannemen tussen
3)
hanzen en koopmansgilden .
4)
Hiertegenover staat de mening van bijvoorbeeld Vander Linden . Deze auteur
noemt in één adem de consuetudines en de statuten, beide uit Sint-Omaars
5)
hierboven vermeld onder II en VII, als stukken betreffende één en dezelfde
6)
organisatie, hoewel toch het oudste stuk (1083-1127) van gilda mercatoria spreekt,
7)
en het jongste (kort voor 1241) van une confrarie ke on apele hanse . Kennelijk
8)
heeft Vander Linden tussen koopmansgilde en hanze geen onderscheid gemaakt .

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

PLANITZ, Stadt, 288; ID., Frühgeschichte, 72. Op laatstgenoemde plaats geeft de auteur toe
dat - zijns inziens bij wijze van uitzondering - in althans Rijsel, Bremen en Hamburg de leden
van één en dezelfde organisatie zich zowel met de plaatselijke handel als met de buitensteedse
handel bezig hielden.
WYFFELS, Hanse Saint-Omer, 1-2.
VAN WERVEKE, ‘Hansa’, 61-62.
VANDER LINDEN, Gildes, 13, 38, 39.
Door Vander Linden, overeenkomstig de toenmalige stand van het onderzoek, nog gedateerd
als respectievelijk uit de twaalfde eeuw en 1244.
ESPINAS-PIRENNE, Coutumes, 192.
Art. 1.
Cf. blz. 51 hieronder.
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Evenmin wenste Pirenne een verschil te zien tussen de beide soorten van vereniging.
In zijn studie over de Vlaamse Hanze te Londen stelt hij nadrukkelijk dat hij deze
Londense organisatie beschouwt als opgebouwd uit de leden van plaatselijke (=
Vlaamse) koopmansgilden en dat hij de termen gilde en (plaatselijke) hanze identiek
1)
acht .
Tot slot dient vermeld dat Coornaert, zeker voor wat het tijdperk betreft
voorafgaande aan de dertiende eeuw, geen duidelijk verschil ziet tussen hanzen
een koopmansgilden, hen beide beschouwend als onderdelen van een grote groep
2)
van organisaties op economische basis (corporations) .
De situatie is derhalve zo dat de oudere onderzoekers niet onderscheidden tussen
koopmansgilde en hanze, maar dat de meer recente historici dit meestal wel degelijk
doen. Desondanks mag niet zonder meer aan de moderne resultaten van onderzoek
de voorkeur worden gegeven boven die van een vroegere generatie.
Het blijft immers opmerkelijk dat de hierboven onder X genoemde statuten uit
Middelburg (van 1271) de desbetreffende vereniging zowel aanduiden met de
3)
bewoordingen confraternitas mercatorum als met hansa . Tevens valt het op dat
de lakenkopers van Deventer - wier organisatie uitsluitend als koopmans- of
wantsnijdersgilde bekend staat zonder dat ooit de term hanze wordt benut - wel
4)
degelijk op markten buiten hun eigen stad handel dreven . Met dit laatste wordt in
ieder geval het strakke schema doorbroken van het uitsluitend locaal geinteresseerde
koopmansgilde tegenover de verre handel der hanzeaten. In het licht van artikel 20
uit de sub I genoemde statuten van het koopmansgilde te Valenciennes (1051-1070),
waarin duidelijk wordt gesteld dat de gildebroeders zowel te land als ter zee
handelstoch-

1)
2)
3)

4)

PIRENNE, Hanse, 171, 176, 180-181.
COORNAERT, Corporations, 24.
Onder andere art. 4, 7, 11. Ik onderschrijf Van Werveke's emendatie van art. 7 (VAN
WERVEKE, ‘Hansa’, 70-71), deel echter niet zijn mening dat op grond daarvan confraternitas
mercatorum niet als synoniem mag worden beschouwd met hanze (cf. blz. 46 n. 1 hieronder).
Bijvoorbeeld in 1278 handelden de Deventer mercatores via Dordrecht op het Zwin en op
Keulen en Luik (NIERMEYER, Bronnen, 45-46, no. 92), in 1352 als pannicidae te Zwolle
(C.R.D., II, 159), in 1375 (volgens POSTHUMUS, Geschiedenis, I, 26) te Kampen. Ook de
onder XV genoemde nieuwe statuten van het koopmansgilde te Deventer uit 1300 (art. 5)
schijnen hierop te duiden. Aldaar wordt namelijk gesproken over ongelukken tijdens het
gemeenschappelijk gaan naar markten en de gemeenschappelijke terugkeer daarvandaan;
hierbij kan men zich moeilijk voorstellen dat daarmede de plaatselijke Deventer jaarmarkt
wordt bedoeld.
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ten ondernemen, blijkt een dergelijke splitsing eveneens onhoudbaar.
Een bijzondere vorm wordt aangetroffen in de statuten van het onder XI genoemde
koopmansgilde van Mechelen (uit 1276), waar met de term hansa uitsluitend het
1)
entreegeld - inclusief de permissie tot verre handel - tot dit gilda wordt aangeduid .
Dit laatste vormt op zichzelf geen ongebruikelijke betekenis van het woord hansa;
2)
het wordt in deze zin in de Britse koopmansorganisaties veelvuldig aangewend .
Eveneens dient de aandacht gevestigd op een oorkonde uit 1200 betreffende
3)
Dordrecht . Hierin bepaalt Dirk VII dat binnen de stad slechts die wantsnijders laken
en detail zullen verkopen die te Dordrecht behoren en die in fraternitate et an[s]a
[s]int oppidanorum ad Durdreth attinentium. Met andere woorden, de Dordtse
wantsnijders waren hanzeaten maar verkochten desondanks en detail op de
plaatselijke markt. In Gent wordt van de elfde tot de dertiende eeuw een
4)
commanneghulde aangetroffen waarvan niet veel bekend is. Toch neemt Blockmans
aan dat deze kooplieden zich hadden verenigd voor de gemeenschappelijke handel
op Engeland en het Rijnland, een opvatting waarmee evenzeer de hierboven
genoemde van Planitz wordt doorkruist. In de Engelse steden Beverly en Ipswich
5)
werd hansa beschouwd als een synoniem voor gilda mercatoria . Tot slot moet
vermeld dat ook in Groningen het koopmansgilde - hierboven genoemd sub V - als
6)
7)
hanze wordt omschreven . Niermeyer wijst er op dat de gildebepalingen deze
organisatie doen kennen als een koopmansgilde, waarvan vier hanzen deel
8)
uitmaakten . Ult deze gildebepalingen blijkt dat de Groningers hun handelstochten
9)
tot Denemarken, Engeland, Keulen en Vlaanderen uitstrekten .
De vraag, of er tussen koopmansgilde en hanze nog meer

1)
2)

WAUTERS, Origine, 235.
Voor de betekenissen van dit woord zie GROSS (Gild merchant, I, 192-195), NIERMEYER
o

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

(Lexicon, v hansa)-en VAN WERVEKE (‘Hansa’, 82-83).
Ed. KOCH, Oorkondenboek, I, no. 241, blz. 403.
BLOCKMANS, Stadspatriciaat, 164-165.
GROSS, Gild merchant, I, 196.
Dat wil zeggen, de Groninger bepalingen leren ons dat deze kooplieden op buitensteedse
markten handel dreven in laken. De naam van hun organisatie of van hun organisatiebestuur
was giltrecht, blijkens art. 30* * heetten de leden hansbroderen.
NIERMEYER, Volkshuishouding, 46.
Namelijk voor de handel op Keulen, op Ripen, op Utrecht en vermoedelijk op Herbrum aan
de Eems in Oost-Friesland (zie art. 29).
Art. 28, 29 en 32.
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verschil bestaat dan dat van de naamsaanduiding, kan dus niet afdoende worden
beantwoord. Het is overigens niet de bedoeling om op deze plaats de oplossing
nader te brengen van het probleem betreffende de verhouding tussen
koopmansgilden en hanzen. De voorgaande uiteenzetting echter heeft gediend om
aan te tonen dat het voorshands niet illegitiem is om, aan een overzicht van oude
statuten en ledenlijsten van koopmansgilden, die van hanzen toe te voegen.
Bovendien verschaft zulks de gelegenheid om, bij een onderlinge vergelijking van
deze stukken, ook de onder no. VII genoemde statuten en ledenlijsten ([1241]-1305)
uit Sint-Omaars te betrekken, welk stuk in opbouw met de Deventer gilderol een zo
grote overeenkomst vertoont.
De omstandigheid dat wij, bij een dergelijk gering bronnenmateriaal, desondanks
nalaten de gegevens te benutten die ons omtrent koopmansgilden op de Britse
eilanden ter beschikking staan, vereist een verklaring. Welnu, de stukken inzake
koopmansorganisaties aldaar lijden aan een kwaal tegenovergesteld aan die op het
continent. Die op het vasteland zijn zo gering in aantal dat het trekken van algemeen
geldende conclusies soms moeilijkheden oplevert. De stukken van de Britse eilanden
daarentegen zijn overgeleverd in een zo grote overvloed dat een integrale
bestudering van dat bronnenmateriaal het raam van dit onderzoek verre zou
overschrijden. Dit laatste geldt ook wanneer wij ons, zoals op het continent, beperken
tot statuten, privileges en ledenlijsten daterend of aanvangend voor 1301.
Gross kon in Engeland, Ierland en Wales koopmansgilden aanwijzen in 162
1)
2)
steden waarnaast hij in Schotland op 66 plaatsen een dergelijk gilde ontdekte .
Van deze 228 gilden geeft hij aan bewijsplaatsen bijna 400 bladzijden druks, inwendig
3)
niet chronologisch maar volgens de plaats van herkomst alfabetisch geordend . Op
ruim 100 bladzijden worden stukken genoemd die voorafgaan aan de door ons
gestelde chronologische grens gevormd door het jaar 1301. Gross geeft privileges
verstrekt aan steden en koopmansgilden, gildestatuten, ledenlijsten,
processen-verbaal van gildevergaderingen en financiële optekeningen. Sommige
van deze stukken drukt Gross zelf in extenso af, bij anderen verwijst hij naar
bestaande bronnenedities, nu en dan beperkt hij zich tot een aanduiding van het
archief waarin hij een zeker stuk heeft aangetrof-

1)
2)
3)

GROSS, Gild merchant, 1, 9-10
GROSS, op. cit., 1, 203-207.
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1)

fen. Opvallend is bovenal de overvloed aan oude gilderollen - ledenlijsten .
De grootte van deze hoeveelheid materiaal vormt een wezenlijk bezwaar om deze
bronnen in de behandeling te betrekken. Deze moeilijkheid wordt nog versterkt door
de indruk die wij van deze Britse koopmansgilden krijgen. Er schijnt namelijk - de
2)
Schotse gilden wellicht terzijde gelaten - een essentieel verschil te bestaan met
de continentale gilden: de Britse gilden omvatten een veel groter bestanddeel van
de stedelijke bevolking; ieder die een product te verkopen had maakte er deel van
3)
uit, ook de handwerker die zijn waren slijten wilde . In tegenstelling tot het continent,
waar aan bepaalde categorieën van handwerkers de toegang tot de
4)
koopmansorganisatie was ontzegd (althans in theorie ), vindt een dergelijke
beperking niet plaats in de Britse gilden. Het gilde is daar zo omvangrijk dat door
sommigen de veronderstelling is geuit dat gilda mercatoria identiek zou zijn met
5)
borough . Hoewel de volledige identiteit tussen koopmansorganisatie en borough
6)
niet bewijsbaar is , krijgen wij toch op dit punt een indruk van een kenmerkend
verschil met de continentale gilden.
Derhalve wordt het door Gross aangevoerde bewijsmateriaal alhier niet in de
behandeling betrokken. Wel zijn sommige van de conclusies die door Gross aan
de hand van deze bronnen werden uitgesproken, evenals enkele gevolgtrekkingen
7)
die Malet Lambert maakte uitgaande van dezelfde gegevens, door mij in het hierna-

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Enkele willekeurige voorbeelden genoemd bij GROSS (op. cit., II): Andover: several rolls uit
het tijdvak 1262-1377; Dublin: gilderollen van circa 1200, '26, '56 en '57 bevattende
respectievelijk circa 1650, 220, 64 en 140 namen; Kings Lynn: 3 rollen uit het tijdvak
1272-1385, de oudste bevat circa 850 namen; Leicester: several rolls, aanvangende in de
twaalfde eeuw; Shrewsbury: 9 rollen uit het tijdvak 1209-'68, de oudste bevat circa 500 namen;
Totnes: several rolls, de oudste - uit 1260 - bevat ruim 300 namen. Overigens is het niet
volkomen duidelijk of Gross de term roll voortdurend in dezelfde betekenis aanwendde, of
dat hij daarmede nu eens de materiële rolvorm van het bewuste stuk, dan weer de redactionele
vorm daarvan op het oog had. (In de laatstbedoelde zin kan dit woord roll overeenkomen met
naamlijst of met register.) Voor wat echter de rollen van Andover en (de oudste rol) van Totnes
betreft bedoelde Gross zonder enige twijfel de materiële rolvorm.
GROSS, op. cit., 1, 199-202.
GROSS, op. cit., 1, 107.
Zie onder, blz. 73-76.
Een borough is een stedelijke gemeenschap die van privileges is voorzien.
GROSS, op. cit., I, 37; MALET LAMBERT, Years, 102-103.
MALET LAMBERT, op. cit.

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

39
volgende verwerkt, namelijk wanneer zij een interessante vergelijking opleveren
met de situatie op het vasteland.
Laat ons thans overgaan tot een vergelijking van het medegedeelde in de Deventer
koopmansgilderol met de inhoud van de stukken genoemd onder I-XV.
Regel 1 wordt gevormd door de oudste datering: 12 II 1249.
Regels 2-4 beginnen met de verklaring dat de daarnavolgende bepalingen de
verordening inhouden van het koopmansgilde; tevens geven zij het eerste artikel:
wie het gildebroederschap verwerft betaalt twee mark-sterling, met uitzondering van
hen die slechts twaalf penningen betalen omdat zij de zoon zijn van een gildebroeder.
Later zal de rol deze beide categorieën van nieuwe leden onderscheiden door de
1)
respectievelijke toevoegingen de maiori en de minori . Overeenkomstige
voorschriften - zij het ook met afwijkende geldbedragen - vinden wij onder IV
2)
(wantsnijdersgilde te Keulen, tweede helft twaalfde eeuw) , onder VI
3)
4)
(wantsnijdersgilde Stendal, 1231) , VII (hanze Sint-Omaars, kort voor 1241) , IX
5)
(Vlaamse Hanze te Londen, ca. 1250-ca. 1275) , X (koopmansgilde/hanze
6)
7)
Middelburg, 1271) , in de Britse koopmansorganisaties en - als herhaling - onder
8)
XV (koopmansgilde Deventer, 1300) . Tussen koopmansgilden, wantsnijdersgilden
en hanzen kan op dit punt geen verschil worden aangetoond. Dezelfde bepaling
9)
wordt overigens ook aangetroffen in de statuten van sommige ambachtsgilden .
Het tweede voorschrift, vervat in de regels 5-6, wil ik vertalen als volgt: ‘Voorts
wanneer iemand (uit de gildebroeders) op slechte wijze (goederen) zal hebben
geleverd, waarover getwist is ontstaan, zal hij het bovengenoemde recht (van
gildebroeder) verliezen (en niet terugontvangen) voordat hij (opnieuw het intreegeld)
10)
zal hebben betaald.’ Een dergelijke bepaling wordt elders niet gevonden.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Sedert 1334 vermeldt de rol, bij de naam van de geïnaugureerde persoon, somtijds de
toevoeging de maiori of de minori. Sedert 1366 worden alle nieuwe leden aan één van deze
twee categorieën toebedeeld.
Art. 1, 2, 4-6.
Art. 3.
Art. 2.
Art. 1 (Lat.), 4(Fr.).
Art. 7.
GROSS, op. cit., 1, 29-32.
Art. 1.
Vleeshouwersgilde Deventer, 1324 (DUMB., I, 41); pelsersgilde Deventer, 1426 (ID., I, 44).
Zie overeenkomstig NIERMEYER, Oorkondenboek, 76-77.
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Dit laatste geldt niet voor het gestelde in de artikelen 3 en 4 (regels 7-10) van de
gilderol. Daar wordt voorgeschreven dat - op straffe van het verlies van het
gilde-lidmaatschap - de broeders tezamen ter markt zullen gaan zonder dat één
van hen mag trachten daar eerder te arriveren dan de anderen, voorts dat de
broeders ter plaatse tegelijkertijd hun standplaatsen zullen betrekken en dat zij allen
op hetzelfde moment de markt zullen verlaten. Iets dergelijks vinden wij in de onder
I vermelde statuten van het koopmansgilde van Valenciennes (artikelen uit
1)
2)
3)
respectievelijk 1051-1070 , 1051-1302 en 1103-1302 ) waar duidelijk wordt
gesproken over de gemeenschappelijke reis naar buitensteedse markten en de
terugkeer daarvandaan. Deze bepalingen uit Valenciennes beschrijven echter een
bestaande toestand, maar geven geen aanwijzing dat het gemeenschappelijke
karakter van de handelstochten op een bindend voorschrift berustte. Bovendien
zwijgen deze artikelen over het terzelfdertijd innemen van de standplaatsen op het
marktterrein.
Ook in de onder XV genoemde nieuwe statuten van het Deventer koopmansgilde,
4)
uit 1300, is sprake van het gemeenschappelijk gaan respectievelijk terugkeren van
5)
en naar markten , maar ook hier blijkt niets van dwang en wordt niet gesproken
over het innemen van standplaatsen.
6)
Bovendien brengen zowel de hier bedoelde artikelen uit Valenciennes als ook
de betreffende bepaling van het jaar 1300 uit Deventer de beschreven
7)
gezelschapsreizen in verband met de hulp onderling te bieden in geval van nood .
De artikelen 3 en 4 echter uit de koopmansgilderol schijnen - gezien de bepaling
over het tegelijk betrekken van de standplaatsen - te doelen op het uitschakelen
van de onderlinge concurrentie.
Naar de vorm zijn de artikelen 3 en 4 dus niet uitzonderlijk, naar bedoeling echter
wel degelijk.
Bepaling 5 (regel 11) wordt slechts in de gilderol van Deventer aangetroffen, niet
in andere stukken. Dit artikel beveelt eerst de beste kwaliteit laken uit te stallen en
vervolgens de mindere soorten.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Art. 10.
Art. 43-45.
Art. 69.
Art. 5.
Vergelijk blz. 35 n. 4 hierboven.
Zie eveneens art. 8-9 aldaar.
Ook de hanzeaten van de Vlaamse Hanze te Londen (genoemd onder IX, derde kwart
dertiende eeuw) waren gehouden elkaar bijstand te verlenen in geval van moeilijkheden bij
handelstochten elders (art. 6 (Fr.)).
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Het voorschrift sluit zich aan bij de artikelen 3 en 4 aangezien het een poging vormt
om de concurrentiemogelijkheden nog verder te verminderen. Immers een eventuele
koper zal niet worden verlokt om van de kraam van de ene koopman naar die van
een ander te lopen, bijvoorbeeld omdat deze laatste een in kwaliteit minder goed
produkt tegen uiteraard lagere prijs aanbiedt.
Dit artikel 5 vormt de enige bepaling die de aard van de goederen noemt waarin
de gildebroeders handel dreven. De leden van het koopmansgilde blijken
lakenhandelaars of - volgens de middeleeuwse terminologie - wantsnijders te zijn.
De benaming wantsnijdersgilde, waarmede sedert de vijftiende eeuw de Deventer
koopmansvereniging wordt aangeduid, loopt dus achter bij de feitelijke ontwikkeling;
uit de statuten van 1249 valt immers niet af te leiden dat de gildebroeders reeds in
dat jaar handel dreven in iets anders dan in laken.
Laken wordt - als enig handelsartikel - ook genoemd in de onder VI vermelde
1)
statuten van het wantsnijdersgilde uit Stendal (1231) , in het privilege van de
2)
wantsnijders uit Wenen (1288, vermeld onder XIII) en in de nieuwe statuten van
3)
het koopmansgilde van Deventer (1300, vermeld onder XV) . In deze drie gevallen
valt dit te verwachten. Immers de betreffende organisaties te Stendal en te Wenen
noemen zichzelf verenigingen van wantsnijders, terwijl de oorkonde van Deventer
uit 1300 niets anders behelst dan een herhaling en uitwerking van de statuten uit
de gilderol. Aangezien het een algemene tendens was dat koopmansgilden tot
4)
wantsnijdersgilden vergroeiden , is het logisch dat het assortiment van goederen,
waarin de Deventer gildebroeders in 1300 handelden, zich niet heeft verbreed ten
opzichte van de in 1249 genoemde handelsartikelen. Wanneer dus in 1249 uitsluitend
van laken wordt gesproken, mag men in 1300 niets anders verwachten. Van de
archiefbescheiden, genoemd onder VI, XIII en XV, is het derhalve geenszins
opvallend dat zij slechts de handel in laken vermelden.
Een belangrijker vraag is of de bovenstaande archiefbestanddelen, genoemd
onder I-XV, nog andere koopmansgilden of hanzen - terminologisch dus goed te
onderscheiden van wantsnijdersgilden - leren kennen waarvan de koopwaar zich
tot laken zou beperken.

1)
2)
3)
4)

Passim.
TOMASCHEK, Rechte, 169-170.
Art. 2.
Zie blz. 28-29 hierboven.
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Men vindt deze situatie in de dertiende-eeuwse bepalingen van het Giltrecht, de
1)
Groninger vereniging (genoemd sub V) . De leden van deze organisatie, de
hansbroderen, houden zich bezig met lakenhandel.
Onder de overige koopmansverenigingen wordt een situatie als in Deventer en
Groningen nog het dichtst benaderd door het koopmansgilde of de hanze van
Middelburg (vermeld onder X) waar men in 1271 het monopolie blijkt te bezitten van
2)
de lakenhandel en daarnaast van de handel in wijn (vergelijk de blijkbaar
3)
overeenkomstige verhoudingen in Keulen ).
Uiteraard mag uit dit laatste niet de conclusie worden getrokken dat de
Middelburgse gildebroeders zich bij hun handel in de praktijk beperkten tot deze
twee artikelen. Evenmin geldt zulks voor eventuele koopmansactiviteiten naast de
lakenhandel van het Deventer koopmansgilde en het Groningse Giltrecht.
Het genoemde artikel 5 uit de Deventer koopmansgilderol rechtvaardigt de
opvatting dat te Deventer laken het voornaamste handelsartikel uitmaakte maar
sluit de mogelijkheid niet uit van handel in andere produkten. Een onderzoek naar
4)
de beroepen van de Deventer gildebroeders zal inderdaad bevestigen dat ondanks
artikel 5 de broeders op uiteenlopende wijze in hun onderhoud voorzagen. De
mogelijkheid dient onder ogen te worden gezien dat het Deventer koopmansgilde
in feite een dubbele functie kende. Naast de primaire van koopmansgilde - wellicht
uitsluitend lakenkopersgilde - ook die van ontmoetingsvereniging van alle
aanzienlijken, onverschillig hun bron van inkomsten. Later zal hierop meer in den
5)
brede worden ingegaan .
De overige Deventer bepalingen betreffen het gildedrinken.
Artikel 6 (regel 12-14) voorziet in het geval dat een persoon die geen gildebroeder
is, zich tijdens het gilde-drinken op een gildebank zal hebben neergezet maar zich
vervolgens heeft verwijderd. Deze buitenstaander wordt desalniettemin in dat geval
gedwongen zich het gildebroederschap te kopen door het betalen van het intreegeld,
waarnaast hij vervalt in een boete van één pond, te vol-

1)
2)
3)

4)
5)

Passim.
Art. 9-10.
Volgens LAU (Beiträge, 327-328) kwamen vrijwel alle Keulse patricische families uit de
koopmansstand voort, in het bijzonder uit de laken- en wijnhandel. Het Keulse wantsnijdersgilde
was het rijkste en machtigste van de stad, de aanzienlijkste Keulse familiën behoorden tot
circa 1400 tot dit gilde.
Zie onder, blz. 64-65.
Zie onder, blz. 72-79.
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doen aan de stad. Wellicht ten overvloede: het laatste gedeelte van bovenbeschreven
bepaling houdt niet in dat de statuten vanwege het stadsbestuur werden gegeven.
De boete van een pond, ten gunste van de stad, zal slechts hebben gediend om de
hulp van de magistraat te verkrijgen tegenover die overtreders die weigerden om
zich op de bovenbedoelde wijze met een hoog intreegeld te laten belasten.
De dwang om onder de gegeven omstandigheid gildebroeder te worden komt
ook elders voor, en wel in het koopmansgilde van Sint-Omaars (genoemd onder II,
1)
uit de jaren 1083-1127 ). Een betaling aan de stad wordt te Sint-Omaars niet
genoemd, de overtreder wordt de keus gelaten tussen een zekere boete of het
terstond verwerven van het gildebroederschap, uiteraard tegen betaling van het
daaraan verbonden intreegeld.
Artikel 7 (regel 15) sluit aan bij het voorgaande. De verklikker namelijk van
bovenbeschreven overtreding zal twaalf penningen ontvangen. Een dergelijk systeem
van betaalde spionage - een interessant licht werpend op de onderlinge verhouding
der gildebroeders, en een aanleiding vormend om ons te behoeden de gemeenschap
der broeders te idealiseren - wordt niet aangetroffen in de overige bescheiden,
genoemd onder I-XV.
De statuten eindigen met artikel 8 (regels 16-18), waarin de hoeveelheden wijn
worden genoemd waarop tijdens het gilde-drinken quicumque servierint alsmede
de gildesecretaris recht hebben, en waarin tevens wordt bepaald dat laatstgenoemde
samen met de olderman zal eten.
Voorschriften van overeenkomstige inhoud vinden wij in de vroegst bekende
statuten van koopmansgilden, namelijk in Valenciennes (genoemd onder I, de
2)
betreffende artikelen zijn uit het tijdvak 1051-1302) en in Sint-Omaars (genoemd
3)
onder II, tijdvak 1083-1127) .
4)
De in artikel 42 uit de statuten van Valenciennes gebruikte bewoordingen wekken
de indruk dat zij die tijdens het gildedrinken

1)
2)
3)

4)

Art. 6.
Art. 42 betreffende chil que li prouvos commandera à siervir, art. 47 betreffende de drank
voor de gildesecretaris, art. 54 idem ten aanzien van de gildebetaalmeester.
Art. 17 betreffende de drank voor de bewakers van de deuren, art. 25 idem ten aanzien van
de gildesecretaris, tevens bepalend dat tijdens het gildedrinken de secretaris dient te eten in
de zaal van het gildegebouw, samen met de gildedekens. Deze dekens vormen te Sint-Omaars
het gildebestuur, zoals de olderman in Deventer.
Zie n. 2.
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een dienstbare positie bekleedden - bijvoorbeeld als schenker - geen vast
aangestelde gildebedienden waren, maar de gildebroeders zelf, uit wier midden te
dien einde sommigen door de provoost - de voorzitter van de vereniging - werden
aangewezen. Met het overeenkomstige voorschrift uit de Deventer gilderol zal mede gezien het gebruik van het onbepaald betrekkelijk voornaamwoord quicumque
- een zelfde categorie van gildebroeders worden bedoeld.
Vergelijking van de stukken, genoemd onder I-XV, geeft inzicht in de organisatie
der besturen van de diverse koopmans- en wantsnijdersgilden en hanzen.
Het onder I genoemde koopmansgilde van Valenciennes (1051-1302) stond onder
1)
leiding van een bestuur, bestaande uit twee maal twaalf gildebroeders , waarnaast
2)
of uit wier midden een voorzitter - de provoost - werd gekozen . Er is sprake van li
3)
prouvos et li maires , met deze maiores zullen de betreffende 24 gildebroeders zijn
4)
bedoeld. Tweemaal worden genoemd prevos, maieurs, doyens . Wie deze dekens
zijn is niet duidelijk. Hiernaast blijkt het bestaan van een gildesecretaris en een
5)
gildebetaalmeester , die kennelijk niet tot het eigenlijke bestuur werden gerekend,
maar wier positie binnen het gilde als min of meer serviel werd beschouwd.
Het koopmansgilde van Sint-Omaars (genoemd onder II, uit het tijdvak 1083-1127)
6)
kende een bestuur, bestaande uit een onbekend aantal decani . Voortdurend
7)
verwijzen de statuten naar deze functionarissen. Twee artikelen doen bovendien
begrijpen dat de gildesecretaris geen deel uitmaakte van het college van dekens.
De Keulse wantsnijders (vermeld sub IV, tweede helft van de twaalfde eeuw)
8)
9)
stonden onder leiding van een tweetal domini , in of na 1247 als magistri aangeduid .
De statuten van de koopliedenvereniging te Groningen

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Art. 12 (bepaling uit 1051-1070).
Art. 13 (uit 1051-1070).
Art. 19 (uit 1051-1070), art. 62 (uit 1103-1302).
Art. 21 en 27 (beide uit 1051-1070).
Respectievelijk art. 46 en 54 (beide uit 1051-1070).
Onder andere art. 4, 8, 16.
Art. 24, 25.
Passim, de statuten noemen geen specifiek aantal dezer functionarissen. Dat het er twee
waren blijkt uit een stuk uit het tijdvak 1261-'69 (ed. VON LOESCH, Zunfturkunden, II, 163).
VON LOESCH, op. cit., I, 52.
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(genoemd sub V, dertiende eeuw) en die van het wantsnijdersgilde van Stendal
(genoemd sub VI, uit 1231) geven te midden van alle hier bestudeerde stukken de
duidelijkste bepalingen omtrent de inrichting van het bestuur. Zo vertelt men in
1)
Groningen dat er jaarlijks op 22 februari een olderman en twee busheren - helpers
2)
van de olderman bij het innen der boeten - moeten worden gekozen, welke drie
personen tezamen sullen tot hen kesen derteen ghiltrechtes lude... de daer nutte
3)
ende oerbaar toe zint. Leden van de Groninger magistraat waren niet verkiesbaar .
4)
In Stendal luidt de bepaling : Quolibet anno unus magister et quatuor alii boni viri,
5)
qui rebus gulde presint, fideliter eligentur, nadat reeds was vastgesteld: Quidquid
due partes fratum decreverint facere, tertia pars omnino debet consentire.
De onder VII genoemde van kort voor 1241 daterende statutaire bepalingen van
6)
de hanze van Sint-Omaars leren het bestaan kennen van één doiien . Indien deze
7)
hanze inderdaad is voortgekomen uit het oude koopmansgilde heeft zich derhalve
het bestuur gesimplificeerd.
De Vlaamse Hanze van Londen (vermeld sub IX, circa 1250-circa 1275) stond
8)
onder het oppergezag van een hansgraaf , die werd geassisteerd door een scildraka
9)
of (e)scildrake , welke titel zou samenhangen met het woord schilddrager. Hiernaast
blijkt dat - voor zover de leden van de Vlaamse Hanze te Londen Bruggelingen
10)
waren - zij onder de competentie vielen van de Brugse schepenen . De Brugse
schepenbank vormde, ook in hanzezaken, het bestuur van de Brugse leden van de
Vlaamse Hanze van Londen. Deze bevoegdheid was ondergeschikt aan die van
de hansgraaf waarvan de autoriteit zich over de volledige Vlaamse Hanze van
Londen uitstrekte.
De confraternitas mercatorum of hansa uit Middelburg (ver-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Art. 47.
Cf. art. 37, 43, 46.
Art. 43*.
Art. 8.
Art. 7.
Art. 5, 12.
Cf. blz. 34 hierboven.
Art. 1(Lat.), 2(Lat.), 3(Lat.), 1(Fr.), 10(Fr.).
Art. 1(Lat.), 2(Lat.), 3(Lat.), 5(Lat.), 2(Fr.), 3(Fr.), 4(Fr.), 9(Fr.), 10(Fr.).
Art. 9(Fr.), 12(Fr.).
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1)

meld onder X, uit 1271) werd geleid door een hansgraaf .
Van het onder XI genoemde koopmansgilde uit Mechelen (uit 1276) werd het
2)
bestuur gevormd door een (onbekend) aantal decani .
Omtrent de organisatie van het bestuur van de Weense wantsnijders (vermeld
onder XIII) wordt in hun uit 1288 daterend privilege niets medegedeeld.
Uit de in de Deventer gilderol opgenomen statuten blijkt slechts het bestaan van
3)
één olderman benevens van een gildesecretaris . Nadere bestudering van de rol
4)
leert dat deze olderman kon worden vervangen door een tweetal vice-oldermanni
5)
of locumtenentes . De rol leert ons de namen van een dertiental oldermannen
6)
kennen . Helaas is het totaal dezer vermeldingen te gering om aan de hand daarvan
iets te kunnen vaststellen omtrent een eventuele met het oldermanschap
samenhangende minimale of maximale ambtsperiode. Wel wordt duidelijk dat een
zelfde persoon dit ambt meermalen kon bekleden: Henricus Mumme was olderman
in 1356, zekere Ghelmarus wordt als zodanig in 1359 genoemd maar in 1364
fungeert Henricus Mumme opnieuw als olderman. Van de overige koopmansgilden
is slechts bekend dat, zoals gezegd, in Groningen (dertiende eeuw) en Stendal
7)
(1231) jaarlijks een nieuw verenigingsbestuur werd gekozen .
8)
Uit de omstandigheid dat te Deventer in de vijftiende eeuw voortdurend sprake
is van de verkiezing van oldermannen maar nimmer van die van een gildesecretaris,
en gezien het feit dat in Valenciennes (1051-1302) en Sint-Omaars (1083-1127) de
gildesecretarissen buiten het eigenlijke bestuur stonden, valt af te leiden dat er in
Deventer een overeenkomstige situatie heeft bestaan. In

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Art. 7 (de interpunctie van Ungers tekstuitgave als volgt te emenderen: dabit comiti, hanse
wordt dabit, comiti hanse), 11; cf. blz. 35 n. 3 hierboven.
Blz. 234-235.
Art. 8 (reg. 17).
In 1373 (reg. 1141-1142).
In 1387 (reg. 1184).
In 1249: Johannes de Endia (reg. 19); 1297: Albertus Recken (reg. 430); 1300: Gerardus
filius Odonis (reg. 465); 1311: Tayzo filius domini Ghelmari super Brinke (reg. 500-501); 1324:
Jacobus Ghyzonis bi den Brincke (reg. 566); 1330: Hermannus Splytoelf (reg. 632); 1351:
Ghelmarus Reyneri (reg. 929); 1356: Henricus Mumme (reg. 956); 1359: Ghelmarus (reg.
1005); 1364: Henricus Mumme (reg. 1055); 1366: Gosvinus ton Duno (reg. 1087); 1369:
Andreas de Rysen (reg. 1100); 1387: Walterus Borren (overleden) (reg. 1181).
Zie boven blz. 45.
Bron: het hierboven op blz.11 vermelde wantsnijdersgildeboek.
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tegenstelling tot moderne organisatievormen van verenigingsbesturen had de
secretaris geen aandeel in de besluitvorming. Hij maakt geen deel uit van het
gildebestuur maar is daaraan ondergeschikt.
Een onderlinge vergelijking van de hierboven opgesomde besturen laat zien dat
een eenhoofdig bestuur vier maal voorkomt, namelijk in de hanze van Sint-Omaars
(voor 1241), het Deventer koopmansgilde (1249), de Vlaamse Hanze te Londen
(circa 1250-circa 1275) en de confraternitas mercatorum of hansa uit Middelburg
(1276). Het tegenovergestelde - een collectief bestuur - wordt aangetroffen in het
koopmansgilde van Sint-Omaars (1083-1127), het wantsnijdersgilde te Keulen
(tweede helft van de twaalfde eeuw) en het koopmansgilde te Mechelen (1276).
Een organisatorische tussenvorm - namelijk een ‘directeur’ waarnaast een college
van gildebroeders - bestond in het koopmansgilde van Valenciennes (1051-1302),
in het koopmansgilde of de hanze te Groningen (dertiende eeuw) en in het
1)
wantsnijdersgilde van Stendal (1231) . Volgens Gross werd in Engeland, Ierland
en Wales het bestuur van de koopmansorganisatie veelal gevormd door een
olderman, bijgestaan door een college van twee of vier personen. Toch wordt ook
aldaar een collegiaal bestuur, bestaande uit twee personen al of niet met bijzitters,
2)
frequent aangetroffen .
Ook uit bovenstaand lijstje blijkt dat er tussen hanzen en gilden slechts geringe
verschillen vallen aan te wijzen voor wat althans de inrichting van het bestuur betreft.
Want weliswaar hebben de hanzen - Groningen uitgezonderd - een eenhoofdig
directoraat, maar zulks wordt ook onder de gilden aangetroffen. Hiernaast kennen
de gilden tevens collegiale besturen, of besturen die uit een directeur benevens een
college (van advies?) zijn samengesteld. Deze laatste vorm vinden wij eveneens
in de Groningse hanze.
Uit de omstandigheid dat men te Sint-Omaars van een collegiaal bestuur overging
naar het eenhoofdig gezag, waarnaast in het oog springt dat juist de oudste stukken
of een collectief bestuur tonen of de bovenbeschreven tussenvorm, valt misschien
op voorzichtige wijze af te leiden dat de koopmans-, respectievelijk wantsnijdersgilden
en hanzen gedurende de tot het jaar 1300 lopende periode in hun bestuursvorm
een tendens vertonen om toe te groeien naar een eenhoofdig gezag.

1)

2)

Voor de bestuursvorm der koopmansorganisaties zij tevens verwezen naar PLANITZ
(Frühgeschichte, 69-70) wiens interpretatie van veelal dezelfde stukken toch leidt tot een
conclusie die al te nadrukkelijk naar een eenhoofdig bestuur wijst.
GROSS, Gild merchant, 1, 26-28, cf. MALET LAMBERT, Years, 75.
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Overigens dient te worden opgemerkt dat de beschrijving van de bovenbedoelde
besturen een zekere zwakte vertoont. Dit gebrek vindt zijn oorzaak in het
bronnenmateriaal: de statuten. In namelijk slechts twee gevallen (Groningen,
1)
2)
dertiende eeuw ; Stendal, 1231 ) bevatten deze voorschriften een bepaling waarbij
3)
het volledige bestuur wordt geregeld. Daarnaast werd in Valenciennes (1051-1070)
vastgesteld hoe een gedeelte van het bestuur opgebouwd moest zijn. Voor het
overige werpen al deze stukken slechts zijdelings licht op de diverse besturen,
namelijk voor zover hun ambtshandelingen worden genoemd. Nergens worden deze
handelingen uitputtend opgesomd, zonder uitzondering schijnen al de statuten zich
slechts bezig te houden met die kwesties waarover men het niet met volkomen
zekerheid eens was of waaromtrent geschillen of onzekerheden waren opgetreden.
Onderwerpen, waaromtrent geen verschil van mening bestond, worden blijkbaar
niet genoemd. Vandaar dat niet onomstotelijk te bewijzen valt dat de beschreven
besturen niet een uitgebreider organisatievorm hebben gekend.
Door wie werden deze statuten vastgesteld of verleend?
In het koopmansgilde van Valenciennes (genoemd sub I, 1051-1070) werden de
4)
reglementaire bepalingen vastgesteld door de gezamenlijke broeders en bevestigd
5)
door de graaf van Vlaanderen en de burggraaf van Valenciennes . Deze bevestiging
geeft reden tot verbazing, immers de opgestelde voorschriften betreffen uitsluitend
de organisatie van het gilde zonder dat daardoor buitenstaanders in hun rechten
werden aangetast.
Een verklaring ligt misschien in de omstandigheid dat onmiddellijk op de
mededeling van deze grafelijke bevestiging een toevoeging volgt die de gildebroeders
een privilege geeft ten nadele van die Valencijnse kooplieden die buiten de
gildebroederschap waren gebleven. De laatstgenoemden mochten namelijk door
6)
de gildebroeders worden beroofd van de door hen vervoerde dranken . Men kan
de veronderstelling wagen dat deze bepaling een toevoe-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zie boven, blz. 44-45.
Zie boven, blz. 45.
Zie boven, blz. 44.
Art. 2.
Art. 41, cf. CAFFIAUX, Mémoire, 12.
Art. 41 bis (1051-1302): Chest assavoir que nous prenderons tous les marcans de cheste
ville et de le pourçainte de cheste ville qui point ne sont en nostre caritet, et, se boin nous
semble, nous buverons quelconques cose il aront sur iaus. Cf. CAFFIAUX, op. cit., 21.
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ging vormt, op schrift gesteld ter zelfder tijd als de grafelijke bevestiging, en dat
deze confirmatie enkel en alleen werd gevraagd met het oog op de gewenste
toevoeging. Gezien het feit dat het stuk ons slechts overgeleverd is in een
veertiende-eeuwse Franse vertaling, terwijl de grafelijke bevestiging zelfs niet de
vorm heeft van een letterlijke vertaling maar er als een parafrase uitziet, is het
tegenbewijs van bovengenoemde veronderstelling aan de hand van de tekst niet
te leveren. De situatie kan zo zijn geweest dat men de graaf de bestaande statuten,
met het oog op de alsnog gewenste bepaling, ter bevestiging voorlegde, en dat
men, nadat dit was geschied, terstond art. 41 bis heeft toegevoegd.
De statuten van het koopmansgilde van Sint-Omaars (genoemd onder II,
1083-1127) vermelden geen oorkonder. Slechts ten aanzien van artikel 15 - dat
zich beweegt op het ambtsterrein van de burggraaf van Sint-Omaars - wordt verklaard
dat de consens van deze ambtenaar is verkregen. Hieruit vloeit voort dat ten aanzien
van de overige bepalingen een dergelijke toestemming niet was ontvangen. Die
artikelen zullen derhalve zijn uitgegaan van het gildebestuur of van de volledige
vergadering der gildebroeders. Echter, het valt op dat artikel 2 spreekt van een
geprivilegieerde positie van de gildebroeders, ten overstaan van kooplieden die
geen lid zijn van de broederschap, voor wat betreft de markthandel. Het ligt voor de
hand dat een dergelijk kras privilege een ondersteuning behoefde van hogerhand,
maar van dit laatste is geen spoor re bekennen. De enige verklaring is dat de
betreffende statuten - kenmerkend consuetudines genoemd - inderdaad reeds zo
lang hadden gefunctioneerd dat de oorsprong van een wellicht mondeling verleend
privilege inmiddels was vergeten, en dat men geloofde dat het onderhavige voorrecht
de broeders als het ware ‘van nature’ aankleefde.
De wantsnijders uit Keulen (zie sub IV, tweede helft van de twaalfde eeuw)
1)
ontvingen hun rechtsregels van het stedelijk bestuur . Zulks was niet overbodig, er
worden namelijk in dit stuk tevens bepalingen gemaakt omtrent andere groepen,
2)
onder andere kleermakers en lijnwaadsnijders , waarbij bijvoorbeeld de kleermakers
dwingend wordt voorgeschreven op welke Keulse marktplaats zij hun waren te koop
mogen aanbieden. Nu waren genoemde categorieën van kleermakers en
lijnwaadsnijders wel degelijk

1)
2)

VON LOESCH, Zunfturkunden, I, 51.
Vermeld in respectievelijk art. 2 en 4.
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1)

lid van het Keulse wantsnijdersgilde - zij het ook dat bijvoorbeeld de bepalingen
2)
inzake het intreegeld bewijzen dat de echte wantsnijders hen als buitenbeentjes
beschouwden - maar tegelijkertijd waren zij hiernaast in een eigen fraternitas
3)
georganiseerd . De betreffende bepalingen overschrijden derhalve de grenzen van
een uitsluitend interne verordening, er worden immers voorschriften gegeven voor
mensen die min of meer buiten het gilde staan. Dan ligt het voor de hand dat een
gemeenschappelijke overheid deze bepalingen uitvaardigt of bekrachtigt.
De uit de dertiende eeuw daterende verordeningen te Groningen (genoemd onder
V) zijn naar de vorm uitgevaardigd door het stadsbestuur. Dit althans volgens de
4)
5)
uitgever . Deze bepalingen echter zijn overgeleverd in een bewerking, uit 1439 ,
die inderdaad van dit stadsbestuur uitging. Ten aanzien van de vorm van de
oorspronkelijke redactie valt echter niets met zekerheid te zeggen. Wat betreft de
inhoud der verordeningen: juist het artikel dat een monopolie-positie van de Groninger
6)
lakenkopers mededeelt , en dat ons inziens bijgevolg de autoriteit van het
7)
stadsbestuur behoeft, is volgens Bos niet dertiende-eeuws, maar van later datum.
Derhalve onthoud ik mij van een oordeel over wie de Groninger voorschriften heeft
uitgevaardigd.
De onder VI vermelde statuten van het wantsnijdersgilde uit Stendal (uit 1231)
8)
zijn gegeven door de markgraven van Brandenburg . Aangezien in artikel 1 de
monopolie-positie van dit gilde wordt vastgesteld, is een uitvaardiging van hogerhand
niet anders dan normaal.
De statuten van de hanze van Sint-Omaars (genoemd onder VII, van voor 1241)
9)
vertellen slechts dat zij waren vastgesteld door li anchisour (= les ancêtres).
10)
Wyffels heeft gelijk wanneer hij hieronder de kooplieden verstaan wil van (minstens)
drie generaties terug. Het is echter duidelijk dat de monopolie-positie, die

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Nog in 1247 en in latere jaren worden de kleermakers en lijnwaadsnijders als zodanig genoemd
(VON LOESCH, op. cit., I, 221-225).
Zie blz. 49 n. 2.
Zie een oorkonde van de lijnwaadsnijders uit 1247 (ed. VON LOESCH, op. cit., II, 331-332).
BOS, Gildrecht, 73.
BOS, op. cit., 373 e.v.
Art. 48.
Zie n. 4.
KEUTGEN, Urkunden, 356.
Art. 1.
WYFFELS, Hanse Saint-Omer, 4.
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deze hanzeaten blijkens art. 1 hadden verworven, in rechte slechts van een hogere
instantie afkomstig kon zijn. Wij zien op deze plaats dus dezelfde figuur als twee
eeuwen eerder in eveneens Sint-Omaars, waar ook een monopolie-positie enkel
en alleen op traditie stoelde. Wellicht is dit een aanwijzing van de juistheid van
Vander Lindens zienswijze toen hij te Sint-Omaars het elfde-eeuwse koopmansgilde
1)
en de dertiende-eeuwse hanze als één en dezelfde organisatie beschouwde .
2)
De Deventer gilderol uit 1249 noemt geen uitvaardigende instantie . Aangezien
de bepalingen zich beperken tot de organisatie van het gildeleven, behoeft niet te
worden gedacht aan voorschriften van hogerhand.
De ‘statuten’ van de Vlaamse Hanze te Londen (no. IX, circa 1250-circa 1275)
zijn niet anders dan twee concepten van statuten, het ene uit Ieper en het andere
uit Brugge. Een bevestiging - indien nodig - kan dus op deze plaats niet worden
verwacht, en blijft dan ook achterwege. Het ene concept ging uit van niet nader
3)
4)
genoemde personen uit Ieper , het andere van de Brugse schepenen . Aangezien
dit college het bestuur uitmaakte van de Brugse leden van de Vlaamse Hanze te
5)
Londen is het logisch dat deze schepenen het concept vaststelden. Voor de
inwendige verhoudingen binnen de Brugse Vlaamse hanzeaten is zulks normaal.
Het is niet zo dat het Brugse schepencollege hiermede de plaats inneemt van een
bestuur staande boven een Brugs verenigingsbestuur; de schepenbank vormde
zelf het bestuur van de Brugse hanzeaten.
In Middelburg ontvingen in 1271 de leden van het koopmansgilde of de hanze
6)
hun statuten (genoemd onder X) van de graaf van Holland . Aangezien deze
7)
statuten een monopolie-positie creëren ligt zulks voor de hand.
Hetzelfde geldt voor het koopmansgilde te Mechelen, dat in 1276 van de
8)
stadsheer statuten ontving (genoemd onder XI), waarin eveneens vreemde
9)
concurrentie van hogerhand werd uitgeschakeld .

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cf. blz. 34 hierboven.
Cf. blz. 43 hierboven.
VAN WERVEKE, ‘Statuts’, 311.
Art. 12 (Fr.).
Cf. blz. 45 hierboven.
UNGER, Bronnen, 3.
Art. 6, 9, 10.
WAUTERS, Origine, 234.
WAUTERS, op. cit., 235.
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Om dezelfde reden is het verklaarbaar dat ook in 1288 de wantsnijders te Wenen
van de hertog van Oostenrijk hun privilege (genoemd onder XIII) moesten
1)
ontvangen .
Niet anders is het te Deventer gesteld wanneer daar in 1300 het koopmansgilde
nieuwe statuten (zie sub XV) verkrijgt. De oorkonder is dan het Deventer
2)
3)
stadsbestuur , dat de gildebroeders monopolie-rechten verschaft.
Uit het bovenstaande vallen twee conclusies te trekken.
Ten. eerste deze: wanneer door de bepalingen der koopmansgildebroeders of
hanzeaten de belangen van buitenstaanders konden worden geschaad, was
permissie van hogerhand vereist. De voorschriften uit Sint-Omaars zijn hierop slechts
schijnbaar een uitzondering; zoals blijkt uit de aangewende terminologie gingen de
aldaar door de koopman verkregen rechten zover terug dat de oorsprong vergeten
was geraakt, en men hen beschouwde als natuurlijke rechten.
4)
Ten tweede blijkt dat de kooplui vrij waren bij de inrichting van hun verenigingen .
Zij zelf bepaalden de bestuursvorm, stelden vast wie voor het lidmaatschap in
aanmerking kwam, regelden tarieven en intreegelden, gaven gedragsregels voor
het gilde-drinken, maakten bepalingen omtrent onderlinge concurrentie, enz., enz.
Dit alles zonder bemoeienis van de overheid.
De onderzochte stukken - tot en met de dertiende eeuw - laten zien dat de overheid
toen niet ingreep in de organisatie van de koophandel, maar slechts er op toezag
dat de burgers elkaars rechten niet verkortten.

1)
2)
3)
4)

TOMASCHEK, Rechte, 169.
Zie Bijlage.
Art. 2, 6.
Dit is iets anders dan het oprichten van dergelijke organisaties. Zo maakte graaf Willem III in
1312 te Leiden een einde aan het bestaan van een vereniging waarvan slechts bekend is dat
de leden het gilde-drinken beoefenden. Volgens VAN WERVEKE (A.G.N., II, 407) betrof dit
verbod een koopmansgilde, en was deze vereniging nog in staat van oprichting. Overigens
overschrijdt deze mededeling het door ons onderzochte tijdvak voor wat betreft de statuten
van koopmansorganisaties.
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IV. Analyse van de inhoud van de tekst (de ledenlijst)
a. Opbouw van de naamlijst
Wanneer men de ledenlijst nader beschouwt, valt de overeenkomst in het oog met
het sub VII genoemde stuk uit Sint-Omaars: hanzestatuten van kort voor 1241,
gevolgd door een opsomming van de hanzeaten, en aangevuld met de namen der
nieuwingekomenen uit het tijdvak [1241]-1369. De gilderol kent dezelfde indeling,
namelijk een statutair gedeelte en een lijst van namen.
Valt ook de Deventer naamlijst uiteen in twee onderdelen, te weten eerst een
overzicht van alle gildebroeders, gevolgd door periodieke aanvullingen der nieuwe
leden? Oppervlakkig gezien is dit inderdaad het geval. Ons beperkend tot de
gedateerde onderdelen van de lijst vinden wij namelijk in 1249 een groot aantal
namen, maar bij de daaropvolgende inauguraties (respectievelijk 1254, '68, '73 en
'74) een veel geringere hoeveelheid. Zodoende ontvangen wij de indruk van een
opsomming, in 1249, van alle gildebroeders, waartegenover in 1254, '68, '73 en '74
slechts de nieuw ingetredenen zouden zijn vermeld.
Deze indruk is echter onjuist. Zulks wordt duidelijk wanneer wij na de namen der
in 1249 vermelde personen eveneens de namen tellen van de nieuwe broeders
gedurende het volledige daaropvolgende tijdvak tot en met 1387. Hieronder volgen
hun precieze aantallen volgens de inauguraties gegroepeerd (in totaal 1455
personen).
1249

70

1291

49

[1250-'53]

33

[1292-'96]

1

1254

28

1297

41

[1255-'67]

54

1300

29

1268

45

1306

4

[1269-'72]

17

1309

3

1273

17

1311

75

1274

6

[1312-'23]

3

[1275-'76]

3

1324

80

1277

33

[1325-'29]

8

[1278-'83]

2

1330

59

1284

53

1334

33

1288

49

[1335-'36]

1

[1289-'90]

5

1337

58
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[1338-'43]

64

1359

6

1334

35

1361

49

1347

50

1364

34

1349

54

1366

11

1350

4

1369

44

1351

5

1373

43

1352

21

1387

100

1356

75

Nu blijkt dat weliswaar op de naamlijst uit 1249 (van 70 personen) in 1254, '68,
'73 en '74 inauguraties volgden van respectievelijk slechts 28, 45, 17 en 6 nieuwe
leden, maar dat het aantal van 70 namen geenszins uitzonderlijk is. Het wordt
overtroffen in 1311 en '56 (75 nieuwe leden), 1324 (80) en bovenal 1387 (100). Met
andere woorden, er is geen grond om aan te nemen dat de optekening uit 1249 een
volledig overzicht biedt van de gildebroeders waarnaast de latere vermeldingen
overduidelijk inauguraties betreffen van nieuwe leden. Ook de in 1249 genoemde
personen zullen mijns inziens nieuwe leden zijn geweest.
Hiermee in strijd schijnt de omstandigheid dat de eerstgenoemde naam van
1)
Johannes de Endia, qui fuit olderman is. Hiervoor is evenwel de volgende verklaring
2)
afdoende: ook in 1297, 1300, 1311, 1324 en in sommige daaropvolgende jaren
gaat aan de inschrijving der nieuwe leden de naam vooraf van de olderman onder
wiens leiding de inauguratie had plaatsgevonden. De naamsvermelding van de
olderman, voorafgaande aan de inauguratie uit 1249, valt uit dit gezichtspunt
gemakkelijk te aanvaarden.
Een ander verschil met de ledenlijst uit Sint-Omaars wordt gevormd door de
3)
frequentie waarmede men te Deventer het grote inauguratiefeest organiseerde .
Stelt men de Deventer opnemingsplechtigheid op 1 januari, dan blijkt dat er werd
geinaugureerd na

1)
2)
3)

Reg. 19; in 1249 werden in totaal 71 namen genoteerd, mijns inziens 70 van nieuwe
gildebroeders en 1 van de olderman Johannes de Endia.
Reg. 430, 465, 500-501, 566.
Zie boven, blz. 25-26.
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1)

een gemiddeld tijdsverloop van 3,3 jaar . Uit de lijst van Sint-Omaars blijkt dat
gedurende het tijdvak 1263-1305 aldaar jaarlijks nieuwe leden werden ingeschreven.

b. Gemiddelde duur van het lidmaatschap
Van negentien nieuwe Deventer gildebroeders is ons - uit andere bronnen - het
2)
sterfjaar bekend . Hieronder volgt een overzicht van de tijdvakken gedurende welke
ieder van hen gildebroeder is geweest.

Plaats waar de intrede vanJaar van intrede en
de persoon staat vermeldsterfjaar
Regel 251
1277-1306

Duur van het
broederschap
29 jaar

333

1288-1342

54

344

1288-'92

4

600

1324-'50

26

621

1324-'67

43

635

1330-'67

37

685

1334-'60

26

724

1337-'84

47

1)

Bij de berekening van dit gemiddelde is uitgegaan van het tijdsverloop tussen opeenvolgende
gedateerde inauguraties. Perioden waarin een ongedateerde inschrijving voorkomt werden
buiten beschouwing gelaten. Men krijgt dan het volgende overzicht:

periode

2)

duur van het
tijdsverloop

periode

duur van het
tijdsverloop

1273-'74

1

1350-'51

1

1284-'88

4

1351-'52

1

1297-1300

3

1352-'56

4

1300-'06

6

1356-'59

3

1306-'09

3

1359-'61

2

1309-'11

2

1361-'64

3

1330-'34

4

1364-'66

2

1344-'47

3

1366-'69

3

1347-'49

2

1369-'73

4

1349-'50

1

1373-'87

14

Deze 20 tijdvakken hebben te zamen een duur van 66 jaar.
Zie de voetnoot geplaatst bij de intrede van de betreffende persoon.
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Plaats waar de intrede vanJaar van intrede en
de persoon staat vermeldsterfiaar
Regel 731
1337-'83

Duur van het
broederschap
46 jaar

761

1337-'53

16

887

1347-'50

3

909

1349-'85

36

914

1349-'50

1

918

1349-'93

44

923

1349-'93

44

957

1356-'84

28

983

1356-'73

17

986

1356-'76

20

1076

1364-'83

17
1)

De gemiddelde lidmaatschapsduur bedraagt 28,8 jaar .
Het voorgaande wekt dan ook de indruk dat de doorsnee gildebroeder op
betrekkelijk jeugdige leeftijd het lidmaatschap verwierf.
Deze indruk wordt nog versterkt wanneer men nagaat van welke gildebroeders
na de intrede uit andere bronnen kan worden bewezen dat zij in een later jaar nog
2)
in leven waren. Deze mogelijkheid bestaat bij niet minder dan 234 personen . De
3)
hieruit voortvloeiende 234 tijdvakken beslaan in totaal 6465 jaar, hetgeen een
gemiddelde oplevert van 27,6 jaar. Aangezien in het algemeen de gildebroeders,
na de jongste vermelding die hen in levende lijve toont, niet onmiddellijk gestorven
zullen zijn, is het verklaarbaar

1)

2)
3)

Dit gemiddelde werd verkregen door de 19 individuele perioden, gedurende welke de bedoelde
personen lid zijn geweest, op te tellen. Het totaal bedraagt dan 538 jaar. Men dient er echter
rekening mede te houden dat van de broeders, die allen immers in het begin van het
kalenderjaar lid werden (zie boven, blz. 25-26), de sterfdata uiteraard over het gehele
kalenderjaar verspreid zullen zijn geweest. De bedoelde 19 perioden dienen derhalve ieder
met gemiddeld een klein half jaar te worden verlengd. Om die reden werden aan het totaal
van 538 jaar nog 9 jaren toegevoegd. Deze 547 jaren leveren voor de 19 gildebroeders een
individuele lidmaatschapsduur op van gemiddeld 28,8 jaar.
Zie de voetnoot, geplaatst bij de intrede van de betreffende persoon. Verg. tevens het gestelde
op blz. 102 hieronder.
Bij de berekening van dit totaal is slechts gebruik gemaakt van die broeders wier intrede met
zekerheid in een bepaald jaar heeft plaatsgevonden; 35 die intraden gedurende een tijdvak
dat zich over twee of meer jaren uitstrekt zonder dat het exacte jaar van intrede wordt vermeld,
werden niet in de berekening verwerkt.
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dat dit gemiddelde van 27,6 jaar lager ligt dan het gemiddeld tijdsverloop tussen de
inauguratie en de dood van de gildebroeder (28,8 jaar). Gezien echter het grote
aantal personen aan de hand waarvan men tot dit gemiddelde komen kan, is ook
hier een aanwijzing te vinden van een als regel langdurig lidmaatschap.
In samenvatting: naar aanleiding van 234 gevallen werd vastgesteld dat de
gemiddelde duur van het gildelidmaatschap de 27,6 jaar overschreed, naar aanleiding
van 19 andere gevallen dat men gemiddeld 28,8 jaar gildebroeder was.

c. Intreegelden en borgstellingen
Bestudering van de rol verschaft enige gegevens over de wijze van inning der
intreegelden, althans in het tijdvak 1334-'64.
1)
In 1334 wordt eenmaal , achter een regel waarin de namen van een drietal
inauguraten worden genoemd, de toevoeging gevonden non solvit. Eén van deze
personen heeft dus niet betaald. Dat deze betaling op het intreegeld doelt, en niet
op de een of andere willekeurige bijdrage, wordt aannemelijk gemaakt uit de verdere
omschrijvingen in de gilderol.
Vanaf namelijk regel 698 (eveneens uit 1334) tot regel 883 (1347) vindt men
veelvuldig, zij het niet altijd, achter de naam van het nieuwe lid de naam van een
andere persoon, met de toevoeging fideiussor. Hiernaast is in 1337 (regel 702-773)
dikwijls in de linker marge voorafgaande aan de namen der nieuwe leden een
kruisteken (+) geplaatst. Hier en daar tussen deze namen heeft dezelfde hand die
dit deel van de rol bijhield achteraf de woorden solvit of solverunt geschreven.
2)
Na 1337 - namelijk in het tijdvak 1338-'44 - verdwijnt dit kruisteken, in plaats
daarvan staat nu in die linker marge veelal de aantekening solvit of solverunt. In
3)
1347 tenslotte werden de woorden solvit/solverunt - indien zij althans zijn
opgenomen - onmiddellijk achter de naam van de nieuwe leden geplaatst.
Het blijkt dat fideiussores zowel werden toegevoegd aan leden die de maiori als
die de minori het broederschap verwierven. Ook het kruisteken wordt geplaatst bij
beide categorieën van nieuwe leden. Er is echter geen samenhang tussen de
aanwezigheid van fideiussores en kruistekens. Soms komen beide aanduidingen
voor

1)
2)
3)

Regel 695.
Regel 774-854.
Regel 855-885.
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bij één en hetzelfde nieuwe lid, maar dit is geen regel. Er zijn nieuwe leden - zowel
de maiori als de minori - die beide aanduidingen ontberen, of die met slechts één
van de twee - onverschillig welke - in combinatie worden gebracht.
Wel bestaat er - althans voor het jaar 1337 - een vaste samenhang tussen de
later tussengeschreven aanduidingen solvit of solverunt en de kruistekens. Deze
worden voortdurend in combinatie gevonden.
1)
In aanmerking genomen dat, zoals vermeld , de in 1337 op vel no. 5 geschreven
tekst vermoedelijk een klad is, vallen bovenbeschreven aantekeningen op de
volgende wijze te verklaren.
Aan veel nieuwe leden - zij het niet aan alle - werd bij hun intrede, aanwijsbaar
sedert 1334, de eis gesteld dat een andere gildebroeder bereid was voor hen borg
te staan. Een borgstelling betreft hoogstvermoedelijk financiële verplichtingen. Indien,
zoals ik meen, deze verplichting heeft bestaan uit de betaling van het intreegeld,
moeten wij aannemen dat dezelfde betaalplicht ook rustte op die nieuwe leden aan
wie de voorwaarde tot het meevoeren van een borg niet was gesteld. Nadat dit
intreegeld was voldaan, tekende de gildesecretaris zulks aan in de klad-ledenlijst,
namelijk door de woorden solvit of solverunt tussen de regels de wringen. Deze
onoverzichtelijke manier van noteren maakte het niet gemakkelijk om in een
oogopslag te controleren of een broeder al dan niet had betaald, reden waarom de
secretaris vervolgens ter meerdere duidelijkheid een kruisje plaatste bij de namen
dergenen die aan hun verplichtingen hadden voldaan.
In een volgend stadium - namelijk op vel 6, dit vel is geen klad en werd bovendien
door een andere hand beschreven - administreerde men op meer overzichtelijke
wijze, liet het kruisteken achterwege maar schreef in plaats daarvan de aanduidingen
solvit/solverunt in de linker marge. Een nog latere hand - namelijk de hand die in
1347 vel 8 beschreef - vergenoegde zich er mee de aanduiding solvit/solverunt te
plaatsen achter de namen van de nieuwe leden die de betaling hadden voldaan.
Dat deze betaling het intreegeld betreft is duidelijk. Reeds de omstandigheid dat
de vermeldingen werden opgenomen in de koopmansgilderol, het archiefstuk waarin
de gildesecretaris aantekening deed van de intrede van nieuwe gildebroeders, wijst
in die richting. Voorts valt het op dat de naam van de betreffende nieuwe leden
slechts éénmaal wordt voorzien van de aanduiding solvit.

1)

Zie boven, blz. 20.
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De enige betaling die ieder lid eenmaal - maar dan ook niet meer dan eenmaal 1)
moest doen was die van het intreegeld . Hoofdelijke omslagen namelijk - indien
althans dit middel tot het heffen van bijdragen bekend is geweest - zullen meer dan
eens hebben plaats gevonden. Het kruisteken, de vermelding van de fideiussor en
de uitdrukkingen solvit of solverunt slaan op het betalen van intreegeld.
Het springt in het oog dat aan een kleine minderheid der nieuwe leden wel de
naam van een fideiussor is toegevoegd maar geen aantekening dat de betaling
werd voldaan. Bleven het nieuwe lid of de borg in gebreke?
Tot slot dient vermeld dat een - eveneens gering - aantal gildebroeders noch een
borg kent, noch een aantekening van betaling. Hebben wij hier te maken met
wanbetalers of voldeden zij het intreegeld onmiddellijk bij de inauguratie in welk
geval de vermelding van een borg overbodig was? De omstandigheid dat ook namen
voorkomen waarbij geen borg wordt vermeld maar wel een aantekening van betaling
doet vermoeden dat, wanneer de aanduidingen van zowel borg als betaling
achterwege blijven, er sprake is van wanbetalers.
De bovenbeschreven wijze van administratie bleef in gebruik tot en met 1347.
Daarna houden deze toevoegingen op. Later echter schijnt men er op zeer
halfslachtige wijze opnieuw mee te zijn begonnen. In namelijk het tijdvak 1356-'64
2)
vindt men een hoogst enkele keer in de linker marge een kruisteken of de
aanduiding solvit/solverunt. Vermelding van fideiussores vindt dan niet meer plaats.
Wellicht heeft de verplichting tot borgstelling ook bestaan in het sub II genoemde
koopmansgilde van Sint-Omaars (1083-1127). Volgend op 19 artikelen betreffende
3)
het gildedrinken staat daar namelijk in de statuten een bepaling waarvan het eerste
4)
stuk is weggevallen . Het resterende deel handelt over het stellen van borgen,
helaas zonder dat wordt aangegeven waarvoor deze personen

1)

2)

3)
4)

Uitgezonderd wanneer de broeder uit het gilde werd verwijderd en vervolgens opnieuw wilde
intreden. Dan echter staat zijn naam in de rol op twee verschillende plaatsen genoteerd zodat
de tweede intrede zich administratief niet van een normale inauguratie onderscheidt.
Namelijk 18 kruistekens benevens drie maal solvit of solverunt; daartegenover in 1337 40
kruistekens gecombineerd met solvit/solverunt en de laatstgenoemde aanduidingen in het
tijdvak 1338-'47 nog 84 maal zelfstandig.
Artikel 23.
ESPINAS-PIRENNE, Coutumes, 192.
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1)

borg zullen staan. Onmiddellijk hierna volgt een bepaling die inhoudt dat ieder, het
zij jong of oud, die het gildelidmaatschap koopt, aan de gildesecretaris en het
gildebestuur een geringe betaling dient te doen voordat zijn naam op de ledenlijst
wordt geschreven. Deze betaling schijnt mij niet het intreegeld te zijn - het bedragje
is bijzonder laag, en geldt bovendien voor iedereen, terwijl elders de intreegelden
2)
juist variëren voor de diverse categorieën van adspirant-lidmaten . Logischerwijs
volgt een dergelijke bepaling op voorafgaande voorschriften inzake het tarief der
intreegelden. Deze worden in de onderhavige consuetudines niet genoemd. Wellicht
stonden zij in het weggevallen gedeelte van de bepaling omtrent de borgen. In dat
geval was ook in Sint-Omaars de borgstelling bij intrede gebruikelijk. Borgstelling
bij intrede in de koopmansorganisatie is een verschijnsel dat op de Britse eilanden
3)
veelvuldig wordt aangetroffen .

d. Beroep en maatschappelijke positie van de gildebroeders; aard van
4)
het koopmansgilde
Uit wat voor soort mensen was het gilde samengesteld? Deze vraag schijnt
overbodig, immers van een organisatie die zichzelf koopmansgilde noemt, mag
worden verwacht dat de leden koopman zijn.
5)
Echter, reeds de eerste uitgever van de Deventer rol deelt de opvallende
omstandigheid mede dat het gilde personen van zeer uiteenloopenden rang en
zoowel geestelijke als wereldlijke onder zijne leden telde, en dat het Comanregilde...
eene vereeniging was, die wel menschen van allerlei rang, bedrijf en stand opnam
onder hare leden, maar toch bij voorkeur die van naam en vermogen.
Dat deze opmerking op waarheid berust, blijkt uit het onderstaande.
In totaal werden er - in de gehele periode 1249-1387 - 1455 nieuwe leden
toegelaten. Al de geïnaugureerden waren mannen. Deze opmerking is niet overbodig;
in de Britse koopmansgilden

1)
2)
3)
4)
5)

Art. 24, luidend: Si quis gildam emerit, juvenis vel senex, priusquam in cartula ponatur, II
denarios notario, decanis vero, duos denarios.
Zie boven, blz. 39.
GROSS, Gild merchant, I, 29.
Vergelijk het hieronder op blz. 102 gestelde.
J.I. VAN DOORNINCK, Gildebrief, 290-292.
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namelijk en in de hanze van Sint-Omaars en in de Brugse afdeling van de Vlaamse
1)
Hanze van Londen kwamen ook vrouwen voor .
Van de bedoelde 1455 nieuwe leden dragen enkelen een beroepsnaam, van
sommige anderen wordt het beroep in de rol expliciet vermeld volgend op hun doop2)
en achternaam, van weer andere personen is het beroep van elders bekend .
3)
In eerste instantie vindt men nu de volgende beroepsaanduidingen .

aantal

a)

beroep
bakker

b)

barbier

1

c)

goudsmid

5

d)

gruiter (fermentarius)

5

e)

hovener (= tuinman of
boer)

2

f)

kleermaker

8

g)

koopman (mercator)

2

h)

kramer (institor)

1

i)

kramer (cremer)

1

j)

kuiper (boediker)

2

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

4)

2

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

GROSS, op. cit., I, 30. Zie voorts de sub VII genoemde ledenlijst der hanzeaten uit Sint-Omaars
([1241]-1305) waarin regelmatig vrouwen voorkomen. Ook in de lijst der Brugse leden van
de Vlaamse Hanze te Londen (1281-'99, genoemd sub XII) vinden wij enkele vrouwen. Deze
ledenlijst is slechts ten dele uitgegeven. De tekstbezorger WYFFELS (Vlaamse hanze, 13)
deelt mede dat zich te midden van de 199 in totaal in het tijdvak 1281-'99 te Brugge
ingeschreven hanzeaten niet minder dan 21 vrouwen bevinden.
Meestentijds uit de Cameraarsrekeningen. Wanneer het beroep bekend is uit een andere
bron dan de koopmansgilderol, wordt zulks vermeld in een voetnoot geplaatst bij de intrede
van de bedoelde persoon.
Daarbij blijven buiten beschouwing de vermeldingen van personen die uitsluitend met een
doopnaam worden aangeduid maar wier vaders namen dragen samengesteld uit een
döopnaam benevens een beroepsnaam. Het staat immers niet vast dat de zoon de vader in
diens beroep heeft opgevolgd.
Reg. 802, 1094.
Reg. 930.
Reg. 157, 250/512, 950, 1073, 1211.
Reg. 128, 203/448, 448/593, 707, 709/792.
Reg. 460, 594/803.
Reg. 459, 462 (2 maal), 463, 478, 497, 1093, 1097.
Reg. 1089, 1103.
Reg. 265.
Reg. 1160.
Reg. 1095, 1161.
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beroep
landbouwer

aantal

l)

monnik in het klooster te
Varlar

1

m)

munter

5

n)

notarius civitatis
Dauentriensis

1

o)

notarius civitatis
Dauentriensis - clericus

1

p)

olieslager

1

q)

pastoor van Deventer

1

r)

pastoor van Heerde

1

s)

pastoor van de O.L.
Vrouwekerk

1

t)

pastoor van Reden

1

u)

pastoor van Twello

1

v)

pastoor van Wezepe

1

w)

schoenmaker

2

x)

slager

1

y)

stadsbode

1

z)

stadsschrijver

2

aa)

steenhouwer

1

bb)

viskoper

7

cc)

wijntapper

1

k)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

1)

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Reg. 534.
Reg. 427.
Reg. 53, 56, 89/325, 254/405, 1205.
Reg. 633.
Reg. 600.
Reg. 1188.
Reg. 834.
Reg. 544/980.
Reg. 270.
Reg. 933.
Reg. 857.
Reg. 1000.
Reg. 805/1029/1110, 886.
Reg. 904.
Reg. 1223 (1214).
Reg. 425, 904/1111.
Reg. 69.
Reg. 593, 902, 944, 984, 985, 1139, 1206.
Reg. 880.

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

Bij het bovenstaande moge het volgende tot verklaring strekken. De sub e)
vermelde benaming van hovener kan zowel duiden op het beroep van tuinman als
op een bewoner van een hofstede.
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1)

Gezien het hoge maatschappelijke peil waarop zich veel gildebroeders bevonden ,
alsmede in het licht van het voor de gildebroeders geldende verbod om eigenhandig
2)
met een sikkel te arbeiden of een mestwagen op te laden , heeft de laatste betekenis
de voorkeur. Men dient te bedenken dat nog in de negentiende eeuw een aantal
boeren met hun bedrijf was gevestigd in dat stadsdeel van Deventer dat uit de
3)
middeleeuwen dateert . De hoveners zullen vermogende boeren zijn geweest,
wonend binnen Deventer. Onder deze categorie valt ook de sub k) genoemde
landbouwer, namelijk Rodolfus Bijvank, van wie bekend is dat hij in de aanvang van
de veertiende eeuw een stuk grond op de Deventer Enk deed bewerken.
Het valt op dat twee leden van het koopmansgilde expliciet worden aangeduid
als mercator (sub g), namelijk Lubbertus Mercator de Raelte en Henricus ter Upwolde
mercator. Beiden verwierven het lidmaatschap de maiori, en behoorden dus niet
tot families wier zonen traditioneel onder de broeders werden opgenomen. Een
verklaring voor hun namen is ons inziens dat Lubbertus vanuit Raalte naar Deventer
kwam, en reeds in zijn vroegere woonplaats met de als achternaam gebruikte
beroepsnaam was aangeduid. In het geval van Henricus ter Upwolde is de
toevoeging mercator wellicht bedoeld tot onderscheid van een andere Henricus ter
4)
Upwolde die twintig jaar vroeger het gildebroederschap verwierf, en die misschien
een ander beroep heeft uitgeoefend.
Het feit dat de onder h) en i) genoemde personen inderdaad worden aangeduid
als institor respectievelijk cremer en niet als mercator doet geloven dat de handel,
door deze broeders gedreven, van een andere aard was dan die van de overige
kooplieden. Wij zullen hier te maken hebben met marskramers.
Onder n), o) en z) vinden wij achtereenvolgens een notarius civitatis Dauentriensis,
vervolgens een notarius civitatis Dauentriensis van wie tevens bekend is dat hij
clericus was, terwijl de laatste personen worden aangeduid als scriptor civitatis of
onser stad scriver. Het is aannemelijk dat met zowel de notarii civitatis als met de
stadsschrijvers dezelfde beroepscategorie wordt bedoeld.
Vervolgens valt de aandacht op de personen, genoemd onder l), q), r), s), t), u)
en v), respectievelijk de monnik uit het klooster te Varlar en de pastoors van
Deventer, Heerde, de O.L. Vrouwe-

1)
2)
3)
4)

Zie onder, blz. 66-70.
Zie onder, blz. 76.
Zie BERKENVELDER-HELFFERICH, Deventer, 28.
Reg. 907.
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kerk, Reden, Twello en Wezepe. In Deventer kende men twee parochiekerken, die
van O.L. Vrouwe en die van St. Nicolaas. De pastoor van de O.L. Vrouwekerk was
een seculiere geestelijke, de plebaan van de op de Berg gelegen St. Nicolaaskerk
daarentegen werd altijd aangesteld door het Westfaalse klooster Varlar. In de
volksmond heette de laatstgenoemde geestelijke dan ook de prior op de Berg. Deze
plebaan zal ongetwijfeld regulier zijn geweest, de monniken stelden een van hun
1)
mede-kloosterlingen aan .
Onder de monnik te Varlar dient derhalve de pastoor van de St. Nicolaaskerk te
worden verstaan. Zodoende waren er, van de bovenbedoelde zeven personen, drie
pastoor te Deventer en de vier anderen vervulden hetzelfde ambt te Heerde, Reden,
Twello en Wezepe.
Overigens dient opgemerkt dat van drie personen, uit het midden van deze zeven
pastoors, het geestelijk beroep eerst bekend wordt op een moment dat met zekerheid
later valt dan hun opname in het gilde terwijl ten aanzien van een vierde persoon
niet valt vast te stellen of hij nog gedurende de jaren van zijn priesterschap
2)
gildebroeder is gebleven . De theoretische mogelijkheid bestaat derhalve dat deze
personen eerst na hun intrede in het gilde tot de geestelijke stand overgingen en
vervolgens het koopmansgilde verlieten. Gezien de onomstotelijke aanwezigheid,
onder de gildebroeders, van andere pastoors lijkt zulks mij overigens niet
waarschijnlijk.
De hierboven opgestelde lijst van beroepen krijgt - na deze verklaringen - het
volgende aanzien:

A)

beroep
bakker

aantal
2

B)

barbier

1

C)

oudsmid

5

D)

gruiter

5

E)

kleermaker

8

F)

koopman (mercator)

2

1)
2)

DUMB., I, 453-456.
Johannes de zoon van Gerardus Vrancken (reg. 834) wordt in 1344 gildebroeder. In 1358
wordt hij vermeld als pastoor van Deventer. Hermannus van Rekkum (reg. 544/980) wordt in
1311 gildebroeder, in 1356 blijkt hij pastoor te zijn in Heerde. Johannes van Elten (reg. 933)
wordt in 1351 gildebroeder, in 1364 is hij pastoor te Reden. Uit reg. 1000 blijkt slechts dat
wijlen Henricus Crudener in leven zowel pastoor van Wezepe moet zijn geweest als
gildebroeder.

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

65

G)

beroep
kuiper

aantal
2

H)

landbouwer

3

I)

marskramer

2

J)

munter

5

K)

olieslager

1

L)

pastoor

7

M)

schoenmaker

2

N)

slager

1

O)

stadsbode

1

P)

stadsschrijver

4

Q)

steenhouwer

1

R)

viskoper

7

S)

wijntapper

1

Te midden van de 1455 personen die men in het gilde ziet binnentreden zijn er
derhalve 60 van wie het beroep met zekerheid bekend is.
Van 21 broeders uit dit getal van 60 wijst de beroepsaanduiding naar de status
van ambachtsman, namelijk het geval van de bakkers, barbier, kleermakers, kuipers,
1)
marskramers, olieslager, steenhouwer en wijntapper .
De resterende 39 personen echter hebben kennelijk behoord tot de
maatschappelijke bovenlaag, namelijk de goudsmeden, gruiters, kooplieden,
2)
landbouwers, munters, pastoors, stadsbode, stadsschrijvers en viskopers .
Ter vergelijking richten wij onze aandacht op de sub I genoemde statuten van het
3)
koopmansgilde uit Valenciennes , waar te lezen staat dat de voorzitter van de
broederschap van beroep koopman moet zijn. Hieruit volgt dat ook personen van
een

1)
2)

Of de kleermaker en de marskramer niet boven het financiële niveau van een handwerker
konden uitkomen valt overigens nog te bezien, cf. blz. 67 hieronder.
Voor landbouwers geldt zulks natuurlijk niet in zijn algemeenheid (zie boven, blz. 62-63).
Viskopers behoorden tot de aanzienlijken, dit in verband met hun monopolie-positie verbonden
aan de verpachting van overheidswege van de visbanken. Over de - in de dertiende eeuw
o

3)

en later - zeer hoge sociale positie van de munters, zie VON SCHRÖTTER, Wörterbuch, v.
Münzmeister. Het is de vraag of tussen munters en goudsmeden onderscheid mag worden
gemaakt. Bijvoorbeeld: in 1383 treedt Johannes den muntemeyster op als handelaar in
zilverwerk (C.R.D., VI, 133). De stadsbode Johannes Lewe fungeerde in 1358 als schepen,
zonder twijfel behoorde hij tot de aanzienlijken.
Art. 13, uit het tijdvak 1051-'70.
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andere broodwinning onder de broeders voorkwamen. Dezelfde situatie wordt ook
elders aangetroffen. Zie de sub III genoemde naamlijst van de leden van het Keulse
koopmansgilde (ca. 1135-ca. 1180). In dit gezelschap vinden wij eveneens
beroepsaanduidingen die - te midden van een gemeenschap van kooplieden - niet
1)
voor de hand liggen ; deze zelfde beroepen worden trouwens eveneens aangetroffen
onder de Deventer gildebroeders.
Voorts vallen te midden van de 1577 namen, die uit de periode van kort voor 1241
tot 1305 bekend zijn uit de hanze van Sint-Omaars (genoemd onder VII), die van
2)
grote aantallen handwerkers in het oog . Onder de 199 personen die in het tijdvak
1281-'99 te Brugge het lidmaatschap verwierven van de Vlaamse Hanze van Londen
3)
4)
- genoemd onder XII - trof Wyffels 62 handwerkers aan. Hij concludeert zo (in de
Vlaamse Hanze van Londen) het exclusivisme ten overstaan van de wevers en
andere minder gewaardeerde handwerkers tot het einde toe bleef bestaan, de hanze
op het einde der XIIIde eeuw, te Brugge althans, in het geheel niet meer een beperkte
groepering van rijke kooplieden was.
Voorshands valt uit deze staat van Deventer beroepen de conclusie te trekken
dat lang niet alle gildebroeders koopman waren. Te midden van hen bevond zich
namelijk een aantal handwerkers benevens een zeker aantal geestelijken en
‘ambtenaren’. Onder de laatsten reken ik de stadsschrijvers, de stadsbode en de
5)
gruiters .
Het grote bestanddeel dat de aanzienlijken vormen te midden van deze 60
personen is opvallend. Meer dan de helft van deze gildebroeders blijkt tot de
6)
maatschappelijke bovenlaag te behoren. Van Doornincks conclusie dat de leden
van het koopmansgilde voor het grootste deel tot de aanzienlijken behoorden blijft
aanvaardbaar.
De indruk van het hoge maatschappelijke peil van de gildebroe-

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Onder andere Theodericus Aurifaber, Hereman Monetarius, Wolfert Piscator en Folmer
Panifex.
Onder andere bakkers, brouwers, houthakkers, kruideniers, leerwerkers, messenmakers,
scheerders, timmerlui, tralie- en roostermakers, ververs.
WYFFELS, Vlaamse Hanze, 9, 14-15. Namelijk 1 bakker, 1 brouwer, 28 kousenmakers, 1
paternostermaker, 1 pelser (lamminwerker), 29 schoenmakers, 1 verver.
IB., 17.
De gruiter schijnt in Deventer - althans in 1339 - geen pachter te zijn maar ambtenaar. Immers
men ziet hem twee tot drie maal per maand het door hem ontvangene aan de stadsontvanger
afdragen (C.R.D., I, 39-41). Echter in 1362 werd te Deventer het gruitrecht verpacht (C.R.D.,
III[1], 83). Ook in Wezel was de gruiter ambtenaar (DOORMAN, Brouwerij, 35). Cf. DE MEYER,
Stadsrekeningen, I, xxii-xxiv.
Zie boven, blz. 60.
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ders wordt nog versterkt wanneer men nagaat wat - naast het beroep - omtrent de
1455 nieuwe leden bekend is, hetzij ten tijde van hun inauguratie hetzij op een later
1)
moment .
2)
Vijftien gildebroeders waren landeigenaar , van een hunner staat bovendien vast
3)
dat hij van beroep munter was .
Als leenman van de heren van Voorst, van de proost van Deventer, van de proost
4)
van Oldenzaal en van het Sticht Utrecht worden negen broeders vermeld .
5)
Zeven gildebroeders blijken over één of meer jaarrenten te beschikken .
Van een huis en erf, althans van enig onroerend goed gelegen binnen de stad,
6)
wordt zesmaal een broeder als eigenaar genoemd .
7)
Eén broeder blijkt tiendeigenaar , van een andere broeder is bekend dat hij een
8)
vrome schenking deed van een aanzienlijke omvang .
9)
Twee gildebroeders bezaten ieder een molen .
Van vier gildebroeders weten wij dat zij de stad Deventer een financieel voorschot
10)
deden . Van twee personen uit dit viertal is ons overigens het beroep bekend; zij
11)
12)
waren respectievelijk kleermaker en marskramer .
Als getuige in een van elders bekende oorkonde treedt - te midden van andere
13)
getuigen waaronder enkele ridders - viermaal een gildebroeder op .
14)
Acht leden worden aangeduid met de titel dominus en zullen derhalve geestelijke
of ridder zijn geweest. Van één van hen staat met zekerheid vast dat hij kanunnik
15)
16)
was , een ander wordt presbiter genoemd .

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

De bronnen voor deze gegevens worden vermeld in voetnoten geplaatst bij de intrede van
de bedoelde personen.
Reg. 89, 199, 474, 590, 702, 736, 764, 811, 933, 1052, 1096, 1104, 1179, 1192, 1230.
Reg. 89.
Reg. 575, 784, 811, 823, 986, 1014, 1043, 1104, 1192.
Reg. 507, 715, 854, 1104, 1105, 1198, 1201.
Reg. 604, 909, 949, 1017, 1201, 1213.
Reg. 575.
Reg. 993.
Reg. 550, 561.
Reg. 1093, 1104, 1105, 1160.
Reg. 1093, cf. hierboven blz. 65 n. 1.
Reg. 1160, cf. hierboven blz. 65 n. 1.
Reg. 81, 281, 436, 507.
Reg. 341, 344, 409, 434, 471, 595, 710, 1160 (1147).
Reg. 344.
Reg. 1160 (1147).
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Van dertien gildebroeders is bekend dat zij kanunnik of vicarius waren in het kapittel
1)
van St. Lebuinus te Deventer , een hunner voerde - zoals gezegd - aanwijsbaar de
2)
titel dominus .
3)
Eén broeder was kanunnik te Elst , een andere broeder was hoogstwaarschijnlijk
4)
kanunnik te Doetinchem .
5)
6)
Als kastelein van het huis Waerdenborgh staan twee leden bekend.
Tien maal vermelden de stadsrekeningen dat een met name genoemde
gildebroeder van het stadsbestuur een vergoeding ontvangt in verband met (de
7)
verwerking van) stenen, te weten decstenen en tyghelstenen . Ter verklaring van
de betaling door de overheid aan particulieren omdat dezen stenen bouwmateriaal
aanwendden, moge gelden dat het stadsbestuur op deze wijze het brandgevaar
probeerde te verminderen. Wij hebben hier te maken met een tegemoetkoming,
verstrekt aan die burgers die hun houten huis met strodak vervingen door een stenen
woning. Naar ik aanneem waren slechts de meer kapitaalkrachtigen daartoe in staat.
Naast de hierboven genoemde kanunniken en de pastoors van Deventer, Heerde,
8)
Reden, Twello en Wezepe, telde het gilde vier leden die als presbiter of sacerdos
worden aangeduid.
Als rentmeester van Salland staat één gildebroeder bekend. Van hem weet men
9)
bovendien dat hij goudsmid was .
10)
De titel van ridder (miles) werd gevoerd door vier gildebroeders .

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Reg. 252, 333, 344, 440, 542, 621, 625, 760, 849, 933, 971, 1015; hieronder medebegrepen
Wilhelmus de Vreden (reg. 1125) die rector was van de kapittelschool.
Reg. 344.
Reg. 909.
Reg. 289.
Deze sterkte lag onder Holten. De stad Deventer had het recht om tot kastelein een harer
burgers voor te dragen (DUMB., I, 561).
Reg. 1016, 1068.
Reg. 913, 993, 1016, 1024, 1062, 1105, 1113, 1188, 1193, 1196.
Reg. 66, 600, 623, 1160 (1147).
Reg. 1211.
Reg. 119, 120, 172/206/314, 664.
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1)

Niet minder dan 99 leden blijken schepen te zijn geweest . Onder hen worden ook
personen aangetroffen die behoren tot de hierboven vermelde beroepscategorieën.
2)
Dertien gildebroeders waren schout van Deventer ; vier van hen staan tevens
als schepen bekend en één persoon uit de categorie schout-gildebroeder voerde
3)
de titel van miles .
Aan de hand van het voorafgaande valt nu het onderstaande overzicht op te
stellen:
eigenaar van land

15

leenman

9

bezitter van jaarrenten

7

eigenaar van onroerend goed binnen de 6
stad
tiendeigenaar

1

vrome schenker

1

eigenaar van molen

2

eigenaar van stenen woning

10

geldschieter aan de stad

4

getuige in oorkonde elders

4

heer (dominus)

8

kanunnik of vicarius te Deventer

13

kanunnik elders

2

kastelein te Waerdenborgh

2

priester

4

rentmeester van Salland

1

ridder

4

schepen

99

schout

13

In totaal 205 personen. Maar aangezien zich hieronder een zeker aantal namen
bevindt van personen die tot twee of meer van bovenstaande groepen behoren,
bedraagt dit aantal gildebroeders in werkelijkheid 168.

1)

2)
3)

Reg. 58, 121, 168, 261, 287, 310, 364, 439, 478, 486, 494, 505, 506 (2 maal), 507 (2 maal),
527, 529, 534, 559, 570, 575 (2 maal), 590, 591, 596, 602, 609, 613, 619, 635 (2 maal), 638,
657, 658, 661, 664, 680, 698. 702, 704, 715, 724, 730, 731, 733, 736, 764, 783, 785, 788,
794, 797, 810, 811, 828, 837, 854, 858 (2 maal), 913, 957, 983, 986, 998, 1014, 1015, 1017,
1022, 1023, 1026, 1043, 1064, 1074, 1084, 1088, 1095, 1106, 1113, 1117, 1120, 1158, 1161,
1162, 1173, 1189, 1191, 1192, 1198, 1202, 1204, 1207, 1217, 1223 (1214), 1224, 1230,
1233, 1236, 1253.
Reg. 39, 62, 120, 370, 506 (2 maal), 760, 794, 981, 998, 1015, 1146, 1238.
Reg. 120.
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Met andere woorden: van 168 personen - uit een totaal van 1455 broeders - staat
onomstotelijk vast dat zij deel uitmaakten van de maatschappelijke bovenlaag. Dit
vormt een nieuwe aanwijzing voor de gemiddeld waarschijnlijk aanzienlijke sociale
positie der gildebroeders. Ter zijde dient overigens opgemerkt dat het bovenstaande
geen absoluut bewijs vormt, een man immers van nederige status zal uit dien hoofde
ontbreken in bijvoorbeeld lijsten van schepenen of optekeningen omtrent grondbezit.
Onloochenbaar echter blijft de indruk van aanzienlijkheid, ons verschaft door het
onderzoek naar de maatschappelijke positie der gildebroeders.
1)
In bovenstaand verband dient gedacht aan de opmerking van Espinas dat men
als ereleden van de hanzen wellicht adellijken accepteerde die niet aan de actieve
handel deelnamen maar die door hun aanwezigheid het aanzien van de organisatie
deden stijgen.
Ter vergelijking de Keulse situatie. Deze schijnt van overeenkomstig karakter te
2)
zijn geweest. Uit 1344 is een lijst bekend van 104 Keulse wantsnijders . Hiervan
dragen er 13 de titel van her, één de titel van dominus. Onder de herren vindt men
er twee die schepen zijn, twee die zich ritter noemen waarboven één her zowel ritter
was als schepen. Van een ander uit deze 13 personen wordt medegedeeld dat zijn
vader ritter was, een volgende was zelf her en schepen tegelijk en staat voorts
aangeduid als sün des greven. Tot slot wordt van twee Keulenaren vermeld dat hun
vader de titel van her voerde en blijkt een van de wantsnijders ritter te zijn. Niet
minder dan 17 van deze 104 Keulenaars behoorden dus tot de maatschappelijke
3)
bovenlaag .
4)
Geheel anders zouden de verhoudingen te Sint-Omaars hebben gelegen. Wyffels
wijst op de hierboven gereleveerde mening van Espinas - Wyffels kent aan Espinas'
5)
studie voor wat de hanze van Sint-Omaars aangaat geen waarde toe - onder
mededeling dat zulke adellijke personen door hem niet worden aangetroffen in de
ledenlijsten van de hanze van Sint-Omaars (genoemd onder VII, uit het tijdvak kort
voor [1241]-1305). (Hiermede bedoelt Wyffels: adellijken in eigenlijke zin of milites,
wel te onderscheiden van aanzienlijke burgers. Immers Wyffels zelf komt tot de
conclusie

1)
2)
3)
4)
5)

ESPINAS, Origines, I, t. 1, 317.
Ed. VON LOESCH, Zunfturkunden, I, 225-227.
Cf. blz. 42 n. 3 hierboven.
WYFFELS, Hanse Saint-Omer, 11.
Op. cit., 3.
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1)

dat het stedelijk patriciaat voor het overgrote deel lid was van de hanze .) Wanneer
wij echter bedenken dat in de statuten van het koopmansgilde van Sint-Omaars
(1083-1127) wordt bepaald dat ridders en geestelijken om niet de gildefeesten
2)
konden bijwonen , vervalt - indien te Sint-Omaars het twaalfe-eeuwse koopmansgilde
en de dertiende-eeuwse hanze in feite één en dezelfde organisatie vormen - de
noodzaak van de aanwezigheid hunner namen te midden van de nieuwe hanzeaten.
Waarom zouden de adellijken en de geestelijkheid een intreegeld voldoen zolang
het niet in hun bedoeling lag om effectief handel te drijven en zij zonder betaling
deel konden hebben aan het gezellig verkeer der verenigingsleden? Het schijnbare
verschil tussen enerzijds Deventer en Keulen en anderzijds Sint-Omaars, voor wat
betreft de maatschappelijke positie van de leden der koopmansorganisaties, behoeft
dus niet gelijk te zijn aan de werkelijke toestand.
Hiernaast richten wij onze aandacht op het gilde of de hanze van Groningen
(vermeld sub V, dertiende eeuw). Uit het feit dat de statuten aan leden van de
magistraat tijdens hun ambtsperiode het recht ontzeggen om zich tot bestuurslid te
3)
laten verkiezen , valt af te leiden dat te midden van de hansbroderen inderdaad
magistraatspersonen werden aangetroffen.
4)
Bezie voorts de 199 personen die in het tijdvak 1281-'99 te Brugge lid werden
van de Vlaamse Hanze van Londen (genoemd sub XII). Van 69 uit hun midden is
het vermogen bekend, door de uitgever Wyffels vermeld achter de naam van de
betreffende hanzeaat. Dan blijkt dat 39 personen een bezit hadden, variërend tussen
de 200 en 1000 pond, 20 leden bezaten tussen 1000 en 2000 pond, één hanzeaat
bezat tussen 2000 en 3000 pond en negen leden beschikten over een vermogen
dat de 3000 pond te boven ging. Ook te Brugge vond men derhalve in de
koopmansorganisatie veel aanzienlijken.
Onder de bovengenoemde te Deventer aangetroffen voorname personen vallen
in het bijzonder in het oog de geestelijken (19 gildebroeders, te weten 15 kanunniken
5)
en 4 lidmaten die presbiter of sacerdos worden genoemd ), de ridders (4) en de
domini (8). Hoe rijmt zich hun aanwezigheid in een koopmans-gilde? Van de

1)
2)
3)
4)
5)

Op. cit., 23.
Consuetudines vermeld sub II, de betreffende bepaling is opgenomen in art. 6; verg. blz. 77
n. 1 hieronder.
Zie boven, blz. 45.
WYFFELS, Vlaamse Hanze, 7, 15.
Zie de lijst op blz. 69 hierboven.
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ridders mag men desnoods aannemen dat wij hier te maken hebben met geridderde
rijke kooplieden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de domini voor zover althans met
deze aanduiding eveneens ridders worden bedoeld; van zes van hen valt overigens
de maatschappelijke status niet vast te stellen, de zevende en de achtste waren
onloochenbaar geestelijke.
Echter, de 19 geestelijken zijn ongetwijfeld geen koopman geweest. Evenmin
waren kooplieden - zij bleven buiten de zo juist gemaakte optelling - de reeds
1)
vroeger genoemde pastoors (7) en de stadsschrijver-clericus (1). De aanwezigheid
2)
van deze 26 personen, behorende tot de geestelijke stand, vormt onder de leden
van een koopmansgilde een anomalie.
In dit verband dient gewezen op een veel oudere bepaling, daterend uit het tijdvak
3)
1083-1127, van het koopmansgilde van Sint-Omaars (genoemd sub II) inhoudende
dat iedere avond van het gildedrinken aan al de te Sint-Omaars dienstdoende
geestelijken een maat drank zal worden gezonden. Indien de koopmansgilden
inderdaad teruggaan op in oorsprong religieuze vergaderingen - in bijvoorbeeld
Valenciennes (sub I, statuten uit de elfde eeuw) worden de religieuze verplichtingen
nog zeer beklemtoond - dan is het niet onlogisch dat tijdens de feesten van de
vereniging ook de priesterschap werd getracteerd. In een later stadium kunnen dan
deze priesters in persoon bij het gildedrinken aanwezig zijn geweest, om tenslotte
- zoals te Deventer wordt aangetroffen - ook officiëel door middel van een inauguratie
lid van het koopmansgilde te worden.
Ook onder de 199 personen die te Brugge in het tijdvak 1281-1299 lid werden
4)
van de Vlaamse Hanze van Londen - zie sub XII - treffen wij twee ‘klerken’ aan
terwijl in Engeland, onder de leden van het koopmansgilde te Derby, monniken en
5)
tempelridders voorkomen .
Een oplossing voor het vraagstuk van de aanwezigheid der geestelijken onder
de Deventer gildebroeders is te vinden wanneer men aanneemt dat het gilde, naast
zijn taak als koopmansorganisatie, nog een tweede functie vervulde, namelijk die
van ontspan-

1)
2)
3)
4)
5)

Zie boven, blz. 63-65.
Inderdaad 26 en niet 27 personen: Johannes van Elten (reg. 933) maakt namelijk zowel deel
uit van de groep van de 19 geestelijken als ook van de groep van de zeven pastoors.
Art. 21.
WYFFELS, Vlaamse Hanze, 15.
MALET LAMBERT, Years, 99.
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ningsvereniging voor de gehele maatschappelijke bovenlaag. De gildebijeenkomsten
hebben dan een rol gespeeld, niet ongelijk aan die van een (periodieke)
sociëteitsbijeenkomst.
Het feit dat het koopmansgilde niet alleen uit zelfstandige meesters bestond, maar
dat tegelijk met hen ook hun zoons werden opgenomen, leidt eveneens tot de
conclusie dat deze organisatie naast haar functie als beroepsvereniging ook een
andere, bijvoorbeeld die van een soort heren-sociëteit kende. Deze zoons immers
was het - althans in de vijftiende eeuw - uitdrukkelijk verboden de lakenhandel uit
1)
te oefenen zolang zij niet zelfstandig waren gevestigd. Gezien de veelvuldig
voorkomende omstandigheid dat vader en zoons tegelijkertijd in het gilde intreden,
valt niet aan te nemen dat in al die gevallen de zoons reeds zelfstandig waren. Hun
aanwezigheid in het wantsnijdersgilde wordt dan onverklaarbaar, indien althans die
organisatie uitsluitend een beroepsvereniging zou zijn geweest.
De omstandigheid dat een opmerkelijk deel van de gildebroeders - te weten de
26 geestelijken - beslist geen koopman was, ontslaat ons van de noodzaak om aan
te nemen dat al de bovengenoemde schouten, schepenen, milites, domini, kasteleins
van Waerdenborgh enz. enz. tevens het koopmansberoep uitoefenden. Waarschijnlijk
was het bekleden van een aanzienlijke positie (priesterwijding, ridderslag,
lidmaatschap van het stadsbestuur, bezit van geld en goederen) voldoende om tot
de koopmansorganisatie te worden toegelaten.
Is dit juist, dan valt een probleem weg waarmede Wyffels te kampen had bij zijn
behandeling van de sub VII genoemde ledenlijst van de hanze van Sint-Omaars
2)
(circa [1241]-1305) . Immers onder de leden van die vereniging trof de Belgische
auteur diverse personen aan wier beroep niet dat van koopman was, maar die in
hun levensonderhoud voorzagen op een manier die aan de plaatse-

1)

2)

Bepaling dd. 15 II 1443 (druk: DUMB., II, 180): Item so en sall nyemant want snijden, die in
die bruederschap voirsz. is, hie en hadde selve vuer ende roeck, ten weer dat een soen
woende mit sijnre moeder, dair die vader die bruederschap voirsz. gehad hadde. Het hebben
van vuur en rook betekent dat de persoon in kwestie een eigen huishouding voert.
Vergelijk blz. 66 hierboven. WYFFELS (Hanse Saint-Omer, 15-16) tracht één en ander te
verklaren door aan te nemen dat de betreffende handwerkers in feite kooplieden waren,
namelijk grossiers in de betreffende handwerkersproducten. Wyffels geeft echter toe dat het
moeilijk is om vanuit dit gezichtspunt te midden van de hanzeaten de aanwezigheid van
bijvoorbeeld een scheerder te verklaren.
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lijke hanzeaten uitdrukkelijk was verboden. Zij waren namelijk handwerker.
Naar mijn mening werd in Sint-Omaars het bedoelde verbod zodanig
geïnterpreteerd dat (rijke) handwerkers wel degelijk lid konden worden van de
vereniging maar dat de effectieve koophandel hun desondanks ontzegd bleef. Hun
lidmaatschap had geen direct economisch doel, maar was gericht op de verwerving
van status en op de maatschappelijke omgang met andere aanzienlijken.
Ook elders, zo zullen wij constateren, was voor handwerkers de toegang tot de
koopmansvereniging formeel gesloten. Desondanks treffen wij zulke personen in
de ledenlijsten aan.
Kennelijk gold zo niet het dure lidmaatschap, dan toch het bijwonen van de
vergaderingen als begerenswaardig. Onder andere blijkt zulks uit artikel 6 der
1)
Deventer statuten en uit een overeenkomstige bepaling uit Sint-Omaars (1083-1127)
waarin rekening wordt gehouden met personen die zich tijdens de vergadering
voordoen als gildebroeder om op die wijze deel te hebben aan het gildefeest.
Dat velen het gildebroederschap begeerden zonder daadwerkelijk koopman te
zijn, valt ook af te leiden uit het volgende. In de door het stadsbestuur vastgestelde
nieuwe statuten van het Deventer koopmansgilde (uit 1300, genoemd sub XV) komt
een bepaling voor dat niet-gildebroeders slechts inferieure kwaliteiten laken en detail
2)
mogen verhandelen . De daaropvolgende bepaling schrijft onder andere voor dat
3)
onder dezelfde beperking ook die gildebroeders vallen die een beroep uitoefenen .
Onder beroep zal hier moeten worden verstaan: ander beroep dan dat van
(laken)koopman. Naar ik aanneem was het doel van deze bepaling te voorkomen
dat die gildebroeders die - zonder koopman te zijn - het lidmaatschap hadden gezocht
uit overwegingen van gezelligheid of maatschappelijk aanzien, naast hun beroep
bovendien in de lakenhandel zouden beunhazen. Een voorwaarde tot de
begrijpelijkheid immers van de genoemde bepalingen is dat niet alle gildebroeders
lakenkoopman

1)
2)

3)

Zie boven, blz. 42-43.
Art. 2: Item statuimus quod cuilibet opidano nostro carenti ista fraternitate pannum alium
quam wamal, strandoc, egerding, et pannos quoslibet non retrahentes, qui vulgariter dicuntur
onkrympende, ad incisionem vendere non licebit. Zie Bijlage.
Art. 3: Item statui[m]us quod quilibet opidanus noster, habens istam fraternitatem..., si est
excercens aliquod officium, non debebit ad incis[i]onem vendere alium pannum quam dictum
est, quamdiu suum officium voluerit excercere. Zie Bijlage.
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waren of begeerden te worden. Maar waartoe zou in dat geval hun lidmaatschap
hebben gediend anders dan om aanzien te verwerven en om ontspanning te vinden
te midden van een bepaalde maatschappelijke laag?
Immers hoewel deze bepaling tot doel had om de lakenhandel te beperken tot
diegenen die stricto sensu wantsnijder waren en om daarmede de concurrentie van
beunhazen uit te sluiten door middel van een verbod van nevenberoep, valt niet te
loochenen dat binnen het gilde na 1300 naast lakenkopers ook talrijke personen
1)
worden aangetroffen die een ander beroep uitoefenen . Welnu, ten aanzien van de
lakenhandel kenden dergelijke mensen geen uitgebreider rechten dan de
niet-gildebroeders.
Wordt in andere koopmansorganisaties een dergelijke toestand aangetroffen?
Wanneer bij de Vlaamse Hanze te Londen (concept-statuten vermeld sub IX,
derde kwart dertiende eeuw) de regel geldt dat diverse categorieën van handwerkers
hun beroep vaarwel dienen te zeggen voordat zij tot de hanze worden toegelaten
2)
en de handel op Engeland hun open staat , dan is duidelijk sprake van uitschakeling
van handwerkers uit de handelstochten. Hierdoor worden de
concurrentiemogelijkheden beperkt: de koopman-tevens-handwerker wordt de
gelegenheid ontnomen om een andere koopman - die geen handwerk verstond ten tijde dat het de handel slecht ging, te overvleugelen door middel van de
uitoefening van zijn oude beroep. De sub XII genoemde lijst van Bruggelingen die
in hun woonplaats in de periode 1281-'99 lid werden van de Vlaamse Hanze van
Londen, toont ons echter de verver Jan Izerin en de makelaar Willem Ram, beiden
behorend tot die categorieën van handwerkers die de toegang tot de hanze met
zoveel woorden was ontzegd. Hoe is hun aanwezigheid te verklaren? Opnieuw denk
ik aan welgestelden die het hanzelidmaatschap zochten uit overwegingen van
maatschappelijk verkeer en niet vanwege de handelsmogelijkheden waarvan immers
de voornoemde ‘statutaire’ bepalingen hen nadrukkelijk uitsluiten. Aangezien de
uitgever Wyffels achter de namen dezer personen hun vermogen aangeeft, kan ten

1)
2)

Zie boven, blz. 64-65; de aldaar vermelde beroepen betreffen het volledige tijdvak 1249-1387.
Art. 2 (Lat.), 5(Fr.), 7(Fr.). De bedoelde categorieën zijn blauwververs, ketellappers en
-kramers, kleermakers, makelaars, personen die met een priem bevestigingen maken (=
leerwerkers?), scheerders, schoenmakers, timmerlui, verkopers van garen en wol in zeer
geringe hoeveelheden, verwerkers van wolafval, vollers, wevers, wolkaarders, wolsorteerders
en ki poisent par livres.
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aanzien van Jan Izerin en Willem Ram worden vastgesteld dat zij in 1297 een
vermogen bezaten van respectievelijk 1600 en 600 pond. Beiden mogen ongetwijfeld
als vermogend worden aangemerkt.
In tegenstelling tot de meeste andere koopmansgilden in Engeland, Ierland en
1)
Wales was in de Engelse stad Beverley de toegang tot het koopmansgilde verboden
voor handwerkers. Desondanks verwerft in 1344 de kleermaker Stephen of Otley
2)
het lidmaatschap, blijkbaar zonder zijn oude broodwinning vaarwel te zeggen .
In de statuten van het koopmansgilde van Valenciennes (genoemd sub I, artikel
3)
50 uit de periode 1051-1302) worden eveneens bepaalde soorten van handwerkers
buiten het gilde gesloten, of beter: hun wordt de keuze gelaten tussen het opgeven
van hun oude beroep of de betaling van een hoog intreegeld. Latere ledenlijsten en
registers van intreegelden ontbreken. Men kan dus niet nagaan of ondanks deze
bepaling de betreffende handwerkers zonder dit hoge intreegeld tot de broederschap
werden toegelaten.
Ook in de çonfraternitas mercatorum of hansa uit Middelburg (statuten uit 1271,
4)
genoemd sub X) was aan meer dan 30 soorten handwerkers de intree verboden .
Eveneens in dit geval ontbreekt een ledenlijst die zou kunnen uitwijzen hoe dit
voorschrift in de praktijk heeft gewerkt.
Deftigheid werd in het Deventer gilde met opzet nagestreefd. Een der statutaire
5)
bepalingen uit 1300 deelt mede dat de gildebroeder die eigenhandig met de sikkel
arbeidt of mestwagens oplaadt, om die reden zal worden beboet. En nog in de
6)
tweede helft van de vijtiende eeuw werden onvrijen uit het gilde geweerd .
Het voorgaande mag ook tot meerdere verklaring gelden van

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Zie boven, blz. 38.
MALET LAMBERT, Years, 75.
Namelijk bakkers, kleermakers, kroeghouders en vollers.
Art. 1-5.
Art. 7: Item statui[m]us quod quilibet opidanus noster habens fraternitatem istam, si convinci
poterit quod exiverit cum falce, aut quod onustaverit currum fimo, punietur in libra una. Zie
Bijlage.
Bepaling dd. 26 I 1461 in het wantsnijdersgildeboek (zie boven, blz. 11), blz. 43: Item is 't
saeke dat Henric van Ittersim [lees: Ittersum] vrij is van sijnre echt, soe mach hie in dat ghilde
wesen, mer warde hie dair weder to gedrongen in die echt te wesen, alsdan sall hie des
ghildes derven ende sijn gelt verlaren hebben.

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

77
1)

een bepaling uit de statuten van het koopmansgilde te Sint-Omaars (vermeld sub
2)
II, dit artikel is uit het tijdvak 1083-1127), waarop reeds hierboven is gewezen.
Daar namelijk wordt vastgesteld dat niet-lidmaten, wanneer zij worden betrapt bij
deelname aan het gildefeest, of boete of intreegeld zullen betalen inde clericos,
3)
milites, et mercatores extraneos excipimus. Vander Linden leidde hieruit af dat
geestelijken, ridders en elders thuis horende kooplui bij het gildedrinken niet werden
toegelaten. Mijns inziens vertelt deze passage het tegenovergestelde: ieder die als
niet-lid bij het gildefeest aanwezig was, werd gedwongen tot betaling, met
uitzondering van geestelijken, ridders en kooplui uit andere plaatsen. Onder de
laatste categorie dienen ons inziens te worden verstaan elders woonachtige
kooplieden die zich voor zaken te Sint-Omaars ophielden, en die door hun aldaar
wonende zakenrelaties ter verpozing werden meegenomen naar het gildefeest. Het
zou onredelijk zijn geweest van hen een intreegeld of boete te eisen, hetgeen temeer
klemt wanneer wij bedenken dat de koopman naar waarschijnlijkheid tot een groot
aantal steden zijn handelsreizen zal hebben uitgestrekt, en het een zware belasting
zou hebben gevormd om overal intreegelden of boeten te voldoen. Het ligt voor de
hand dat koopmansorganisaties elkaars leden wederzijds tot de vergaderingen
toelieten, zonder daarvoor betaling te eisen.
4)
Een hierop aansluitende bepaling uit dezelfde statuten deelt mede dat tot het
gildedrinken personen toegang hadden die aan de broeders onbekend waren, mits
hun hospites zouden verklaren dat deze lieden met vreedzame bedoeling kwamen.
5)
Aangezien dezelfde coutumes verbieden om huisgenoten - bedoeld wordt:
huisgenoten-niet-gildebroeders - te introduceren bij het gildefeest, mag hier worden
gedacht aan vreemdelingen van buiten Sint-Omaars.
Een dergelijke situatie kwam ook voor te Valenciennes (statuten vermeld sub I,
6)
de betreffende bepaling dateert uit 1103-1302) waar men vaststelt dat de koopman
uit den vreemde slechts dan

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Art. 6: Si quis vero non habens gildam ad potaciones venerit, et ibi latenter bibens deprehensus
fuerit, quinque s. dabit, vel in momento gildam emat. Inde clericos, milites, et mercatores
extraneos excipimus.
Blz. 70-71.
VANDER LINDEN, Gildes, 10 n. 1.
Art. 26.
Art. 5.
Art. 61.
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toegang heeft tot het drinkgelag indien hij zich voor korte tijd te Valenciennes
ophoudt, maar dat zulks niet geldt voor hem qui ait demoret longement en ceste
ville.
Resteren in het koopmansgilde van Sint-Omaars de categorieën van geestelijken
en ridders die kennelijk aan het gildedrinken konden deelnemen zonder tot betaling
te worden gedwongen. Hun aanwezigheid wordt zelfs gestimuleerd door voor deze
personen de bepalingen inzake intreegelden en boete niet van toepassing te
verklaren. De verhoudingen liggen dus als in Deventer: naast kooplieden delen
ridders en geestelijken in de gezelligheid van het gilde.
Op een identieke situatie schijnt onder andere een dertiende-eeuwse bepaling te
1)
duiden, opgenomen in de statuten van de koopmansvereniging te Groningen,
hierboven sub V genoemd. Daarin wordt vastgesteld dat aan het gildedrinken slechts
de hansbroderen zullen deelnemen. Als uitzondering daarop schrijft men voor dat
ook leden van de stedelijke raad een aandeel zullen ontvangen in het verstrekte
bier. Kennelijk stelde men het op prijs de aanzienlijken te betrekken bij de
bijeenkomst, ook wanneer zij geen hansbroder waren. Dergelijke bepalingen worden
ook gevonden in het koopmansgilde van Valenciennes (statuten genoemd sub I,
de betreffende bepaling, artikel 62, is uit de periode 1103-1302) waar men vaststelt
dat tijdens het gildedrinken ook wijn zal worden verstrekt aan conte, le contesse et
les castelains. Hoewel het voor de hand schijnt te liggen dat de bedoelde personen
hun aandeel wijn in hun woning ontvingen, blijkt ook uit dit artikel de hang van de
2)
broeders om zich te associëren met aanzienlijken .
Uit de bovenstaande voorbeelden wil ik afleiden dat de koopmansorganisaties
niet alleen openstonden voor aanzienlijken uit andere groepen, maar dat men zelfs
de aanwezigheid van zulke personen op de vergaderingen stimuleerde door middel
van het achterwege laten van het intreegeld, door verstrekkingen van wijn en bier,
etc.
Inderdaad treffen wij de meerderheid van de stedelijke aanzienlijken in de
koopmansorganisaties aan. Voor de hanze van Sint-

1)

2)

**

Art. 30 : So wanneer dat Giltrecht wil geven hoer beer den hansbroderen, de en sal men
anders nemant geven, noch begevene noch onbegevene, men den Rade daer de tosamen
synt.
Van een belasting, te voldoen in natura i.c. in wijn, schijnt mij op deze plaats geen sprake te
zijn: het noemen van de gravin was dan namelijk overbodig.
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1)

Omaars (statuten en ledenlijst genoemd sub VII, [1241]-1305) heeft Wyffels
berekend dat uit de schepenen van die stad circa 90 procent lid was van de
2)
organisatie. Naast de 99 schepenen die lid waren van het Deventer gilde zijn uit
3)
de periode 1249-1387 de namen bekend van 48 schepenen die in de gilderol niet
fungeren. Met andere woorden, van de Deventer schepenen - voor zover ons bekend
- was 67 procent gildebroeder. Men mag zeker aannemen dat de Deventer
schepenen tot de aanzienlijken behoorden. Van een democratische beweging zoals in het begin van de veertiende eeuw in Vlaanderen en Utrecht - die de
samenstelling van de magistraat ingrijpend zou hebben gewijzigd is namelijk in
Deventer niets bekend. Evenmin wordt invloed van de ambachtsgilden op de
samenstelling van het stadsbestuur - een kenmerk van een voorafgaande
democratische beweging - te Deventer aangetroffen.
Dat dikwijls de stedelijke magistraat in de twaalfde en dertiende eeuw voor een
groot deel - zo niet voor de volle 100 procent - lid was van de koopmansgilden of
behoorde tot de familiekring van de broeders, is ook naar voren gebracht door
4)
Vander Linden en Planitz .

e. De gildebroeders en hun voorouders; geografische herkomst
In veel gevallen was de achternaam van een nieuwe Deventer gildebroeder een
zogenaamde herkomstnaam. Sommige van deze herkomstnamen komen zeer
frequent voor (bijvoorbeeld Van Apeldoorn en Van Arnhem), anderen worden slechts
één of tweemaal aangetroffen. Wanneer men de gelijkluidende achternamen tezamen
voegt, dan blijkt dat er onder de nieuwe gildebroeders 82

1)
2)
3)
4)

WYFFELS, Hanse Saint-Omer, 23.
Zie boven, blz. 69.
Zie ACQUOY, 25-28 en DUMB., I, 70-73.
VANDER LINDEN, Gildes, 48; PLANITZ, Kaufmannsgilde, 28.
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1)

2)

verschillende herkomstnamen voorkomen . Van een tweetal van deze aanduidingen
is de aardrijkskundige ligging aan schrijver dezes niet bekend.
3)
Twaalf namen zijn stadstoponiemen .
Van de resterende 68 herkomstnamen hebben vele betrekking op huidige
Nederlandse of Duitse gemeenten, andere duiden op dorpen of buurschappen
binnen zulke gemeenten. In het onderstaande zijn deze dorpen en buurschappen
verwerkt onder de vermeldingen van huidige gemeenten. De 68 toponiemen worden
nu ondergebracht in de hiernavolgende staat:

1)

2)
3)

Namelijk Van Almelo, Van Ansen (gem. Ruinen), Van Apeldoorn, Van Arnhem, Van Assel
(gem. Apeldoorn), Van Bakersweerde (gem. Steenderen), Van Bassele (gem. Voorst), Van
Billen (gem. Voorst), De Bilnen, Van Bokhorst (gem. Zalk), (Comhaer) van Bomel (= gem.
Zaltbommel), De Brinco, Bronkhorst (gem. Steenderen), Prope Cimeterum, Van Delden, Van
Diepenheim, Van Dieze (gem. Zwolle), De Diko (= Waterstraat), Van Dinslaken, Van Doesburg,
Van Doetinchem, Van Dorth (gem. Bathmen), Van Dülken, Van Duur (gem. Olst), Van Elburg,
Van Elten, Van Emmerik, Van de Engestraat, Van Eveze (gem. Gorssel?), De Eysterhove (=
hoek Nieuwstraat/ Smedenstraat), De Fossa (= Graven), Van Grapendaal (gem. Olst), Van
Haarloo (gem. Borculo), Van Hardenberg, Ter Haselt (gem. Apeldoorn), De Haten (= gem.
Hattem), Van Heest (= huidig Bergkwartier), Helenburgis (gem. Brummen of Holten), Van
Hellendoorn, Van Heten (gem. Raalte), Van Holthoen (gem. Gramsbergen), Van Holten (gem.
Hellendoorn), Van Hortime (gem. Borne), Van Kampen, Van Kempen, Van Koevorden, Van
Kortriek (gem. Olst), Van Culemborg, De Lare (gem. Epe of Hummelo of gem. Laren (Geld.)?),
Van Leeveen (gem. Hardenberg), Van Leiden, Super Montem (= huidig Bergkwartier), Van
Nijenbeek (gem. Voorst), Van de Noordenbergstraat, Van Okkenbroek (gem. Diepenveen),
Van Oldenzaal, Van Orten (gem. 's-Hertogenbosch), Super Pote, Van Raalte, Van Radenh
(gem. Steenderen of Hellendoorn), Van Rande (gem. Diepenveen), Van Rekkum (gem.
Doetinchem), Van Renen, Van Rijsen, Van Rijssel (gem. Gorssel), Van Schadewijk (gem.
Voorst), De Stegula, Van Stepelo (gem. Haaksbergen), Van Stokkum (gem. Berg (Geld.) of
Markelo), Van Tiel, Van Twello (gem. Voorst), Van Vorden, Van Vreden, Van Wagenberg
(gem. Terheide), De Weteringe (gem. Diepenveen), De Wezepe (gem. Olst), Van Wilp (gem.
Voorst), De Wolde (gem. Voorst), De Wotlo, Van Yperen, Van Zutphen, Van Zwolle.
Namelijk De Bilnen en De Wotlo.
Dat wil zeggen elf namen zijn te vinden binnen het middeleeuwse Deventer (namelijk De
Brinco, Prope Cimeterum, De Diko, Van de Engestraat, De Eysterhove, De Fossa, Van Heest,
Super Montem, Van de Noordenbergstraat, Super Pote, De Stegula), een twaalfde toponiem
valt buiten de stedelijke muur maar binnen de stadsvrijheid (namelijk Van Yperen, thans
IJperenberg, toponiem aan de zuidpunt van de Bolwerksweide).
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Naam van de gemeente
Almelo

Aantal der herkomstnamen vermeld
binnen deze gemeente
1

Apeldoorn

3

Arnhem

1

Bathmen

1

Borculo

1

Borne

1

Delden

1

Diepenheim

1

Diepenveen

3

Dinslaken

1

Doesburg

1

Doetinchem

2

Dülken

1

Elburg

1

Elten

1

Emmerik

1

Gorssel

2

Gramsbergen

1

Haaksbergen

1

Hardenberg

2

Hattem

1

Helenburgis (Brummen of Holten)

1

Hellendoorn

2

's-Hertogenbosch

1

Kampen

1

Kempen

1

Koevorden

1

Culemborg

1

De Lare (Epe of Hummelo of Laren
(Geld.))

1

Leiden

1

Oldenzaal

1

Olst

4

Raalte

2
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De Radenh (Steenderen of Hellendoorn) 1
Renen

1

Rijsen

1

Ruinen

1

Steenderen

2

Van Stokkum (Berg (Geld.) of Markelo) 1
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Naam van de gemeente
Terheide

Aantal der herkomstnamen vermeld
binnen deze gemeente
1

Tiel

1

Voorst

7

Vorden

1

Vreden

1

Zalk

1

Zaltbommel

1

Zutphen

1

Zwolle

2

Van deze 68 toponiemen bevinden er zich 49 binnen een straal van 40 km. van
Deventer - hemelsbreed gemeten.
1)
2)
Van de 19 resterende toponiemen vallen er negen binnen een straal van 60
3)
km., terwijl vier toponiemen op een afstand van meer dan 60 maar minder dan 80
km. van Deventer worden aangetroffen.
4)
De zes overige liggen op een afstand van tussen de 90 en 110 km. van Deventer
verwijderd. Een uitzondering hierop vormt slechts het toponiem Wagenberg, dat
wordt aangetroffen in de gemeente Terheide (N.Br.), op een afstand van ca. 125
km. van Deventer. Men kan zich met reden afvragen of dit toponiem inderdaat onder
het uitzonderlijk verre Terheide moet worden gezocht, en of wij niet te maken hebben
5)
met een verdwenen plaatsnaam, dichter bij Deventer gelegen .
Met andere woorden, van de herkenbare herkomstnamen blijkt 72 procent
afkomstig van binnen een straal van 40 km., 13 procent kwam uit een gebied van
meer dan 40 maar minder dan 60 km., voor 6 procent zijn deze grenzen
respectievelijk 60 en 80 km., voor de resterende 9 procent schommelt deze afstand
om een gemiddelde van 100 km. Herkomstnamen die op een grotere afstand duiden,
worden niet aangetroffen.

1)

2)
3)
4)
5)

Dinslaken, Dülken, Elten, Emmerik, Gramsbergen, Hardenberg (2 maal), 's-Hertogenbosch,
Kempen, Koevorden, Culemborg, Leiden, Oldenzaal, Renen, Ruinen, Terheide, Tiel, Vreden,
Zaltbommel.
Namelijk Elten, Emmerik, Gramsbergen, Hardenberg (2 maal), Oldenzaal, Renen, Ruinen,
Vreden.
Namelijk Koevorden, Culemborg, Tiel, Zaltbommel.
Dinslaken, Dülken, 's-Hertogenbosch, Kempen, Leiden, Terheide.
Of zelfs met een verschrijving voor de eveneens in de rol genoemde naam Wayenberg (zie
namelijk de voornamen der betreffende personen, alsmede de data waarop zij compareren).
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Het bovenstaande houdt uiteraard niet in dat alle dragers van een herkomstnaam
in eigen persoon uit de betreffende plaats naar Deventer waren gekomen. Maar wel
kan worden aangenomen dat de familie van de aldus genaamden uit die plaats
afkomstig was. De vergelijking van de herkomstnamen der families geeft derhalve
een aanwijzing van de landstreken van waaruit de bewoners in de loop der tijd
metterwoon naar Deventer waren vertrokken.
De overgrote meerderheid kwam - zoals in het bovenstaande is aangetoond - uit
de nabije omtrek, te weten een dagreis ver, of soms nog minder. Zulks komt ook
op andere wijze naar voren, namelijk wanneer men een overzicht samenstelt van
die gemeenten uit wier gebied meer dan één herkomstnaam in Deventer als
achternaam werd gebruikt:

Gemeente
Apeldoorn

Aantal der herkomstnamen, afkomstig
uit die gemeente
3

Diepenveen

3

Doetinchem

2

Gorssel

2

Hardenberg

2

Hellendoorn

2

Olst

4

Voorst

7

Zwolle

2

Slechts Hardenberg ligt (even) boven de 40-km.-grens. Anderzijds zijn juist Voorst,
Diepenveen met het daaraangrenzende Olst, en Gorssel, waarnaartoe respectievelijk
7, 3, 4 en 2 herkomstnamen verwijzen, randgemeenten van Deventer. Binnen de
groep van families die afkomstig waren uit de landstreek die minder dan een dagreis
van Deventer verwijderd ligt, vormen zij die uit de allernaaste omgeving kwamen
een relatief groot bestanddeel.
1)
Te midden van de 19 toponiemen, liggend op een afstand groter dan 40 km. ,
zijn duidelijk enige concentraties aan te tonen. Dinslaken, Dülken, Elten, Emmerik
en Kempen liggen in het huidige Duitsland in de omgeving van de Beneden-Rijn.
Gramsbergen, Hardenberg (vanwaar twee herkomstnamen) en Koevorden zijn alle
te vinden in of bij de Noord-Oosthoek van Overijssel. Culemborg, Renen, Tiel en
Zaltbommel liggen in of bij de Betuwe, in

1)

Zie boven, blz. 82 n. 1.
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zekere zin geldt zulks ook voor 's-Hertogenbosch. Slechts Leiden, Oldenzaal, Ruinen,
Terheide en Vreden liggen ten opzichte van de overige herkomstplaatsen min of
meer geïsoleerd. Men kan stellen dat met betrekking tot Oldenzaal, aangezien deze
stad grenst aan een gebied - namelijk West-Twente - waar veel andere Deventer
herkomstnamen worden aangetroffen, deze geïsoleerde positie meer ogenschijnlijk
is dan werkelijk. Dit zelfde geldt voor Ruinen en Vreden die onder het natuurlijke
achterland van N.W. Overijssel en de Achterhoek mogen worden gerekend. Resteren
Leiden en Terheide. Ten aanzien van het onder Terheide aangetroffen toponiem
1)
Wagenberg heb ik hierboven mijn twijfel uitgesproken. Het enige onloochenbaar
geïsoleerde toponiem is Leiden.
Hierin onderscheidt zich het Deventer koopmansgilde van bijvoorbeeld het
koopmansgilde te Keulen (lijst van nieuwe leden genoemd sub III, uit het tijdvak ca.
1135-ca. 1180). Te midden van de 704 namen van nieuwe lidmaten springen
2)
3)
onmiddellijk tien achternamen in het oog die op een verre herkomst duiden . Onder
de 59 Keulse wantsnijders, bekend uit ca. 1247 (naamlijst hierboven vermeld sub
VIII), trof ik zulke personen echter niet aan.
Een verre herkomst blijkt eveneens uit een gering aantal achternamen,
voorkomend onder de hanzeaten van Sint-Omaars. Het overzicht van de leden
gevolgd door een staat van nieuwe hanzeaten (genoemd sub VII, daterend van kort
voor [1241]-1305) leert te midden van de 1615 aldaar genoemde personen zeer
veel herkomstnamen kennen. De overgrote meerderheid daarvan was echter uit de
naaste omgeving. Slechts zeven familienamen wijzen - mijns inziens - op een verre
4)
herkomst .
Vervolgens de situatie te Brugge. Aldaar werden in het tijdvak 1281-'99 199
personen lid van de Vlaamse Hanze van Londen (zie de onder XII vermelde
naamlijst). Uit hun midden blijken

1)
2)

3)
4)

Blz. 82.
Dat wil zeggen zonder diepgaand onderzoek met behulp van historisch-topografische werken.
Dit geldt evenzeer voor wat hieronder wordt gezegd over de herkomstnamen in andere
koopmansorganisaties.
Namelijk De Basilea, Friburg, De Goslario, De Hildensheim, De Lovania, De Manheim, De
Moguntia, De Spira, Verdunii, De Zurch.
Namelijk De Bruges (WYFFELS, Hanse Saint-Omer, 70), Colnare (o.c., 54), Li Engles
(bijvoorbeeld o.c., 59), Li Escos (bijvoorbeeld o.c., 57), De Gant (bijvoorbeeld o.c., 52), De
Morbeke (o.c., 52), benevens de namen van Bernars de le Caponaye en Martin de Monte
waaraan werd toegevoegd de Florenche.
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1)

er niet minder dan 13 afkomstig te zijn uit Italië, Frankrijk, Spanje of Portugal .
Opvallend zijn ook de herkomstnamen onder de wantsnijders te Lübeck
(naamlijsten genoemd sub XIV). Uit het tijdvak 1283-1298 kennen wij een lijst die
30 namen bevat, een tweede lijst (van 1289) noemt 38 namen. Onder deze 68
personen wijst mijns inziens van een twaalftal de achternaam op (betrekkelijk) verre
2)
herkomst .
Voorzover derhalve, op basis van dit onderzoek naar herkomstnamen, er iets te
zeggen valt omtrent de aardrijkskundige herkomst van de Deventer bevolking, kan
men constateren dat de Deventer inwoners afkomstig waren uit een streek die zich
tot ongeveer 100 kilometer rondom de stad uitstrekte. Veruit de meesten hunner
kwamen uit het centrum van dat gebied, uit de onmiddellijke omgeving van Deventer
zelf. De namen der leden van koopmansorganisaties elders (namelijk in Keulen in
de twaalfde, en in Brugge, Lübeck en Sint-Omaars in de dertiende eeuw) doen
daarentegen vermoeden dat in die steden een klein bestanddeel der inwoners vanaf
een veel groter afstand was geimmigreerd.

f. Ontwikkeling der naamsaanduiding
De namen, waarmede de gildebroeders worden aangeduid, geven aanleiding tot
het maken van een opmerking. De overgrote meerderheid van deze namen bestaat
uit een doopnaam, gecombineerd met een achternaam (bijvoorbeeld een
beroepsnaam, bijnaam, herkomstnaam of patronymicum). Dit is de in de late
middeleeuwen gebruikelijke wijze van benaming. In de daaraan voorafgaande tijd
was het echter reeds voldoende om personen enkel en alleen met een doopnaam
aan te duiden. Van dat oude gebruik heeft de gilderol nog enkele sporen bewaard.
Immers het vroegste bestanddeel van de rol (1249-'67) toont, te midden van de
aldaar genoemde 186 nieuwe gildebroeders, negen personen die - op de oude wijze
- uitsluitend met een enkele doopnaam worden aangeduid, en als zodanig blijkbaar
voldoende bekend waren om verwarring te voorkomen. Maar zelfs dit geringe getal
van negen is nog te

1)
2)

WYFFELS, Vlaamse Hanze, 7, 13.
De Bardewic, De Bocholte, De Brema, De Hagene, Kolnere, De Kungesberg, De Cusfelde,
De Lippia, Luneborch, De Riga, De Vechta, De Verda (= Verden).
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1)

hoog, aangezien zeven van deze personen worden vermeld in samenhang met
twee respectievelijk drie van hun broers, zodat op die wijze er voor de
dertiende-eeuwer geen twijfel kon bestaan wiens lidmaatschap met de inschrijving
2)
3)
werd bedoeld. Resteren slechts Wenemarus en Thiberius die het in de ogen van
de tijdgenoten zonder achternaam konden stellen. De zeldzaamheid van de tweede
naam draagt in zichzelf reeds een verklaring voor het ontbreken van een achternaam.
Wenemarus moet een - althans in de ogen van de gildebroeders - algemeen bekende
persoon zijn geweest.
Enigszins anders ligt de situatie in Keulen (ledenlijst van circa 1135 - circa 1180
van het koopmansgilde, genoemd sub III, en ledenlijst van circa 1247 van de
wantsnijders, genoemd sub VIII). Van de 704 in de oudste ledenlijst vermelde
naamsaanduidingen beperkt zich naar schatting ruim de helft tot een doopnaam.
Op de tweede lijst, die 54 namen bevat, fungeert slechts één zodanige
4)
naamsaanduiding .
Het sub VII genoemde stuk uit Sint-Omaars (statuten en ledenlijst van de hanze
van kort voor [1241] tot 1305) noemt in het alleroudste deel - dat 542 namen telt 5)
één persoon die uitsluitend met zijn doopnaam wordt aangeduid. In later tijd komt
dit verschijnsel te Sint-Omaars niet voor.
Omstreeks het midden van de dertiende eeuw kan men derhalve in de
koopmansorganisaties te Deventer, Keulen en Sint-Omaars met enige moeite nog
een laatste glimp opvangen van de oude wijze van benaming.
Meer traditioneel schijnt de naamgeving te zijn geweest onder de wantsnijders
6)
te Lübeck. Van de 68 personen, aldaar bekend uit het tijdvak 1283-'98 , worden er
niet minder dan negen enkel en alleen met een doopnaam aangeduid.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Namelijk regel 48: Bolgerus, Alfardus et Reynerus fratres, en reg. 54: Wilhelmus, Johannes,
Pelegrimus et Otwinus fratres.
Reg. 123.
Reg. 147.
Namelijk 1247: Walbrun (VON LOESCH, Zunfturkunden, I, 221).
WYFFELS, Hanse Saint-Omer, 54: Maiekins.
Zie boven, blz. 85.
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V. Conclusies
In de Gemeentelijke Archiefbewaarplaats te Deventer bevindt zich een rol waarvan
het niet vast staat sedert wanneer zij naast de gemeentelijke archieven wordt
bewaard. Deze rol bevat de uit 1249 daterende statuten van een organisatie die te
Deventer heeft bestaan onder de naam van Koopmansgilde, welke statuten gevolgd
worden door een lijst van de nieuwe leden van deze vereniging gedurende het
tijdvak 1249-1387; 1455 personen in totaal. Het archiefstuk dient te worden
aangeduid als koopmansgilderol. Een integrale editie van het stuk was niet
voorhanden; onderdelen van de tekst waren uitgegeven, veelal echter op inadequate
wijze.
De rol bestaat uit vijftien aaneengenaaide vellen. Waarschijnlijk is de rol volledig;
hiermede wordt bedoeld dat geen vellen verloren zijn geraakt. De handen, die
achtereenvolgens op deze vellen de namen noteerden van de nieuwe gildebroeders,
zijn contemporain aan de opname van deze nieuwe lidmaten.
Enigszins overeenkomstige stukken, bekend uit andere steden, zijn, voorzover
ouder dan de veertiende eeuw, uiterst zeldzaam. Deze schaarste in aanmerking
genomen, en ook gezien het weinig duidelijke verschil tussen enerzijds hanzen en
anderzijds de zich tot wantsnijdersgilden ontwikkelende koopmansgilden, zijn wij
gerechtigd identieke stukken, die van hanzen of wantsnijdersgilden afkomstig zijn,
mede te betrekken in een vergelijkende beschouwing.
Dit onderzoek berust op twee categorieën van stukken: ten eerste statutaire
bepalingen van koopmansverenigingen tot en met de dertiende eeuw, en vervolgens
ledenlijsten van dergelijke organisaties, mits aanvangend voor het jaar 1301.
Genoemde drie soorten van koopmansorganisaties - te weten koopmans- en
lakenkoopmansgilden en hanzen - kennen alle het verschijnsel dat kinderen van
lidmaten een lager intreegeld betalen dan homines novi. Alle categorieën geven
hun leden de opdracht elkaar hulp te bieden bij moeilijkheden tijdens reizen in den
vreemde. Speciaal in de koopmansgilderol vallen de bepalingen in het oog die de
onderlinge concurrentiemogelijkheden beknotten.
Laken was niet alleen in de zo geheten wantsnijdersgilden het voornaamste
handelsartikel, maar ook in het koopmansgilde te Deventer en in de koopmansgilden
of hanzen te Groningen en Middelburg.
Het bestuur van de koopmansorganisaties was hetzij eenhoof-
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dig hetzij collegiaal, of het kende de tussenvorm van een ‘directeur’ met daaronder
een college van medebestuurders. Deze drie bestuursvormen worden aangetroffen
in ieder der drie categorieën van koopmansorganisaties, met uitzondering van de
hanzen waar een zuiver collegiaal bestuur niet wordt gevonden. De indruk bestaat
dat de koopmansorganisaties zich ontwikkelden in de richting van een eenhoofdig
bestuur.
De statuten van de koopmansverenigingen zijn slechts dan door de overheid
verstrekt of bevestigd wanneer aan de leden monopolie-rechten werden verstrekt.
Tot en met de dertiende eeuw greep de overheid niet in in de organisatie der
kooplieden. Zelf bepaalde de handelaar de inrichting van zijn vereniging en de vorm
van het bestuur, in eigen persoon stelde hij vast wie hij al of niet tot de vereniging
wilde toelaten, en tegen welk intreetarief. Ook besliste de koopman zelfstandig
omtrent de gedragsregels bij het drinkgelag, en eveneens zonder invloed van
anderen maakte hij bepalingen tegen onderlinge concurrentie en tot bevordering
van onderlinge bijstand in geval van nood.
Het Deventer koopmansgilde inaugureerde met een gemiddelde interval van 3,3
jaar een aantal nieuwe leden. Zulks geschiedde omstreeks 1 februari, tijdens de
jaarvergadering. In de hanze van Sint-Omaars vond het opnemen der nieuwe leden
jaarlijks plaats.
Het was te Deventer niet ongebruikelijk dat een gildebroeder bij zijn intrede in de
organisatie een borg stelde die garant bleef voor het voldoen van het intreegeld.
Deze situatie is voornamelijk aanwijsbaar in de jaren 1334-'47. Wellicht was
omstreeks het jaar 1100 in het koopmansgilde te Sint-Omaars eveneens een
borgstelling in zwang bij de intrede.
In tegenstelling tot sommige verenigingen van kooplieden elders was het Deventer
koopmansgilde een organisatie van uitsluitend mannen.
Onderzoek naar de beroepen van de Deventer gildebroeders - voor zover bekend
- wekt de indruk dat lang niet allen effectief koopman waren. Wel wijzen deze
beroepen veelvuldig op welstand en/of maatschappelijk aanzien, zoals bijvoorbeeld
bij de categorieën van geestelijken en ambtenaren. Ook elders zien wij dat het
lidmaatschap van hanzen en koopmansgilden zeker niet tot uitsluitend kooplieden
beperkt was.
De indruk van het maatschappelijk hoge peil van de Deventer gildebroeders wordt
nog versterkt wanneer wij nagaan wat - naast het beroep - verder omtrent de
individuele gildebroeders bekend
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staat. Elders worden in wantsnijdersgilden en hanzen eveneens zeer veel
aanzienlijken aangetroffen. In het bijzonder dient hierbij gedacht aan de vele ridders
die zowel te Deventer als onder de veertiende-eeuwse wantsnijders van Keulen
worden gevonden. In Deventer valt bovendien de aanwezigheid van een groot aantal
geestelijken in het oog. Bepalingen uit Sint-Omaars tonen aan dat daar omstreeks
het jaar 1100 geestelijken en ridders aanwezig waren bij het gildedrinken. In klein
getal vinden wij geestelijken ook onder de dertiende-eeuwse Brugse leden van de
Vlaamse Hanze van Londen. In het koopmansgilde te Derby worden zij eveneens
aangetroffen.
Waarschijnlijk vervulden de koopmansorganisaties, naast hun taak als zodanig,
ook de functie van ontspanningsvereniging voor hen die deel uitmaakten van de
maatschappelijke bovenlaag, niet ongelijk aan de rol van een huidige heren-sociëteit.
Wij krijgen de zeer sterke indruk dat een aanzienlijke positie voldoende reden vormde
om te worden toegelaten. Ook rijke handwerkers - deze waren, waarschijnlijk om
redenen van het beperken der onderlinge concurrentie, veelal van de handel
uitgesloten - stond het lidmaatschap open, zij het dat zij daarmede niet het privilege
verwierven om effectief handel te drijven. Elders komt dit verschijnsel vooral duidelijk
naar voren onder de Brugse leden van de Vlaamse Hanze te Londen.
Maatschappelijk aanzien werd door de Deventer gildebroeders nadrukkelijk
nagestreefd: het werken met een sikkel of het laden van mestkarren was - evenals
een onvrije status - onverenigbaar met deelname aan het gilde.
Het lidmaatschap was in het bijzonder aanlokkelijk in verband met de periodieke
feestelijke plechtigheid van het gilde-drinken. Zowel te Sint-Omaars circa 1100 als
te Deventer blijkt dat buitenstaanders zich bij die gelegenheid gaarne als gildebroeder
voordeden.
Bij het drinkgelag van zowel koopmansgilden, wantsnijdersgilden als hanzen werd
de aanwezigheid van aanzienlijken op prijs gesteld. Hier en daar mochten zulke
personen om niet de bijeenkomsten bijwonen. De vreemde koopman die op zakenreis
was, kon bij de verenigingsbijeenkomsten worden geintroduceerd.
Bovenbeschreven houding had tot algemeen effect dat een groot deel van de
stedelijke aanzienlijken lid was van de plaatselijke koopmansorganisatie - hetzij
gilde of hanze - of tenminste de vergaderingen daarvan bijwoonde.
Onderzoek naar de herkomst-achternamen der Deventer gilde-
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broeders bewijst dat - althans tot in 1387 - de Deventer burgerij afstamde van
immigranten die afkomstig waren uit gebieden op een afstand van minder dan 100
km. van de stad. De herkomst van het merendeel moet op zelfs geringer afstand
worden gezocht dan één dagreis (40 km.). Binnen deze laatste groep valt weer een
overwicht aan te wijzen van personen afkomstig uit de onmiddellijke omgeving. Ook
elders treedt dit verschijnsel op, echter aldaar - namelijk in Keulen in de twaalfde
en te Brugge, Lübeck en Sint-Omaars in de dertiende eeuw - is daarnaast een gering
percentage aanwezig van mensen die van zeer ver waren gekomen.
Omstreeks het midden van de dertiende eeuw is te Deventer, Keulen en
Sint-Omaars het oude gebruik, om personen alleen met een doopnaam aan te
duiden, zo goed als overwonnen. In Lübeck echter blijkt dit verschijnsel nog voor
te komen tot op het einde van die eeuw.
1)

VI. Aanhangsel

2)

Onder de koopmansgilden wordt door Planitz eveneens gerekend het Gilde of de
Broederschap van het Heilig Kruis en de Heilige Drieënigheid te Riga - ook geheten
Gilde van de Heilige Geest - waarvan de uit 1252 daterende statuten ons zijn
3)
overgeleverd . Volgens Planitz was dit gilde - waarvan zowel mannen als vrouwen
lid waren - een koopmansgilde. Inderdaad handelen de statuten in art. 14 over de
hulp te bieden aan gildebroeders die in het buitenland schipbreuk lijden en voor wie
een andere broeder, die in die buurt met een volgeladen schip vaart, aan boord
ruimte dient te scheppen door van zijn lading te lossen.
De akte uit Riga, waarin deze statuten staan vermeld, valt echter niet los te zien
van een uitgebreide groep van andere stukken die, gezien talloze daarin vervatte
bepalingen, buitengewoon grote overeenkomst vertonen met het gildestatuut uit
Riga.

1)
2)
3)

Zie boven, blz. 32-33.
PLANITZ, Frühgeschichte, 60.
Ed. STIEDA-METTIG, Schragen, 374-378. De meer moderne uitgave in SEN̅AS LATVIJAS
VĒSTURES AVOTI, 2. burtnica (1238-1256) (Riga 1940, II, 324-327) is in Nederland niet
aanwezig in een openbare bibliotheek.
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Deze stukken zijn:
a) De statuten van het Sint Knutsgilde uit Flensburg; inwendig van ongelijke
ouderdom: zeker één van de bepalingen is uit 1284 of zelfs nog jonger, de
1)
oudere artikelen zouden uit het tijdvak circa 1200-1284 dateren .
b) Statuten van het Sint Knutsgilde uit Odense, in de overgeleverde redactie
2)
vermoedelijk van circa 1250 .
c) Statuten van het Sint Knut van Ringstedsgilde uit Malmø, van 12563).
d) Statuten van het Sint Knut van Ringstedsgilde uit Store Hedinge, van 12564).
e) Statuten van het Sint Eriksgilde uit Kallehave, in de overgeleverde redactie
5)
ontstaan tussen 1266 en 1300 .
f) Statuten van het Sint Knut van Odensesgilde uit Malmø, circa 13006).
g) Inhoudsopgave van nieuwe statuten van het Sint Knutsgilde uit Odense - deze
7)
statuten zelf zijn verloren - van circa 1300 .
h) Statuten van het Sint Knutsgilde uit Reval, van circa 13008).
(Ter meerdere verklaring inzake de hier vermelde patroonheiligen: in Denemarken
kende men twee heiligen van de naam Knut, namelijk koning Knut, die, als martelaar
vereerd, te Odense was begraven, en hertog Knut die te Ringsted was bijgezet.
Overigens komt dit onderscheid in de statuten niet altijd even duidelijk naar voren).

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nieuwste uitgave bij NYROP (Gildeskraaer, I, 7-17), die het stuk op circa 1200 dateert. De
oudere uitgave van PAPPENHEIM (Schutzgilden, 441-453) heeft het voordeel dat daar de
oud-Deense tekst van een moderne Duitse vertaling is voorzien. Pappenheims datering (door
mij nagevolgd): IB., 153-154.
Nieuwste uitgave bij NYROP (Gildeskraaer, I, 18-31), die het stuk op circa 1245 dateert. De
oudere uitgave van PAPPENHEIM (Schutzgilden, 454-471) valt te prefereren, zie voorgaande
noot. Pappenheims datering (circa 1250): IB., 160.
Ed. NYROP, Gildeskraaer, I, 33-44.
Ed. IB., 44-54.
Ed. IB., 56-67; door Nyrop gedateerd 7 IX 1266, zijnde deze datum in het stuk vermeld. Verg.
PAPPENHEIM, (op. cit., 167-169), die een voorzichtiger datering geeft.
Ed. NYROP, op. cit., 67-82.
Ed. IB., 82-86.
Overgeleverd in een Duitse vertaling uit het tijdvak 1486-'90, ed. PAPPENHEIM, op. cit.,
502-510. Pappenheims datering: IB., 173. Naar verluidt is een moderne uitgave van deze
oorkonde opgenomen in A. MARGUS, Katalog des Stadtarchivs Tallinn, IV (Tallinn 1938),
lxx-lxxxiv (in Nederland niet in een openbare bibliotheek aanwezig).
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De stukken, genoemd onder a, b, d-f en h, waren reeds bekend aan Pappenheim
en zijn door deze auteur grondig bestudeerd in zijn uit 1885 daterende werk over
de Schutzgilden, waar hij deze gilden, van wie de betreffende statuten afkomstig
zijn, als zodanig aanduidt. Pappenheim ziet de essentie van de Schutzgilden in de
omstandigheid dat de leden gehouden zijn elkaar bijstand te verlenen in geval van
manslag, wraak, en betaling of inning van weeren boetegelden. De bijkomende
bepalingen, onder andere het aan boord nemen van medebroeders verklaart de
1)
auteur op bladzijde 44 uit het in de statuten uit Flensburg onder woorden gebrachte
beginsel, geldend voor alle zodanige organisaties, dat de broeders een medebroeder
behulpzaam dienen te zijn till allae sinae raete sagae (zu allen seinen rechten
Sachen). Deze bijkomende bepalingen maken volgens Pappenheim niet de essentie
uit van het Schutzgilde.
Ons inziens is Pappenheims redenering afdoende; de enkele bepalingen inzake
de zeehandel vallen in het niet bij de talloze artikelen betreffende de bijstand in
geval van manslag, verwonding of belediging, en bij de voorschriften die het
gildedrinken tot in details regelen. Men moet anderzijds opmerken dat Pappenheim
aan de koopmansactiviteiten der gildebroeders toch al te oppervlakkig is
voorbijgegaan.
Dat de middeleeuwse buitenstaander deze gilden namelijk wel degelijk zag als
organisaties van koopvaarders - waarmede uiteraard niet is gezegd dat het
bevorderen van handelstransacties het primaire doel was van deze gilden - blijkt
uit een stuk van koning Waldemar de Grote van Denemarken uit 1177, waarin de
vorst in de arenga mededeelt: Moris est universae gentis, praecipue horum, qui
diversa mundi climata transnavigant causa acquisitionis, statum suum legibus et
2)
caeremoniis confirmare in melius. Het betreffende diploma was bestemd voor het
korte tijd tevoren opgerichte Sint Knutsgilde in Visby, waarvan de leden kennelijk
behoorden tot de categorie horum qui diversa mundi climata transnavigant causa
acquisitionis.
Daarnaast vallen in de akten, hierboven genoemd onder de letters a-h, nog de
volgende bepalingen in het oog die op koopvaardij duiden:
De statuten van het Sint Knutsgilde uit Flensburg spreken over gildebroeders die
3)
met een volgeladen schip op zee zijn . Dit is de

1)
2)
3)

Art. 7 (PAPPENHEIM, op. cit., 443).
Ed. NYROP, op. cit., 3-5.
Art. 17 (PAPPENHEIM, op. cit., 446).
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bepaling die eveneens voorkomt in de statuten van het Gilde van het Heilig Kruis
te Riga.
1)
Een identiek artikel is te vinden in de statuten van het Sint Knutsgilde van Odense .
Tevens leest men daar een verbod om, bij onderlinge handelstransacties tussen
2)
de broeders, het verkochte goed niet te leveren . In andere gildestatuten, waar
hetzelfde verbod wordt aangetroffen, betitelt men deze handelswijze in de landstaal
als mala wersla of malewersle. Het daaropvolgende artikel in de statuten van het
Odenser Sint Knutsgilde behelst een verbod van forköp ten opzichte van
mede-gildebroeders, hetgeen zeggen wil dat het niet is toegestaan om een dergelijke
mede-gildebroeder, wanneer die persoon bezig is met een derde een
handelstransactie af te sluiten, te vlug af te zijn en zelf met deze derde tot een
3)
overeenkomst te geraken .
De statuten van het Sint Knut van Ringstedsgilde uit Malmø bespreken eveneens
de mogelijkheid dat een gildebroeder met een volgeladen schip op zee vaart, en
voorzien daarnaast in de mogelijkheid dat een broeder ten gevolge van schipbreuk
4)
zijn goederen verliest . Onder deze goederen wil ik koopmansgoederen verstaan.
5)
Voorts vindt men verbodsbepalingen betreffende mala wersla en forkiøp .
Ook in de statuten van het Sint Knut van Ringstedsgilde uit Store Hedinge wordt
de mogelijkheid van de vaart met een volgeladen schip, benevens het verlies van
6)
goederen in geval van schipbreuk, onder ogen gezien . Hetzelfde geldt voor de
7)
statuten van het Sint Eriksgilde te Kallehave .
Deze bepalingen worden herhaald in de statuten van het Sint Knut van
Odensegilde uit Malmø, alwaar tevens verbodsbepalingen worden aangetroffen ten
8)
aanzien van malewersle en forkiøp .
Deze vier voorschriften staan opnieuw vermeld in de inhoudsopgave van de
nieuwe statuten van het Sint Knutsgilde uit

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Art. 41 (IB., 462).
Art. 41 (IB., 468-469).
Art. 42 (IB., 469).
Art. 9, 37 (NYROP, op. cit., 37, 42).
Art. 43, 44 (IB., 43).
Art. 9, 37 (IB., 48, 53).
Art. 10, 12 (IB., 61, 62).
Respectievelijk art. 22, 42, 46, 47 (IB., 75, 79, 80).
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1)

Odense . Ten aanzien van de vroegere statuten van het Sint Knutsgilde aldaar
hebben de bepalingen waaruit handel mag worden afgeleid zich derhalve uitgebreid:
het artikel over schipbreuk en verlies van goederen ontbrak in de oudere redactie.
Tenslotte voorzien de statuten van het Sint Knutsgilde uit Reval in de mogelijkheid
dat een gildebroeder een schip en goederen bezit, dat hij met een volgeladen schip
2)
op zee vaart, en geven zij tevens een verbod van Vorkoep .
Er waren derhalve ongetwijfeld zeevarende kooplieden aanwezig onder de leden
van de Schutzgilden, hetgeen overigens de mogelijkheid niet uitsluit dat daarnaast
beoefenaars van andere beroepen werden aangetroffen. Desondanks blijf ik mij
aansluiten bij Pappenheims conclusie dat het in deze organisatie primair te doen
was om onderlinge bijstand in geval van manslag of verwonding. Hulp te bieden in
omstandigheden die met de uitoefening van handel te maken hadden is een
uitvloeisel van de algemeen geldende verplichting tot onderlinge bijstand. De
genoemde bepalingen waaruit handel mag worden afgeleid - in totaal 23 artikelen
- vormen slechts een zeer beperkt onderdeel van het totaal der voorschriften uit al
de onder a-h opgesomde statuten - in totaal namelijk 403 artikelen.
Terecht heeft dan ook Nyrop in diens uitgave van de middeleeuwse gildestatuten
- waarbij hij de stukken splitste volgens de categorieën a: Almindelige Gilder
(algemene gilden), b: Gejstlighedens Gilder (vrome broederschappen) en c:
Kjøbmansgilder (koopmansgilden) - die hierboven vermelde statuten der Schutzgilden
onder de Almindelige Gilder geplaatst.
Indien echter de Schutzgilden geen koopmansgilden zijn - ook al dreven sommige
leden handel - dan kan men te Riga ten aanzien van het Gilde van het Heilig Kruis
evenzeer stellen

1)

2)

Art. 22: De naufragio et captivitate, art. 42: De naufragio, art. 46: De mala wersla, art. 47: De
forcop (IB., 84-85). De artikelen 46 en 47 spreken voor zichzelf. Art. 22 (De naufragio et
captivitate) heeft mijns inziens betrekking op koopmansgoederen, over boord te werpen
wanneer men een schipbreukeling-medegildebroeder in het volgeladen schip plaats wil
inruimen. Elders namelijk vindt men in de statuten der Schutzgilden onder dit opschrift
eveneens bepalingen inzake de redding, te bieden aan de medegildebroeder die hetzij ten
gevolge van schipbreuk in lijfsgevaar verkeert en voor wie in het volgeladen schip van een
ander ruimte dient te worden gemaakt, hetzij zich elders in gevangenschap bevindt. Daarnaast
leest men in die statuten veelal een aparte bepaling aangaande goederen die in geval van
schipbreuk verloren kunnen gaan. Een dergelijke inhoud zal art. 42 (De naufragio) hebben
gehad.
Respectievelijk art. 12, 15, 56 (PAPPENHEIM, op. cit., 504, 508).

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

95
dat de bepaling inzake het creëren van ruimte in een volgeladen schip niet behoort
tot het wezen van deze vrome broederschap. Immers de inleiding benevens de
overige 36 artikelen van deze statuten leren ons een organisatie kennen die zich
bezig hield met goede werken, één en ander met het oog op de positie van de ziel
1)
2)
tijdens het Laatste Oordeel . Aandacht werd tevens besteed aan het gildedrinken ,
aan onderlinge hulp bij het vervoer van overleden broeders - dit althans in bepaalde
omstandigheden -, aan bijstand bij ziekte en in geval dat een broeder zich in
gevangenschap bevond of door een vete werd bedreigd, waarnaast men onderlinge
begraafplicht kende en gehouden was overleden broeders kerkelijk te doen
3)
herdenken . Overigens worden zeer vele van de artikelen uit de gildestatuten te
Riga eveneens aangetroffen in de statuten der Schutzgilden. (Terzijde: volgens
4)
Coornaert hebben organisaties die met de Schutzgilden grote overeenkomst
vertonen, ook in Frankrijk bestaan voorafgaande aan de elfde eeuw en hebben zich
de latere koopmansgilden op hun voorbeeld gevormd.)
Afgezien van de bepaling, uit de statuten van Riga, inzake het varen met een
volgeladen schip wijst daar niets op een specifiek koopmansgilde en ik zie dan ook
geen aanleiding om de betreffende organisatie als zodanig te beschouwen.

1)
2)
3)
4)

Inleiding behorende bij deze statuten (STIEDA-METTIG, Schragen, 374).
Art. 1-10, 20-22, 26-33.
Art. 11-13, 15-16, 23-24, 35, 37, 40.
COORNAERT, Corporations, 47-48.
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1)

Zusammenfassung

Im Stadtarchiv zu Deventer befindet sich eine Rolle, von der nicht feststeht, seit
wann sie neben den Archivalien der Stadt aufbewahrt wird. Diese Rolle enthält die
aus dem Jahre 1249 stammenden Satzungen einer Organisation, die in Deventer
unter dem Namen ‘Koopmansgilde’ (Kaufmannszunft) existiert hat, und diesen
Satzungen ist eine Liste der neuen Mitglieder dieses Vereins aus den Jahren 1249
bis 1387 angehängt: insgesamt 1455 Personen. Das Archivstück muss als
Kaufmannszunftrolle bezeichnet werden. Eine vollständige Ausgabe des Stückes
gibt es bisher nicht.
Die Rolle enthält 15 aneinandergenähte Bögen. Wahrscheinlich ist die Rolle
vollständig; damit wird gemeint, dass kein Bogen verloren gegangen ist. Die Hände,
die nacheinander die Namen der neuen Zunftmitglieder auf diese Bögen eingetragen
haben, stimmen zeitlich mit der Aufnahme dieser Mitglieder überein.
Was die Zeit vor dem vierzehnten Jahrhundert betrifft sind kaum einigermassen
übereinstimmende Stücke aus anderen Städten bekannt. Im Hinblick auf diese
Seltenheit und auf den wenig ausgeprägten Unterschied zwischen einerseits den
Hansen und andererseits den Tuchhändlerzünften (‘wantsnijdersgilden’), wozu sich
die Kaufmannszünfte entwickeln, sind wir berechtigt übereinstimmende Stücke, die
von Hansen oder Tuchhändlerzünften stammen, in unsere vergleichende Betrachtung
einzubeziehen.
Diese Untersuchung stützt auf zwei Kategorien von Akten: erstens
Satzungsbestimmungen von Kaufmannsvereinen aus der Zeit bis 1300 und zweitens
Mitgliederlisten solcher Organisationen, insofern sie vor dem Jahr 1301 anfangen.
Die drei genannten Arten von Kaufmannsorganisationen - und zwar
Kaufmannszünfte, Tuchhändlerzünfte und Hansen - kennen alle die Erscheinung,
dass Kinder von Mitgliedern eine niedrigere Eintrittsgebühr zahlen als ‘Homines
novi’. Die drei Vereinsgattungen erteilen alle ihren Mitgliedern den Auftrag einander
bei Schwierigkeiten auf Reisen in der Fremde Hilfe zu leisten.
Vor allem in der Kaufmannszunftrolle fallen die Bestimmungen auf, die die
gegenseitigen Konkurrenzmöglichkeiten einschränken.
Tuch war nicht nur in den sogenannten Tuchhändlerzünften der wichtigste
Handelsartikel, sondern auch in der Kaufmannszunft zu Deventer und in den
Kaufmannszünften oder Hansen in Groningen und Middelburg.

1)

In het Duits vertaald door drs. G.J.J. Sleutels te Oosterhout.
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Die Kaufmannsorganisationen wurden entweder von einer Person oder von einem
Kollegium verwaltet, oder man hatte die Zwischenform des ‘Direktors’, unter dem
ein Kollegium von Mitverwaltern stand. Diese drei Verwaltungsformen trifft man in
jeder der drei Gattungen von Kaufmannsorganisationen an, die Hansen
ausgenommen, wo eine rein kollegiale Verwaltung nicht angetroffen wird. Man
bekommt den Eindruck, dass die kaufmännischen Organisationen sich allmählich
zur einheitlichen Verwaltung entwickelten.
Die Satzungen der Kaufmannsvereine sind nur dann von der Behörde verschafft
oder bestätigt worden, wenn den Mitgliedern Monopolrechte gestattet wurden.
Vor 1301 hat die Behörde nicht in die Organisation der Kaufleute eingegriffen.
Der Händler bestimmte selber die Einrichtung seines Vereins und die
Verwaltungsform, in Person setzte er fest, wen er in den Verein aufnehmen wollte,
und zu welcher Eintrittsgebühr. Auch bestimmte der Kaufmann selbständig die
Verhaltensregeln beim Trinkgelage, und ohne jede Beeinflussung von auswärts
führte er Bestimmungen ein gegen die Konkurrenz untereinander und solche über
die Förderung der gegenseitigen Hilfe im Notfall.
Die Kaufmannszunft von Deventer nahm im Durchschnitt alle 3,3 Jahre eine
Anzahl neue Mitglieder auf. Das geschah um den ersten Februar herum, während
der Jahresversammlung. In der Hanse von Sankt Omaars fand die Aufnahme der
neuen Mitglieder jährlich statt.
Es war in Deventer nicht ungebräuchlich, dass ein Zunftgenosse bei seinem
Eintritt in die Organisation einen Bürgen stellte, der für die Zahlung der Eintrittsgebühr
haftete. Dieser Sachverhalt lässt sich namentlich in den Jahren 1334 bis 1347
nachweisen. Vielleicht war es um 1100 herum auch in der Kaufmannszunft von
Sankt Omaars üblich, beim Eintritt einen Bürgen zu stellen.
Im Gegensatz zu einigen Kaufmannsvereinen anderswo war die Kaufmannszunft
in Deventer eine Organisation, die nur aus Männern bestand.
Eine Untersuchung der Berufe der Zunftmitglieder in Deventer - insofern diese
bekannt sind - erweckt den Eindruck, dass bei weitem nicht alle tatsächlich Kaufmann
waren. Wohl deuten diese Berufe oft auf Wohlstand und/oder gesellschaftliches
Ansehen, wie zum Beispiel bei den Kategorien der Geistlichen und Beamten. Auch
anderswo sehen wir, dass sich die Mitgliedschaft der Hansen und Kaufmannszünfte
bestimmt nicht auf Kaufleute allein beschränkte.
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Der Eindruck, dass die Zunftgenossen in Deventer in der Gesellschaft eine hohe
Stellung einnahmen, wird noch stärker, wenn wir nachspüren, was - neben dem
Beruf - weiter noch über die einzelnen Zunftgenossen bekannt ist. Auch sonstwo
trifft man in Tuchhändlerzünften und Hansen sehr viel angesehene Leute an. Man
soll dabei besonders an die vielen Ritter denken, die man sowohl in Deventer als
unter den Tuchhändlern von Köln im vierzehnten Jahrhundert findet. In Deventer
fällt ausserdem die Anwesenheit einer grossen Anzahl von Geistlichen auf.
Bestimmungen aus Sankt Omaars zeigen, dass da um das Jahr 1100 herum
Geistliche und Ritter beim Zunftgelage anwesend waren. Eine kleine Anzahl von
Geistlichen finden wir auch im dreizehnten Jahrhundert unter den Mitgliedern aus
Brügge von der flämischen Hanse in London. Auch in der Kaufmannszunft von
Derby werden sie angetroffen.
Wahrscheinlich erfüllten die Kaufmannsorganisationen, neben ihrer eigentlichen
Aufgabe, auch die Funktion eines Unterhaltungsvereins für diejenigen, die der
gesellschaftlichen Oberschicht angehörten; dies wäre vergleichbar mit der Rolle
eines heutigen Herren-Klubs. Man bekommt stark den Eindruck, dass eine vornehme
Stellung genügend Grund war als Mitglied zugelassen zu werden. Auch reichen
Handwerksleuten - diese waren, warscheinlich um den gegenseitigen Wettbewerb
zu beschränken, meistens vom Handel ausgeschlossen - stand die Mitgliedschaft
offen, obwohl sie damit nicht das Recht erwarben tatsächlich Handel zu treiben.
Anderswo tritt diese Erscheinung vor allem deutlich hervor unter den aus Brügge
stammenden Mitgliedern der flämischen Hanse in London.
Die Zunftgenossen in Deventer strebten sehr deutlich ein gesell-schaftliches
Ansehen an; das Arbeiten mit einer Sichel oder das Beladen von Mistkarren - ebenso
wie ein unfreier Status - vertrug sich nicht mit der Mitgliedschaft der Zunft.
Die Mitgliedschaft war besonders attraktiv wegen des periodischen Festakts des
Zunftgelages. Sowohl in Sankt Omaars um 1100 herum als in Deventer zeigt sich,
dass Aussenstehende sich bei dieser Gelegenheit gerne für Zunftgenossen
ausgaben.
Beim Gelage der Kaufmannszünfte, Tuchhändlerzünfte und Hansen legte man
Wert auf die Anwesenheit angesehener Leute. Hier und da durften solche Personen
umsonst den Veranstaltungen beiwohnen. Der fremde Kaufmann auf Geschäftsreise
konnte in diese Veranstaltungen eingeführt werden.
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Die oben erwähnte Haltung hatte allgemein zur Folge, dass ein grosser Teil der
Prominenz einer Stadt der örtlichen Kaufmanns-organisation - Zunft oder Hanse angehörte, oder wenigstens ihren Versammlungen beiwohnte.
Die Erforschung der Herkunfts-Nachnamen der Zunftgenossen in Deventer
beweist, dass - jedenfalls bis 1387 - das Bürgertum von Deventer von Einwanderern
abstammte, die aus Gegenden, weniger als 100 km von der Stadt entfernt,
eingezogen sind. Die meisten kamen sogar aus dem Gebiet, das nicht mehr als
eine Tagesreise (40 km) von der Stadt entfernt lag. In der letzten Gruppe überwiegen
wieder die Personen, die aus der unmittelbaren Umgebung stammen. Auch anderswo
finden wir diesen Sachverhalt, aber da - in Köln im zwölften und in Brügge, Lübeck
und Sankt Omaars im dreizehnten Jahrhundert nämlich - gibt es einen kleinen
Prozentsatz von Leuten, die von sehr weit gekommen waren.
Um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ist in Deventer, Köln und Sankt
Omaars, im Gegensatz zu Lübeck zum Beispiel, der alte Brauch, Personen nur mit
ihren Taufnamen anzudeuten, so gut wie überwunden.
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Tekst gilderol
I. Regels gevolgd bij de uitgave van de tekst en bij de annotatie
Bij het vaststellen van de hiernavolgende tekst, waarmede in 1964 een begin werd
gemaakt, zijn de uitgaveregels gevolgd die in 1954 werden gepubliceerd in opdracht
1)
van het Historisch Genootschap . Van de door het genootschap in 1971 uitgegeven
2)
aanwijzingen voor tekstbewerking kon geen gebruik worden gemaakt, ook niet
voor wat de Inleiding betreft.
Overigens zal de lezer een aantal afwijkingen constateren van die uit 1954
daterende uitgaveregels:
Om typografische redenen echter zijn, in plaats van stomphoekige haakjes <>,
rechthoekige [ ] gebruikt.
Voor wat de stam der namen betreft - dus niet ten aanzien van uitgangen en
overige woorden - is bij de lettertekens i, ii, ij, j, u, uu, v, w en y de schrijfwijze gevolgd
van het handschrift. Ditzelfde geldt voor de aanduiding der jaartallen, waarbij echter
de bovengeschreven letters werden teruggebracht tot gestandaardiseerde afkortingen
terwijl de originele lezing in een voetnoot werd aangegeven.
Aan de regels van het handschrift is een individuele nummering toegevoegd.
Aanvullingen door de uitgever aan de tekst toegevoegd - nummering der vellen
en der regels, aanduiding der diverse handen, jaartallen - zijn aangegeven in cursieve
druk of met vette letter. Jaartallen die tussen haakjes [ ] zijn geplaatst, worden als
zodanig niet in de tekst genoemd, maar zijn afgeleid na vergelijking met de
3)
voorafgaande en eerstvolgende datering .

1)
2)
3)

Bewerking ENKLAAR-VAN DE VEN.
E.H. KOSSMANN - C.B. WELS, Aanwijzingen voor tekstbewerking en annotatie (Utrecht
1971).
Zie boven, blz. 24-26.
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In enkele gevallen heeft het voor meerdere uitleg vatbare karakter, van de door de
scribenten aangewende systemen van afkortingen, de tekstbezorger gedwongen
om in de voetnoten verantwoording te doen van die afkortingen, hen daarbij met
typografische middelen weergevend. Dienaangaande valt op te merken dat het
gesuspendeerde teken 2 het afkortingsteken voor de letter r aanduidt (al of niet in
combinatie met een klinker) waarnaast met het gesuspendeerde teken 9 het
2

9

afkortingsteken voor de lettercombinatie us wordt bedoeld; bijvoorbeeld B told =
2

9

Bertoldus, H tewic = Hartewicus.
In sommige gevallen staan de door de scribenten gebezigde afkortingssystemen
niet alleen meerdere uitleg toe, maar zijn zij bovendien onvolledig: een of meer
lettergrepen worden gesupprimeerd zonder dat daarvoor een afkortingsteken in de
plaats komt. Indien zulks plaats vindt, zijn deze namen door de tekstbezorger
aangevuld. In die gevallen worden de aanvullingen tussen rechthoekige haakjes [
] geplaatst. In de voetnoten wordt zulks verantwoord (bijvoorbeeld Jo = Jo[hannes]
(regel 702) en Ro = Ro[dolphus] (regel 707)).
Voor wat de verdere annotatie aangaat: de in de cijfernoten veelvuldig
voorkomende passage nog vermeld in... (volgt jaartal) bedoelt te zeggen dat de
betreffende gildebroeder in het genoemde jaar nog in leven was.
Bij de cijfer-annotatie is er niet naar gestreefd om van de individuele gildebroeders
alle bewijsplaatsen op te sommen die ten aanzien van de betreffende persoon enige
informatie verschaffen. Er werd gezocht naar informatie omtrent het beroep, de
sociale positie en de levensduur van de betreffende broeder; zodra een of meer
bronnen al deze gegevens verstrekken, worden verdere bronnen niet vermeld.
Gegevens, die eerst na 1967 bekend werden, zijn niet verwerkt.
De gegevens uit deze cijfer-annotatie werden samengevat in de hoofdstukken
IVb (duur van het lidmaatschap) en IVd (beroep en maatschappelijke positie der
broeders); de aldaar getrokken conclusies berusten dus op de cijfer-annotatie. Er
is niet getracht die conclusies nader te adstrueren door een tweede raadpleging
van het, bij de vaststelling van de cijfer-annotatie, reeds doorgewerkte bronmateriaal.
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II. Weergave tekst koopmansgilderol 1249-1387
a)
Vel 1
1249
Hand I
b)

Anno Domini MCCXLIX scripta fuit karta
c)
1)
in sexta feria post Agate .

2

d)

Hec est institutio Ko(.)manregilde: [1]
Unusquisque

3

aquirens dabit duas marcas
e)
sterlingorum , nisi vero

4

pater suus aquisierit dabit XII denarios.

5

[2] Item si aliquis alicui contradiderit, de
quo querela facta est,

6

ius predictum perdet antequam solverit.

7

[3] Item cum ad forum ibunt, si aliquis
alium precederit, ius sum

8

perdet.

9

[4] Item cum ad forum venerint simul loca
ipsorum disponent

10

et simul a foro recedent, quicumque non
fecerit ius suum perdet.

11

[5] De meliori panno prius exponentur et
f)
de

1

a)
c)
1)
b)
d)
e)

f)

83,5 cm. lang en 28-31 cm. breed; het vel is verdeeld in drie kolommen.
Op dit woord volgen de doorgekraste letters di.
sexta feria p.A. 1249 = 12 febr.
Deze regel beslaat de gehele breedte van vel 1, zonder rekening te houden met de
daarnavolgende kolomindeling.
Reg. 2-18 geschreven in de middelste kolom.
2

Hs.: st ; overigens schijnen de woorden duas marcas sterlingorum door een andere hand
later te zijn geschreven in een ruimte waaruit ten dien einde het aldaar reeds geschrevene
werd geradeerd.
Het woord de in dezelfde hand bovengeschreven.
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alio postea.

12

[6] Item si aliquis in communi gilde, ubi
a)
bibitur, in scamno

13

fratrum recumberit, nec fraternitatem
habuerit, et recedit,

14

predictum ius aquiret et civitati dabit
libram.

15

[7] Item quiscumque nuncius istius iuris
fuerit XII denarios habebit.

16

[8] Item quicumque servierint, quivis
1)
eorum dimidiam takam vini

17

habebit, et scriptor dimidiam takam, et
comedet cum alderman-

18

no .

b)

19

Johannes de Endia qui fuit olderman;

20

Gerardus de Endia, Hartwicus filius suus;

21

Hesselus in Brinco, Theodericus,
Wernerus,

22

Arnoldus et Nicholaus filii sui;

23

Aluericus de Randen ;

24

Gerardus de Billen et Arnoldus filius
suus;

25

(...)hardus de Scathewic ,

26

(...)tgerus cognatus suus;

27

Algerus filius Werenboldi;

28

Gerardus Bomp filius Petri;

29

Jacobus filius Enkelradis;

30

Herwicus iuxta Puteum;

31

Godefridus iuxta Stegulam,

32

Herwicus filius suus;

c)

2)

3)

d)

4)

d)

e)

a)
1)
b)

c)
2)
3)
d)
4)
d)
e)

Aan dit woord gaan vooraf de doorgekraste letters in ali.
Take: vloeistofmaat ter inhoud van een dubbele kan (DUMB., I, 596).
De woorden et scriptor... takam zijn in hand VI toegevoegd; dit is de hand die op een zeker
moment in de periode 1255-'67 de rol moet hebben bijgewerkt. Hieraan voegde hand XVII
de woorden et... aldermanno toe; dit is de hand die in het jaar 1274 de rol bijwerkte.
Reg. 19-118 geschreven in de linker kolom.
Rande, havezathe onder Diepenveen.
Biel of Beele, landgoed (gemeente Voorst).
Handschrift beschadigd.
Schadewijk, mark onder Twello (DOORNINCK, Gasth., o.a. no. 133).
Handschrift beschadigd.
2

Hs.: H wicus.
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Grytemanus filius Martini;

34

Henricus filius H[enrici] Rufi;

35

Gerlacus in Brinco, Gerlacus filius suus;

f)

f)

Hs.: H., opgelost door middel van vergelijking (zie klapper).
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36

Gerardus et Herenboldus filius suus;

37

Euerardus cognatus Odonis;

38

Theodericus in Hest;

39

Albro, iudex, Riketale;

40

Nicholaus filius Lodewici;

41

Lodewicus filius Enkelradis;

a)

b)

42

Bernardus, Henricus et Gelmarus filii
c)
Gelmari Senis ;

43

Pelegrinus filius Martini;

44

Martinus filius Milonis;

45

Vdo de Endia;

46

Henricus filius Mocedis;

47

Arnoldus, Bernardus et Wolbertus et
d
Rutgerus, fratres, de Salice ;

48

Bolgerus, Alfardus et Reynerus fratres;

49

Reynboldus filius Swaneldis,

50

Tjazo , Gelmarus et Henricus filii sui;

51

Harmannus et Ludolfus fratres;

52

Jo(hann)es Niger;

53

(T)heo(d)ericus Monetarius ;

54

Wilhelmus, Johannes, Pelegrinus et
Otwinus fratres;

55

Theodericus Holtfaste;

56

Gerardus Monetarius, Johannes et
Wichmannus,

57

Hartgerus et Jacobus fratres;

58

Godefridus in Brinco ;

59

Wilhelmus Durremage;

60

Gerlacus Pume;

1)

2)

3)

b)
c)
a)
d
1)
2)
3)

Oorspronkelijk filius, vervolgens werden zowel de tweede haal van de letter u alsmede de
letter s geradeerd.
Van de woorden Gelmari Senis zijn de letters elmari door een andere hand toegevoegd, welke
hand vervolgens het woord Senis daarboven heeft geschreven.
In dorso in een vijftiende-eeuwse hand tweemaal het woord Wantsnyeders; wanneer zich de
rol in opgerolde toestand bevindt fungeren deze woorden als opschrift.
De woorden de Salice later toegevoegd door hand I (Salice bovengeschreven).
Tjazo is een oostnederlandse bijvorm van de doopnaam Mathijs (MOERMAN, Persoonsnamen,
III, 9).
Nog vermeld in 1275 (O.S.U., IV, 144).
Schepen in 1266 (DUMB., I, 70).
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61

Theodericus filius Th[eoderici] Holtfaste;

62

Hartwicus Bonus Puer ;

63

Rolandus filius Herwici;

64

Ludolfus filius Haluerici ;

65

Nicholaus de Stocke;

66

Wolkardus, sacerdos , de Endia;

67

Gerardus de Wilpe et Henricus filius
suus;

a)

1)

b)

c)

[1250-1253]

Hand II
68

Ecbertus in Poto, Otto filius suus;

69

Ecbertus Lapicida;

Hand III
70

Conradus iuxta Stegulam,

71

Lodewicus filius suus;

Hand IV
72

Thomas filius Erneldis;

73

Albertus filius Johannis;

74

Henricus filius Wilhelmi Durremage,
d)
Wilhelmus frater suus ;

75

Arnoldus filius Johannis Wustellan;

76

Conradus de Endia;

77

Seynne filius Marnini et Jordanus;

78

Henricus filius Aldrudis;

79

Lefhardus et Theod[er]icus filii Tjasonis;

80

Arnoldus filius Hartwici Boni Pueri;

a)
1)
b)
c)
d)

Hs.: Th., cf. reg. 55.
Schout in 1268 (O.S.U., IV, 27, 28).
Oorspronkelijk filius Ludolfi, de naam Ludolfi echter doorgekrast en de naam Haluerici in
dezelfde hand daarachter geschreven.
Dit woord in dezelfde hand bovengeschreven.
De woorden Wilhelmus... suus in dezelfde hand bovengeschreven.
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81

Wenemar filius Gelmari ;

82

Lefhardus filius Albronis;

83

Rolandus filius Hermanni Puelle;

84

Hermannus filius Geruasii Canonici ;

85

Gerardus filius Conradi Vadije;

86

Alber filius Rutgeri de Salice;

87

Henricus filius Herwici de Puteo;

88

Hartwicus prope Puteum;

89

Egidius filius Gerardi Monetarii,
b)
Wenemarus filius eius ;

90

Gelmarus filius Bernardi;

91

Johannes filius Henrici filiorum Gelmari;

92

Arnoldus filius Tyberii;

93

Rolandus filius Hartwici Hodans;

94

Ludolfus filius Hecberti;

95

Egidius filius Boltonis.

1)

a)

2)

1254
Hand V
96

Anno Domini M CC L quarto.

97

Thidericus frater Hetzeli de Brinco;

98

Lemmekinus filius Gerlaci;

99

Andreas filius Pilegrimi de Heten;

100

Arnoldus filius Euerardi Mirabilis;

101

Rodolfus et Henricus filii Johannis
Cranehalst;

102

Gerardus filius G[erardi] Arboris;

103

Gotscalcus filius Walewan;

o

1)
a)
2)
b)
c)

o o

c)

Een Wenemarus, zoon van Gelmarus de Brinka wordt nog vermeld als getuige in 1288 (O.S.U.,
IV, 256).
Hs.: can̅.
Verwerft in 1273 een goed onder erftins (O.S.U., IV, 109) en wordt nog vermeld in 1280 (IB.,
256).
De woorden Wenemarus... eius toegevoegd in hand XIII, welke hand in het jaar 1268 de rol
bijwerkte.
Hs.: G..
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Henricus filius Ymeze, Gerlacus

105

et Gerardus filii eiusdem;

106

Frethericus de Monte;

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

108

107

Johannes Wostelant;

108

Hildebrant filius Bernardi de platea
a)
Nordenbergensi ;

109

Hartwicus de B[.]rke et Gerardus frater
suus;

110

Heynemannus Rufus filius Heythenricus
d)
Iudicis ;

111

Bolle et Pelegrimus, fratres de Haten ;

112

Bernardus filius Rey[n]boldi de
Nordenberg;

113

Bertoldus frater Ottonis;

114

Gerardus filius Thider[ici] Holtvaste;

115

Thidricus Wise, Bertoldus filius suus;

116

Henricus Wise de Mat;

117

Hathebrant et filius suus Henricus;

118

Pelegrimus filius Pilegrim;

b)

c)

1)

e)

f)

g)

[1255-1267]

Hand VI
119

dominus Johannes, miles, de Couordia;

120

Johannes, miles, Scultetus et Gozekinus
filius suus;

121

Bonus Martinus ;

122

Heylmyerus de Suolle ;

123

Wenemarus;

h)

a)
b)
c)
d)
1)
e)
f)
g)
h)
2)
i)

2)

i)

Hs.: Nord, gevolgd door een onduidelijk afkortingsteken, cf. reg. 112.
2

Hs.: B ke.
De letters eythenricus in dezelfde hand bovengeschreven.
Tussen deze in de linker kolom gelegen regel en regel 193 uit de middelste kolom (vermeldend
Pelegrinus filius Heynemanni Rufi) is een verbindingslijn getrokken.
=Hattem.
Cf. reg. 156.
2

9

Hs.: B told .
2

Hs.: Thid .
Reg. 119-197 geschreven in de middelste kolom.
Schepen in 1266 en 1283 (DUMB., I, 70).
De woorden de Suolle in dezelfde hand later toegevoegd.
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a)

Hand XIII
124

Hertwicus Hodans,

125

Pelegrinus frater suus;
b)

Hand VI
126

Nicolaus et Otto fratres;

127

Gerardus nepos G[erardi] Monetarii;

128

Leyffardus Grutere;

129

Ecbertus filius Ludolfi;

130

Erkenboldus filius Helmuwichi;

131

Conradus filius C[onradi] prope
Stegulam;

132

Egidius de Scaduwik ;

133

Lammekinus de Brinco et Harmannus
filius suus;

134

Jordanus filius Gereboldi et
f)
g)
Engelbertus et Henricus fratres ;

135

Harmannus filius Elye;

136

Ecbertus filius Bette;

137

Ralbertus de Bascele et Ralbertus filius
suus;

138

Johannes filius Bolyeri;

139

Harmannus filius Conradi;

140

Gereboldus filius Bernardi de Salice;

141

Lantfridus Venemanni;

142

Wenemarus et Thidericus filii Th[iderici]
Spisen;

a)
b)
c)
d)
1)
e)
f)
g)
2)
h)
i)

c)

d)

1)

e)

2)

h)

i)

De regels 124 en 125 zijn later tussengeschreven in hand XIII, welke hand in het jaar 1268
de rol aanvulde.
Voortzetting van reg. 123.
Hs.: G., cf. reg. 56 en 89.
Hs.: G., cf. reg. 70.
Cf. reg. 25; Eg. de Sc. nog vermeld in 1268 (O.S.U., IV, 27).
2

Hs.: Ge boldi.
In deze naam was op de plaats van de letter g aanvankelijk een b geschreven hetgeen later
werd veranderd.
Dit woord bovengeschreven.
= Basselt, voormalig adellijk huis onder Twello (gemeente Voorst)?
2

Hs.: Ge boldus.
Hs.: Th.

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

143

j)
3)

j)

3)

Henricus filius Celmari prope Cimterum ;

Kennelijk verschrijving voor Gelmari, cf. DUMB., I, 70, 371, 418, en DOORNINCK, Gasth.,
blz. 10.
Schepen in 1266 en 1270 (DUMB., I, 70), nog vermeld in 1280 en 1281 (O.S.U., IV, 256 en
306).
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144

Ludolfus filius Nicolai Cuperne;

145

Harmannus filius Thiderici;

146

Ecbertus frater Ottonis;

147

Thiberius;

148

Johannes Albus filius Pelegrinus;

Hand VII
149

Johannes de Billen;

Hand VIII
150

Arnoldus filius Reyngeri;

151

Pelegrinus de Ponte;

152

Harmannus Sconevrent;

153

Gerardus de Risne;

Hand IX
154

Renboldus filius Suaneldis;

155

Steffanus et Gerlacus filii Renboldi;

156

Renboldus filius Bernardi in platea
a)
Nordenb(u)rgensi ;

Hand X
157

Johannes Aurifabar ;

158

Johannes de Reno;

159

Arnoldus filius Godefridi de Stegula;

160

Arbaertus in Fossa;

161

Alvericus de Radenh ;

b)1)

2)

Hand XI
162

a)
b)
1)
2)

Godescalcus filius Walewanis;

Hs.: Nordēb(volgt onduidelijk afkortingsteken, vermoedelijk ur)g̅.
Sic.
Nog vermeld in 1283 (O.S.U., IV, 363).
Rade (gem. Steenderen) of Rhaan (oudtijds Raden, gem. Hellendoorn)?
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Hand XII
163

Wernerus filius Hademanni ;

164

Boidinus Scei(.)re.

1)

1268
Hand XIII
165

Anno Domini M CC LX .

166

Rotbertus filius Gelmari de Brinco ,
b)
Hen[ricus] frater suus;

167

Henricus filius Hart[wici] Godekint;

168

Pelegrinus filius Hert[wici] Hodans;
e)3)
Gerardus Sprunc ;

169

Johannes filius G[erardi] Rekenere;

170

Wilhelmus et Johannes filii Rolandi;

171

Johannes filius Jo[hannis] , militis, de
4)
Insula ;

172

Nicholaus filius Godefridi de Brinco;

173

Gerlacus filius G[erardi] Papen;
Gerlacus filius Erenboldi;

174

Hartwicus filius Alberti de Fossa;

175

Ludolfus filius Conradi;

176

Lefardus filius Th[idemanni] Monetarii;

177

Gerardus frater Bestekini de Bascelo;

178

Walekinus filius Godescalci;

o

c)

d)

f)

g)

h)

i)

j)

Nog vermeld in 1297 (O.S.U., V, 300).
Deze datering in dezelfde hand later tussengeschreven.
Nog vermeld in 1280 (O.S.U., IV, 256).
Hs.: Hē.

d)

Hs.: H rt, cf. reg. 124.
De naam Gerardus Sprunc in dezelfde hand later toegevoegd.
Schepen in 1326 (MULLER, Registers, I, blz. 37 no. 42).
Hs.: G., cf. reg. 424.
Hs.: Jo., cf. reg. 190.
de Insula= ten Weerde.
Hs.: G., cf. reg. 169 en 328.

j)

oa)

2)

1)
a)
2)
b)
c)
e)
3)
f)
g)
4)
h)
i)

o

2

Hs.: H rt, cf. reg. 62.
2

2

Hs.: H twicus.
Hs.: Th., cf. reg. 438.
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179

Johannes et Henricus filii Hermanni
Sconefrent;

180

Heydenricus filius Heydenrici de Diko;

181

Thidericus filius Gerardi de Stocke;

182

Gerardus et Goscalcus filii G[erardi] de
Bilnen;

183

Johannes filius Hermanni de Anesce ;

184

Hartwicus de Mat et Pelegrinus filius
d)
e)
Hartwici de India ;

185

Wolbertus filius Wolberti de Salice;

186

Mathias filius Rotgheri de Salice;

187

Lambertus filius Henrici Mocedis;

188

Otto filius Bertoldi, Bertoldus filius
Ottonis;

189

Thidericus frater Hesceli , Conradus filius
Thiderici;

190

Hescelus filius Werneri; Menzo filius
g)
Jo[hannis] Longi;

191

Johannes filius Johannis Longi;

192

Hermannus, Henricus , Gerardus, filii
i)
Henrici Altradis;

193

Pelegrinus filius Heynemanni Rufi ;

194

Thidericus filius Wilhelmi Durremaghe;

195

Gisebertus filius Ecberti Bette;

196

Thidericus filius Lamberti de Brinco;

197

Gelmarus [et] Gerardus, filii filiorum
Gelmari;

a)
b)
1)
c)
d)
e)
f)
2)
g)
h)
i)
j)
k)

a)

b)

1)

c)

f)

2)

h)

j)

k)

2

Hs.: Henr .
Hs.: G. cf. reg. 169 en 173.
= Ansen (gem. Ruinen).
2

Hs.: H twicus.
2

Hs.: H twici, cf. reg. 20.
De woorden de India in dezelfde hand later bovengeschreven.
Hs.: Henr̅.
Zeer waarschijnlijk de Brinco, cf. reg. 97, zie ook klapper onder Brink.
Hs.: Jo., cf. reg. 191.
Hs.: Henr̅.
Hs.: Henr̅.
Cf. reg. 110.
Dit woord in dezelfde hand later bovengeschreven.
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[1269-1272]

Hand XIV
a)

1)

198

Ludolfus filius Thiderici de Hesta ;

199

Conradus filius Gerardi Vadie;

200

Bolto filius Lodowici Rufi;

201

Geruasius filius Hermanni de Anece;

202

Renboldus filius Reinboldi de
b)
(N)ordenberg ;

203

Leffardus et Gerlacus filii Lefardi

204

Grutere; Henricus Wittekint;

205

Hescelus filius Thidemanni;

206

Hescelus filius Nicolai de Brin(co);

207

Godekinus filius Alberni Riketale;

208

Herewicus frater Wendelmodis in platea
Polonis;

209

Ecbertus filius Rabberti de Basele;

210

Boldierus filius Hugonis Albi;

211

Abelinus filius Alberti de Arta platea;

212

Gerlacus filius Ottonis de Poto;

2)

c)

d)

Hand XV
213

Reinerus filius domine Marteradis.

1273
Hand XVI
214

Anno Domini M CC LXX tercio .

215

Johannes de Endia filius Conradi;

216

Johannes filius Werneri;

1)
a)
2)
b)
c)
d)
e)

o

o

o

= Heest.
Reg. 198-323 geschreven in de rechtse kolom.
Nog vermeld in 1313 (WUBBE, R. 72) als bezitter van land op de Deventer Enk.
Hs.: (N)ord̅, cf. reg. 112.
2

Hs.: He wicus.
Wellicht op de plaats van de letter e oorspronkelijk een andere letter.
Dit jaartal in dezelfde hand later tussengeschreven.
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217

Hermannus filius Gerardi Fortis;
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218

Arnoldus filius Tiderici (......) ;

219

Milo filius Martini;

220

Johannes filius Johannis Longi iunior;

221

Jacobus filius Tiderici de Hesta,

222

Tidericus frater eius;

223

Leffardus filius Gerardi Vadie;

224

Johannes filius Johannis de Renen;

225

Arnoldus filius Godefridi de Brinco;

226

Gerardus de Arnem,

227

Johannes filius eius;

228

Arnoldus Sceuinc de Aldensele;

229

He[n]ricus Creppikin;

230

Henricus de Vreden ;

231

Karolus filius Gerardi filii Martini.

a)

1)

b)

2)

1274
Hand XVII
232

Anno Domini M CC LXX quarto.

233

Gerlacus filius Gotscalci de Brinco;

234

Euerardus Takini ;

235

Albertus dictus Recke ;

236

Thomas de Wotlo;

237

Hermannus dictus Puella,

238

Henricus frater eius;

a)
1)
b)
2)
c)
3)

o

o

o

c)

3)

Hs. gedeeltelijk onleesbaar verbleekt, oorspronkelijk misschien...rin (cf. reg. 356).
Nog vermeld in 1295 (O.S.U., V, 202).
Hs.: Hericus, cf. reg. 345-348.
Nog vermeld in 1280 (O.S.U., IV, 256); de stad Vreden ligt in Duitsland, 10 km. ten N.O. van
Winterswijk.
Hs.: Tak, gevolgd door vier verticale halen.
= Rekkum (goed onder Doetinchem).
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[1275-1276]

Hand XVIII
239

item Sifridus socer Stephani;

240

item Gerardus frater Ascekini de

241

Delden;

242

item Wicboldus frater Gerardi qui

243

emit mirtum .

1)

1277
Hand XIX
244

M CC LXXVII .

245

Henricus filius Tiderici filii Hesceli ;

246

Hertewicus filius Pelegrimi Hodans;

247

Wilhelmus filius Henrici Durrema(ge) ;

248

Gerardus filius Gerardi de Arnem;

249

Tidericus et Johannes filii Reineri
d)
Ma(tr)adis ;

250

Reinerus filius Johannis Aurifaberi;

251

Johannes filius Luberti de Brinco;

252

Rodolfus filius Radue et Heidenricus
e)
(...) ;

253

Herricus de Coquina;

254

Tidericus filius Tiderici Monetarii;

255

Wilhelmus filius Lantfridi;

256

Gelmarus filius Martini Milonis;

257

Heydenricus filius Heydenrici in Dico;

1)
a)
2)
b)
c
d)
3)
4)
e)

o

o

a)

2)

b)

c

3)

4)

Mirtus: een der grondsto ffen benodigd bij het brouwen van bier.
Dit jaartal in dezelfde hand later tussengeschreven.
Hoogst waarschijnlijk de Brinco, cf. reg. 21 en klapper.
2

9

Hs.: H tewic .
Cf. reg. 74.
Aangevuld door middel van vergelijking (klapper).
Overleden op 2 XI 1306 (DUMB., I, 364).
Kanunnik (DUMB., I, 358).
Twee of drie letters onleesbaar verbleekt.
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Euerardus filius Erkenboldi;

259

Ludolfus filius Ludolfi filii Aluerici;
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260

Tyaso et Ludolfus filii Herrici;

261

Hademannus filius Werneri ;

262

Gelmarus et Johannes filius Gelmari;

263

Tyaso de Hortime ;

264

Gerardus filius Aluerici de Randen;

265

Johannes Institor de Helendurn;

266

Symon filius Vrawini,

267

Henri[c]us filius eiusdem Simonis;

268

Hermannus de Apelduren;

269

Gerlacus filius Lamberti filii Gerlaci;

270

Volkerus plebanus sancte Marie;

271

Johannes filius Johannis de Endia;

272

Gelmarus filius Wenemari (I)udici(s) ;

273

Bernardus filius Gerardi Rekene,

1)

2)

3)

a)

[1278-1283]

Hand XX
274

filius plebani in Wotlo;

275

Wico de Monte gener Gise;

Hand XXI
276

Gosvinus filius Sarlecini.

1284
277

Anno Domini M CC LXXX IIII.

278

Martinus filius Boni Martini;

279

Pelegrimus filius Helmici de Campen;

1)
2)
3)
a)

o

o

o

Schepen in de jaren 1319-'27 (DUMB., I, 70 en WUBBE, R. 82).
= Hartme of Hertmen (buurschap in de gemeente Borne)?
Nog vermeld op 14 XII 1277 (O.O., II, no. 345).
Enkele letters onleesbaar verbleekt; in het necrologium van het kapittel van St. Lebuinus
wordt op 10 november vermeld een Gelmarus filius Wenemari Judicis (DUMB., I, 366).
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280

Rotgerus filius Noytemanni;

281

Arnoldus filius Arnoldi Sceuinc;

282

Gerrardus Fortis filius Hermanni;

283

Hildebrandus de Harlo ;

284

Lubertus cum septem sensibus;

285

Jordanus filius Lubekini de Brinco;

286

Ecbertus filius Hensonis Hoppenbere;

287

Jacobus filius Gisonis de Brinco;

288

Tydemannus filius Werneri de Brinco,

289

et Ludekinus frater suus;

290

Tydemannus filius Nicolai de Brinco;

291

Heymannus de Arta plathea;

292

Albernus frater Pelegrimi de
5)
Wagenbergh ;

293

Volkerus filius domini Volkeri;

294

Reynerus filius Abelini;

295

Andreas filius Gerrardi de Rijsne;

296

Seghevardus et Hermannus filii Reyneri
Mar-

297

tradis; Wenemarus filius Werneri
Hademan[n]i;

298

Reynoldus filius Sprunc;

299

Henricus, Lambertus, Pelegrimus et
Rolandus fratres,

300

filii Pelegrini Henrici Rufi;

301

Hermannus filius Henrici Puelle;

302

Gosvinus filius Hermanni de Apeldorn;

303

Henricus Blankard filius Aluerici de
Randen;

304

Johannes filius Bestekini de Bassele;

305

Menso et Ecbertus fratres, filii Wiconis

1)
a)
2)
3)
4)
5)

1)

a)

2)

3)

4)

Als borg vermeld in 1327 (MULLER, Registers, I, blz. 138-139).
Hs.: fi..
= Haarlo, gehucht in de gemeente Borculo.
Schepen in de jaren 1321-'32 (DUMB., I, 70).
Een Ludolfus de Brinco was in 1309 regulier kanunnik in het klooster Bethlehem te Doetinchem
(O.O., III, no. 558).
= Wagenberg (dorp in de gemeente Terheide (N.Br.))?
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de Monte; Lubertus de Stochem ;

307

Henricus filius Rodolfi filii Radvine;

308

Philippus filius Hertcheri ; Pelegrimus

309

filius Nicolai Cuperne; Ludolfus filius

6)

b)

6)

= Stokkum, naam van twee buurschappen, de een onder de gemeente Berg (Gld.), de ander
onder de gemeente Markelo. Welke van beide hier wordt bedoeld valt niet vast te stellen.

b)

Hs.: H tcheri.

2
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310

Ottonis Cuperne; Rodolphus filius

311

Jacobi de Stipite;

312

Bernardus filius Hildebrandi de Puteo;

313

Wilhelmus filius Gelmari de Brinco;

314

Everardus filius Nicolai, militis, de Brinco;

315

Lubbertus Punt;

316

Henricus et Iohannes fratres, filii Iohannis
a)
Institoris ;

317

Gerardus filius Simonis et Henricus

318

filius suus; Otto et Henricus fratres,

319

filii Johannis de Orreo;

320

Godekinus filius Godefridi de Brinco;

321

Henricus filius Henrici de Vreden;

322

Hermannus filius Gerardi de Rijsne;

323

Euerardus filius Godefridi de Brinco.

1)

b)

c)

Vel 2
1288

Hand XXII
324
d)

325

1)
a)
b)
c)

2)
d)

o

o

o

Anno Domini M CC LXXX octavo, in die
2)
Agnetis virginis .
Egidius filius Egidii Monetarii;

Schepen in 1326 (MULLER, Registers, I, blz. 37-38) en 1330 (O.O., IV, no. 941).
Het woord Institoris in dezelfde hand later bovengeschreven.
Oorspronkelijk Gerarde, de laatste letter werd door dezelfde hand in i veranderd.
62,5 cm. lang, 21,5-22,5 cm. breed. Dit vel is aan de staartzijde verbonden met de staartzijde
van vel 1, op zo'n wijze dat van vel 2 de volledige keerzijde rust op de zichtzijde van vel 1.
Tussen de staartzijden van deze beide vellen is de kopzijde van vel 3 medebevestigd. Met
uitzondering van reg. 324 is vel 2 a fwisselend verdeeld in twee of drie kolommen. Cf. blz.
21-22 hierboven.
= 21 januari.
Reg. 325-418 geschreven in de linker kolom.
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326

Gerardus filius Henrici Rufi;

327

Gerboldus filius Engelberti super
Montem;

328

Anselmus filius Gerardi Pape;

329

Petrus filius Nicolai Helenburgis ;

330

Rodolphus filius Arnoldi Scevinc;

331

Johannes Berchowere filius Johannis filii
Volkardi;

332

Paulus filius Bouduini ;

333

Johannes filius Dudemanni;

334

Gerlacus filius Gerlaci Pume;

335

Euerardus filius Tidemanni Monetarii;

336

Rodolphus tor Brugen filius Pelegrimi;

337

Pelegrimus filius Rodolphi de Ponte;

338

Pelegrimus filius Scarlakens;

339

Johannes filius Johannis tor Clocken;

340

Johannes Sprunc filius Gerardi Sprunc;

341

dominus Henricus filius Martini de
4)
Weteringe ;

342

Johannes Recko filius Alberti Recko;

343

Rolandus filius Heymanni filius Herewici;

344

dominus Gozwinus , canonicus, filius
Rolandi;

345

Nicolaus filius Henrici Creppekin;

346

Herewicus filius Henrici Creppekin;

347

Henricus filius Henrici Creppekin;

348

Rolandus filius Henrici Creppekin;

349

Johannes filius Luberti Punt;

350

Tidericus filius Jacobi super Heest;

351

Henricus filius Jacobi de Dure ;

1)
2)
a)
3)

4)
5)
6)

1)

2)

a)

3)

5)

6)

Of wei Helbergen, voormalig goed onder Brummen, dan wel Helleberghe, goed (?) te Holten.
Nog vermeld in 1319 (WUBBE, R. 75).
Bonduini?
Sedert 1310 vermeld als deken van het kapittel van St. Lebuinus; overleden op 7 XI 1342
(O.O., III, no. 571 en DUMB., I, 269, 336, 366, 368, 479, ID., II, 216). Dumbars opvatting dat
hier sprake is van twee verschillende personen van de naam J.f.D. schijnt mij ongegrond.
Weteringen: aan Deventer grenzende buurschap (gemeente Diepenveen).
Overleden op 30 XII 1292 (DUMB., I, 372).
= buurschap Duur (gemeente Olst).
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Mathias filius Wilhelmi filii Lantfridi;

353

Ecbertus filius Rodolphi filii Raduine;

354

Arnoldus filius Werneri apud Brincum;

355

Tidericus filius Noytemanni;

356

Hermannus filius Hermanni Tirrins;
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357

Gerardus filius Rodolphi Crenekin;

358

Henricus de Mari filius Johannis de
Renen;

359

Godefridus filius Sifridi;

360

Nicolaus frater Henrici de Engestrate;

361

Bernardus Meyboem;

362

Jacobus filius Heydenrici ;

363

Lubertus filius Arnoldi Vekeman;

364

Odo super Montem, Gerardus et

365

Reynerus filii eiusdem Odonis;

366

Johannes de Durrete gener Ghisonis;

367

Henricus Hardenberch, Henricus

368

et Nicolaus filii eiusdem H. Hardenberch;

369

Martinus filius Johannis Woestelant;

370

Bernardus filius Leffardi Mulardi;

371

Johannes filius Johannis super Fossam;

372

Johannes de Sutphania;

1)

a)

2)

3)

4)

[1289-1290]

Hand XXIII
373

Johannes dictus Punt,

374

Johannes filius eius;

Hand XXIV
375

Lubbertus filius Johannis Punt,

376

Everardus filius L. eiusdem,

377

Harmannus iterum filius eiusdem.

1)
a)
2)
3)
4)

Nog vermeld in 1320 (WUBBE, R. 77, 80, 81).
Oorspronkelijk Heydenricus, de laatste twee letters geradeerd en door i vervangen.
Schepen in 1310 (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 10).
= Dorth, voormalige havezathe onder Bathmen.
Bernhardus Mulhart was schout te Deventer in 1318 (DOORNINCK, Gasth., blz. 784).
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1291
378

Datum anno Domini M CC nonagesimo
1)
primo, in crastino Vincencii .

379

Henricus filius Gelmari;

380

Tidericus filius Reineri;

381

Reinerus filius Johannis;

382

Wilhelmus filius Wilhelmi Durremage;

383

Wernerus filius Johannis Hadersloe;

384

Gosuinus filius Johannis de Couordia;

385

Bestekinus de Basselle ;

386

Hartuicus filius Henrici Rufi

387

et Henricus frater eius;

388

Otto filius Ottonis Simpel;

389

Henricus filius Arnoldi Sceuinch;

390

Reinerus filius Bolemanni

391

et Bolemannus frater eius;

392

Johannes filius Lubberti Wekeman;

393

Walrauen filius Harmanni;

394

Wolbertus filius Hensemanni de Brinco;

395

Hartuicus Godekint

396

et Henricus cognatus suus;

397

Wernerus et Nicolaus filius Ludekini

398

uupper Hest;

399

Tidericus filius Conradi;

400

Bestekinus filius Roberti;

401

Henricus filius Pelegri[ni] Wayenberge

402

et Hartuicus frater eiusdem,

403

Gerardus item frater eorundem;

404

Harmannus, Tidericus, Arnoldus

405

et Euerardus filii Tiderici Monetarii;

406

Hartuicus filius Bolduini;

407

Wilhelmus filius Wilhelmi Lantfart;

408

Tidericus de Arta platea;

1)
2)
a)

o

o

2)

a)

In crastino V. = 23 januari.
Een Bestekinus toe Bassele blijkt in 1322 tot armoede vervallen (O.O., III, no. 741).
L met doorgeschreven D.
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dominus Harmannus de Wesepe ;

410

Henricus et Bernardus filii

3)

3)

Wezepe, buurschap (gemeente Olst).
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411

Bernardi dicti Meibom;

412

Johannes filius Martini Wostelant;

413

Petrus filius Henrici de Vreden;

414

Ebbelinus filius Wolteri de Arta platea;

415

Harmannus filius Leffardi Monetarii;

416

Hugo frater Lamberti de Nienbeke ;

417

Bernardus Albus;

1)

a)

Lodewicus filius Boltonis;

419

g)

Henricus filius Ebbelini de Pole;

420

Otto filius Johannis Sconevrendi;

421

Nanno filius Harmanni de Apeldoren;

422

Tidemannus filius Hesseli in platea
Polonis;

423

Herbordus filius Petri de Lapidea Domo;

424

Henricus filius Gerardi Rekennere;

425

Henricus filius Wolberti Mosekini,

426

tunc temporis civitatis scriptor;

418

1)
a)

g)

Nijenbeek, kasteelruïne (gemeente Voorst).
In dorso een notitie in hand XXIV:
418A Johannesb) de Horreo exposuit
418B proc) communi fraternitate 5½d) libras
418C ete) de illa summa pecunie
418D recepit X solidos Parisisf).

De regels 418 C en 418 D staan, betrekkelijk duidelijk herkenbaar, in spiegelbeeld afgedrukt
op vel 1, in de rechter kolom, naast de regels 215 en 216, juist op de plaats waar ook nu nog
de achterzijde van vel 2 tegen vel 1 drukt. Hieruit volgt dat of de regels 418A-418D
opgeschreven werden nadat de vellen 1 en 2 aan elkaar bevestigd waren, of, dat het
samennaaien van vel 1 en vel 2 onmiddellijk na het opschrijven van deze regels plaats vond,
voordat de inkt van het zojuist geschrevene volkomen droog was. Gezien het feit dat hand
XXIV tot het jaar 1291 de rol bijhield, waarna tot in 1311 andere handen vel 2 bijwerkten,
terwijl vel 3, dat tussen de vellen 1 en 2 medebevestigd werd (cf. blz. 118 n. c), niet eerder
dan in 1311 kan zijn aangevangen, leidt het bovenstaande tot de gevolgtrekking dat de
bestaande verbinding tussen de vellen 1 t/m 3 niet origineel is, maar door een oudere
verbinding van de vellen 1 en 2 werd voorafgegaan.
Reg. 419-428 geschreven in de middelste kolom, beginnend ter hoogte van reg. 379 en
doorlopend tot de hoogte van reg. 388. De middelste kolom is door hand XXIV als het ware
gewrongen onder de door hem gestelde datering uit reg. 378.
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[1292-1296]

Hand XXV
427

Nicolaus, monachus in Varlar,

428

filius Gotfridi de Brinco.

1297
Hand XXVI
o

a)

o

429

Anno Domini M CC nonagesimo
septimo, feria quarta post

430

Scolastice virginis , sub Alberto Recken
b)
alderman .

431

Johannes filius Tiazonis de Fossa;

432

Bestekinus filius Johannis de Bascele;

433

Gerardus filius Johannis de Arnem;

434

dominus Lambertus, Gerardus et
c)
Thidericus, filii H(.)rr[...] domini

435

super Cellarium;

436

Conradus filius Henrici de Vreden;

437

Gelmarus filius Henrici Tiazonis;

438

Thidemannus filius Leffardi Monetarii;

439

Johannes filius Werneri ;

440

Giso et Henricus filii Wiconis de Monte;

441

Alfardus et Nicolaus filii Thidemanni
super Pote;

442

Wernerus Hesseli filius apud Brincum;

443

Wernerus filius Thidemanni;

444

Godefridus, Henricus et Hermannus filii
Nicolai super

445

Engestrate;

a)
1)
b)
c)
2)
3)
4)

1)

2)

3)

4)

Reg. 429-514 geschreven in de rechter kolom.
Feria quarta post S.V. 1297 = 13 febr.
De woorden sub... alderman in een andere (onbekende) hand toegevoegd.
2

Hs.: H r[...].
Nog vermeld als borg in 1313 (O.O., III, no. 629).
Schepen in de jaren 1337-'49 (C.R.D., I, xiv-xvi).
Kanunnik in het kapittel van St. Lebuinus in 1344 (DUMB., II, 216).
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Lubbertus, Johannes et Conradus filii
Johannis de
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447

India;

448

Leffardus filius Gerlaci Fermentarii;

449

Henricus filius Aluerici de Randen;

450

Henricus et Thomas filii Thome de
1)
Wolde ;

451

Hermannus filius Iohannis tor Klocke;

452

Henricus filius Hedenrici;

453

Martinus et Henricus filii Boni Martini;

454

Bernardus filius Heynemanni;

455

Gelmarus filius Conradi in Polstrate;

456

Menso filius Albi Bernardi;

457

Rolandus filius Heynemanni Juncfrowe;

458

Bolte de Leuene ;

459

Henricus Sartor et Rodolphus filius suus;

460

Johannes Stickere;

461

Johannes Houenere ;

462

Gerardus dictus Genekinus Sartor;

463

Henricus Negenab sartor.

2)

a)

1300
464

Anno Domini M CCC feria tercia post
Pontiani

465

martiris , sub Gerardo filio Odonis
oderman.

466

Johannes filius Arnoldi Sceuinc;

467

Wernerus et Giso filii Ludekini Werneri;

468

Reynerus filius Wichmodis;

469

Reynerus filius Reyneri;

470

Euerardus filius Johannis filii Reyneri;

1)
2)
a)
3)
4)

o

o

3)

4)

Wolde = Terwolde (dorp in de gemeente Voorst).
Wellicht Leeveen (moerassig gebied onder Slagharen, gemeente Hardenberg). In 1331 bezat
B.d.L. een huis in de Nieuwstraat (O.O., IV, no. 969).
Boven de letter o een afkortingsteken (niet opgelost) waarvan de betekenis onduidelijk is;
(ra)?
Feria tercia post P.M. 1300 = 18 januari.
Nog vermeld in 1309 (O.O., III, no. 560).
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dominus Henricus filius Johannis Punt;

472

Hermannus filius Henrici Hardenbergh;

473

Henricus filius Henrici Hardenbergh;

474

Henricus filius Thiazonis filii Gelmari de
Brinco;

5)

5)

Verwerft in 1335 een stuk land in Tjoener-mark (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 21).
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475

Hescelus filius Gelmari;

476

Gerardus filius Wenemari;

477

Rolandus filius Pelegrimi Hodanz;

478

Genekinus filius Genekini Sartoris;

479

Albertus de Meckelike;

480

Henricus filius Gerlaci Sotebotere;

481

Henricus filius Henrici Sartoris;

482

Lewe filius Henrici Sartoris;

483

Rolandus filius Henrici Sartoris;

484

Gozwinus et Rodolphus filii

485

Noytemanni;

486

Arnoldus filius Lubberti

487

Vekeman;

488

Gerardus filius Henrici Simons;

489

Thidericus filius Johannis de

490

Sutphania;

491

Thidericus filius Gerardi de

492

Billen;

493

Johannes Eluerdinc;

494

Henricus Sceuinc, Johannes et
3)
Henricus filii eius.

1)

2)

1306
Hand XXVII
495

Anno Domini M CCC sexto. Petrus
4)
Burchardi; Hermannus de Eueze ;
Robekinus filius

496

Iohannis de Sutphania; Albertus filius
Mette de Dune.

1)
2)
3)
4)

o

o

Schepen in de periode 1340-'60 (C.R.D., I, xiv-xx).
Schepen in de jaren 1338-'46 (C.R.D., I, xiv-xv).
Schepen in 1326 (MULLER, Registers, I, blz. 37 no. 42).
= Eefde (gemeente Gorssel)?
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1309
497

Anno Domini M CCC IX . Franco Sartor,
Walterus frater Rotcheri

498

de Ockenbroke; Albertus filius Henrici
Bluc.

o

o

o

1311
a)

Hand XXVIII
499

Anno Domini M CCC undecimo, feria
quinta proxima post Conversionem

500

beati Pauli apostoli , Guydone
b)
Traiectensi antistite, Tayzone filio
domini

501

Ghelmari super Brinke alderman, recepti
sunt ad consortium mer-

502

catorum Dauantriensium infra notati per
Godescalcum rectorem sco-

503

larium civitatis Dauantriensis notarium
videlicet:

504

Johannes socer Wernheri de Vorde;

505

Hermannus filius Henrici Splithof;

506

Johannes et Gozwinus et Henricus , filii
Gozwini de Appelderen;

507

Odo , Conradus, Gelmarus , filii
Reynheri filii domini Odonis;

a)
1)
b)
c)
2)
3)
4)
5)

6)

o

o

1)

c)

2)

3)

5)

4)

6)

Hand van Godescalcus rector scolarium civitatis Dauantriensis notarius, cf. reg. 502-503.
Feria quinta proxima post C.B.P. 1311 = 28 januari.
Oorspronkelijk filii, door dezelfde hand in filio veranderd.
Hs.: Dau̅a̅n̅., cf. reg. 1164.
Schepen in de jaren 1326-'45 (MULLER, Registers, I, blz. 37 no. 42 en blz. 38 no. 43; DUMB.,
I, 70-71).
Schout in 1319 (WUBBE, R. 75), schepen in de jaren 1330-'39 (O.O., IV, no. 941; DUMB., I,
70).
Schout in 1320 (WUBBE, R. 82), schepen in de jaren 1320-'40 (DUMB., I, 70-71).
Nog vermeld als getuige in 1331 (RACER, II, 237), schepen in de jaren 1337-'65 (C.R.D., I,
xiv-xx), in 1372 vermeld als bezitter van een jaarrente (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 51),
leefde nog in 1376 (C.R.D., IV, 258).
Schepen in de jaren 1344-'64 (C.R.D., I, xv-xx), nog vermeld in 1379 (C.R.D., V. 260).
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508

Odo filius Gherhardi filii domini Odonis;

509

Rolandus filius Peregrini dicti Vnesolten;

510

Thydemannus filius Nicolai super Brinke;

511

Conradus de Rislo ;

512

Martinus et Jacobus filii Reynheri
Aurifabri;

513

Lutbertus, Johannes, Henricus,
Thidemannus, filii Johannis filii Lubekini.

514

A .

1)

a)

b)

Vel 3
515

B .

516

Rodolphus et Henricus filii Rodolphi de
Ponte;

517

Menze filius Wiconis;

518

Godescalcus filius Gherlaci;

519

Henricus de Vreden filius Gherlaci;

520

Henricus filius Hartwici Rufi;

521

Nicolaus filius Henrici de Hardenberch;

522

Gherhardus filius Andree de Rislo;

523

Gherlacus filius Henrici dicti Juncvroe;

524

Ghelmarus filius Wernheri;

525

Gozwinus filius Ecberti Hoppenbers;

526

Fredericus filius Noeden;

527

Meynholdus super Brinke et Gherhardus
filius suus;

528

Lephardus et Johannes filii Conradi
Vadie;

1)
a)

c)

2)

b)

= Rijssel (havezate onder de gemeente Gorssel).
De letter A is door een streep verbonden met de letter B in reg. 515. Niet met zekerheid valt
vast te stellen of deze letters A en B in hand XXVIII, dan wel in een latere hand zijn geschreven.
76 cm. lang en 27,5 cm. breed; cf. blz. 118 n.c. Aan de rechterbovenhoek van vel 3 bevindt

c)
2)

zich een vastgenaaid stukje perkament, ongeveer 1 cm groot, blijkbaar een restant van een
groter stuk, waarop nog de volgende letters te lezen zijn: (.) Brab̅. De hand waarin dit gesteld
werd, is niet te herkennen.
Cf. reg. 514.
Schepen in de jaren 1338-'48 (C.R.D., I, xiv-xvi).

2
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529

Theodericus filius Reynheri ;

530

Albertus filius Alberti Bokes;

531

Henemannus filius Ghenekini Sartoris;

532

Rodolphus filius Arnoldi super Brinke;

533

Ludolphus filius Ludolphi super Eest;

534

Rodolphus de Biuanghe et Johannes

535

et Nicolaus filii sui;

536

Hermannus et Johannes filii Zueneres;

537

Henricus filius Nienburgis;

538

Henricus de Rislo;

539

Hartwicus et Johannes de
Wegenberghe;

540

Arnoldus Godekint;

541

Hermannus et Petrus filii Johannis filii
Reynheri;

542

Gherhardus filius Gherhardi de
5)
Scadewic ;

543

Egelbertus filius Ludolphi Cuperi;

544

Hermannus filius Johannis Recken;

545

Franco et Gherhardus filii Fra[n]conis
Sartoris;

546

Thomas filius Nicolai Creppekins;

547

Hermannus filius Henrici ter Denne;

548

Henricus et Obelinus filii Johannis de
Arnhem;

549

Gherhardus et Peregrinus filii Boltonis
de Lauania;

550

Ghyzelbertus filius Johannis Baltinc;

551

Ludolphus filius Ludolphi filii Wernheri;

1)
2)
3)
a)
4)
5)
6)
7)

1)

2)

3)

a)

4)

6)

7)

Schepen in de jaren 1338-'67 (DUMB., I, 70-72).
Een Rodolphus Bybang was in de aanvang van de veertiende eeuw landbouwer op de
Deventer Enk (DUMB., I, 421).
Schepen in de jaren 1320-'58 (WUBBE, R. 82 en ACQUOY, 25-26).
Deze naam in dezelfde hand bovengeschreven, de oorspronkelijke naam is geradeerd,
leesbaar is nog Ha(...)us.
Als vicarius perpetuus van het kapittel van St. Lebuinus vermeld in de jaren 1330-'50 (DUMB.,
I, 268, 337, 403, 419, 479, 511).
Cf. reg. 25; een Gerardus de Scadewick bezat aldaar, te zamen met zijn moeder Odilia, enig
goed in 1277 (O.S.U., IV, 198).
Later pastoor in Heerde (zie onder, reg. 980).
Bezat in 1326 een molen buiten de Brinkpoort (O.O., IV, no. 793).
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Euerhardus Vekeman;

553

Hermannus de Inden;

554

Henricus et Lephardus filii Bernhardi
Mulhart;

555

Henricus de Dynslake;

556

Jacobus filius Obelini;

557

Obelinus filius Johannis de Rene;

558

Albertus Bloc;

b)

b)

Voorafgaande aan dit woord de doorgekraste letters Dien.
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559

Johannes filius Bertoldi Simpel;

560

Volbertus de Stokham;

561

Johannes de Vreden;

1)

2)

[1312-1323]

Hand XXIX
562

Berwoldus vor deer Porten;

563

Nolle filius Henrici Dinsselaken;

Hand XXX
564

3)

Albertus de Stepelo .

1324
565

Anno nativitatis Domini nostri M CCC
vicesimo quarto, feria quinta proxima
4)
ante diem beate Agnetis virginis ,
domino Johanne de Deest electo
Traiectensi,

566

Jacobo Ghyzonis bi den Brincke
aldermanno, isti infra per magistrum
Godescalcum notarium ci-

567

vitatis Dauantriensis conscripti
fraternitatem Coepmanneghylde dictam
receperunt, videlicet:

568

Johannes, Conradus et Lutbertus filii
6)
Conradi de Endya;

569

Theodericus filius Lutberti de Endya;

1)
2)
3)
4)
a)
5)
6)

o

o

a)

5)

Schepen in 1341 (DUMB., I, 479), mogelijkerwijs schepen gedurende de gehele periode
1337-'45 (C.R.D., I, xiv-xv).
Bezat in 1326 een molen buiten de Brinkpoort (O.O., IV, no. 793).
Gehucht in de gemeente Haaksbergen.
Feria quinta proxima ante diem B.A.V. 1324 = 18 januari.
Hs.: Dau̅a̅n,̅ cf. reg. 1164.
Een Conradus de India, burger te Deventer, bezat in 1327 grond te Vrieswijk (gemeente
Diepenveen) (MULLER, Registers, I, blz. 174 no. 156).
Zie voorgaande noot.
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570

Ghyzo et Johannes filii Jacobi Ghyzonis
bi den Brinke;

571

Ghelmarus et Conradus, Johannes et
b)
Johannes filii Johannis Punth;

572

Nicolaus et Henricus et Johannes filii
Nicolai dicti Hardenbergh;

573

Gherardus dictus Pels filius Conradi
Vadye;

574

Bernhardus et Gerardus filii Gerardi dicti
Lalant;

575

Egydius , Thomas et Henricus filii
Wenemari Egy dii;

576

Jacobus Scheuing filius Henrici
Scheuing;

577

Henricus et Fredericus filii Henrici
Nienburgis;

578

Johannes filius Hermanni Houenere;

579

Johannes filius Johannis de Vreden;

580

Johannes filius Johannis toer Clocken;

581

Arnoldus filius Meynoldi vppen Berghe;

582

Nicolaus filius Peregrimi dictus Coeperus;

583

Wernherus filius Johannis toen Vorde;

584

Rolandus filius domini Gerardi de
Campen;

585

Ghyzo filius Johannis vppen Graeuen;

586

Ghyzo filius Henrici filii Obelini vppen
Poele;

587

Rodolphus filius Bolekini filii Bolemanni;

588

Martinus filius Martini de Weteringen;

589

Herma(nnu)s filius Gerardi bi den
Brincke;

1)
a)
b)
c)
d)
2)
3)

4)
e)

1)

a)

c)

d)

2)

3)

4)

e)

Schepen in 1347 en '49 (DUMB., I, 71).
Tyroons et bovengeschreven.
De woorden et Johannes wellicht per abuis genoteerd?
Zie n.a.
Tyroons et later tussengeschreven.
Schepen in de jaren 1338-'46 (C.R.D., I, xiv-xv).
Schepen in 1352 (DUMB., I, 71); nog vermeld in 1364 als eigenaar van enige tienden onder
Colmschate, in 1372 vermeld als leenman van heer Zweder van Voorst (VAN DOORNINCK,
Gasth., nrs. 37 en 50).
Nog vermeld in 1377 (C.R.D., V, 3).
In feite volgen er op de letter a slechts vijf in plaats van zes verticale streepjes.

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

590

Hermannus filius Henrici dicti Lalant;

591

Gerardus et Rothgherus filii Wolteri de
Ocken-

5)

6)

5)

6)

Schepen in de jaren 1351-'71 (DUMB., I, 71-72), samen met zijn vrouw in 1372 vermeld als
eigenaars van een goed onder Raalte (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 51), nog vermeld in
1375 (C.R.D., III [2], 200; het betreffende fragment is zonder twijfel uit 1375).
Schepen in de jaren 1358-'78 (C.R.D., I, xviii; DUMB., I, 72-73), nog vermeld in 1384 (C.R.D.,
VI, 128).

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

131

broeke;

592

Johannes filius domini Thasonis van
2)
den Stocke ;

593

Henricus filius Lephardi dicti Grutere;

594

Euerhardus filius Johannis Houenere;

595

dominus Henricus et Godefridus filii
Euerhardi bi den Brinke;

596

Lambertus toen Stocke et Bernhardus
filius eius;

597

Hesselus filius Theoderici de Risnen;

598

Arnoldus filius Thunemanni;

599

Egydius filius Reynoldi Sprunges;

600

Godefridus et Herbordus filii Godefridi
bi den Brincke;

601

Henricus filius Godescalci filii Gherlaci;

602

Wernherus filius Hademanni Wernheri;

603

Johannes et Ghelmarus filii Andree de
Risnen;

604

Johannes filius Hermani dicti Splithof.

1)

a)

3)

4)

b)

5)

6)

7)

8)

605

Item

606

Ludolphus filius Danekine habet III
marcas de fraternitate

607

et ex parte Alberti de Stepelo II marcas.

c)

1)
a)
2)
3)
4)
b)
5)
6)
7)
8)
c)

Nog vermeld in 1327 (MULLER, Registers, I, blz. 174 no. 156).
Verschrijving voor Thiasonis, cf. C.R.D., II, 198 (1345): domino Tyasoni ton Stocke presbitero.
Vicarius perpetuus van het kapittel van St. Lebuinus, nog vermeld in 1342 en '45 (DUMB., I,
370 en 511; cf. n.a).
Een Henric Leffardes was vishandelaar in 1373, hij wordt nog vermeld in 1374 (C.R.D., IV,
45 en 91).
Schepen in 1326 (WUBBE, R. 87 en MULLER, Registers, I, blz. 37 no. 42).
Na de letters Reyn volgde oorspronkelijk een letter d, waardoorheen dezelfde hand de letters
ol schreef.
Priester, sterfdatum: 12 VII 1350 (DUMB., I, 269, 399; WUBBE, R. 140).
Clericus en notaris, nog vermeld in 1326 (DUMB., I, 419; O.O., IV, no. 816) en 1344 (C.R.D.,
I, xxx).
Schepen in de jaren 1331-'67 (DUMB., I, 70-72).
Verwierf in 1373 enig onroerend goed in de Assenstraat (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 52),
nog vermeld in 1379 (C.R.D., V, 256).
De inhoud van de regels 605-607 heeft geen directe verbinding met de overige tekst; vel 4
is op zodanige wijze aan vel 3 vastgenaaid dat de regels 606-607 worden bedekt.

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

132
a)

Vel 4
608

Anno eodem

609

Egydius filiius Egydii Judicis;

610

Lerhardus filius Herlordi van den
Stenhus;

611

Herma(nnu)s filius Bernhardi dicti
Mulhard;

612

Obelinus filius Reynheri Odonis;

613

Hermannus Nannonis de Apeldoren
e)
filius ;

614

Petrus et Borchardus filii Petri Borchardi;

615

Hermannus filius Mechthyldis van den
Duenen;

616

Nicolaus et Wernherus filii Johannis
Wernheri;

617

Johannes filius Gerardi de Arnhem;

618

Henricus filius Reynheri Aurifabri;

619

Engelbertus et Gerardus filii Johannis
Lubekini;

620

Bruno filius Henrici dicti Neghenaep;

621

Hademannus et Wernherus filii
Ghelmari Wernheri;

622

Herma(nnu)s

623

Hermannus , Lephardus, Wenemarus,
7)
Lutbertus , Johannes et Henricus filii

624

Hermani Bestikini;

a)
1)
b)
c)
d)
2)
e)
f)
3)
4)
g)
5)
6)
7)

1)

b)

c)

d)

2)

f)

3)

4)

g)5)

filius Bestekini;

6)

60 cm. lang en 23,5-25 cm. breed.
Schepen in de jaren 1351-'59 (C.R.D., I, xvii-xix).
Waarschijnlijk verschrijving voor Herbordi, cf. klapper.
Zie blz. 130 n.e.
De letter n in dezelfde hand bovengeschreven.
Schepen in de jaren 1337-'39 (C.R.D., I, xiv).
Het woord filius in dezelfde hand later toegevoegd.
Zie blz. 130 n.a.
Schepen in 1351 (DUMB., I, 71).
In 1344 vermeld als kanunnik in het kapittel van St. Lebuinus, sterfdatum: 25 × 1367 (DUMB.,
I, 363 en II, 216).
Zie blz. 130 n.e.
Nog vermeld in 1325 (als vader van Hermannus Presbyter) en in 1327 (DUMB., I, 259;
MULLER, Registers, I, blz. 138 no. 127 en no. 129, blz. 145 no. 137).
Zie voorafgaande noot.
Een Lubbert Hermanssone wordt nog vermeld in 1376 (C.R.D., IV, 277).
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8)
9)
h)

8)

Gerardus Boe, Henricus , Jacobus et
9)
h)
Gherardus filii eiusdem Gerardi Boy .

In 1325 vermeld als kanunnik in het kapittel van St. Lebuinus (DUMB., I, 259).
Nog vermeld in 1325 (DUMB., I, 259).
De woorden filii... Boy in dezelfde hand later toegevoegd.
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[1325-1329]

Hand XXXI
626

Wernerus de Hesterehouhe et Wolbertus
a)
eius filius ;

627

Ecbertus de Suollis;

Hand XXXII
628

Johannis frater Alberti de Stapelle;

Hand XXXIII
629

Wernerus et Wolbertus eius filius de
Heesterhove,

630

Wilhelmus et Arnoldus filii eiusdem
Werneri.

1330
631

Anno Domini M CCC trecesimo feria
1)
quinta post Valentini martiris , Johannes
de

632

Dyest episcopo Traiectensi regnante,
Hermanno dicto Splytoelf aldermanno
existente, hii infrascripti

633

recepti sunt ad fraternitatem dictam
Copmanreghylde per magistrum
d)
Jordanum civitatis Dauentriensis

634

iuratum notarium conscripti; primo

635

Arnoldus filius Phylippi , Phylippus,
3)
Johannes, Lambertus et Henricus filii
eius, eodem tempore cum eo;

a)
b)
c)
1)
d)
2)
3)

b)

o

oc)

2)

Deze gehele regel is doorgekrast, nadat reeds eerder de eerste letter van Hesterehouhe was
doorgekrast.
Links van de kantlijn vijf punten, geplaatst in kruisvorm, de onderste punt van een staart
voorzien.
o

mo

Hs.: M CCC .
Feria quinta post V.M. 1330 = 15 februari.
9

Hs.: Dauen , cf. reg. 1164.
Schepen in de jaren 1334-'46 (DUMB., I, 70; C.R.D., I, xiv-xv).
Schepen in de jaren 1355-'67, stierf voor 1368 (C.R.D., I, xviii; DUMB., I, 71-72; C.R.D., III[2],
8).
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Phylippus, Wernerus et Meynoldus filii
Gerardi
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Meynoldi;

637

Rodolphus filius Tyonemanni;

638

item Herbordus filius Ludolphi de
Recken;

639

Henricus filius Henrici de Vreden;

640

Lubbertus filius Johannis Pont;

641

Nicolaus dictus Eluerdync;

642

Gerardus filii Gerardi Ghenekini;

643

Gosvinus filius Gosvini de Apeldoren,
quem genuit apud Gretam;

644

Theodericus filius Nannonis de
Apeldoren;

645

Ludekinus filius Ghelmari Zoete;

646

Wilhelmus filius Hermanni de Apeldoren;

647

Gosvinus filius Henrici de Apeldoren;

648

Euerardus filius Gerardi Vrancke;

649

Johannes filius Ghelmari de Rysene;

650

Ludekinus et Gerardus filii Ghysonis
Denycke;

651

Ebelinus filius Henrici Scevync;

652

Johannes et Barnerus filii Hermanni de
Dunen;

653

Gosvinus filius Johannis Recken;

654

Conradus filius Henrici de Rysene;

655

Johannes Wydedore;

656

Henricus filius Ghelmari Pont;

657

Wolterus, Gerardus et Ebelinus filii
Ebelini op Enghestrate;

658

Henricus dictus Kraienscoet, Henricus et
4)
Theodericus eius filii;

659

Hermannus filius Hermanni tor Ynden;

660

Johannes filius Petronelle;

661

Johannes et Theodericus filii Henrici de
6)
Arnhem ;

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)

2)

3)

5)

Schepen in de jaren 1337-'43 (C.R.D., I, xiv-xv).
Nog vermeld in 1339 (C.R.D., I, 45).
Schepen in de jaren 1353-'67, nog vermeld in 1373 (DUMB., I, 71-72; C.R.D., IV, 37).
Schepen in 1334 (C.R.D., I, xv).
Schepen in 1357 en '59 (C.R.D., I, xviii-xix).
Schepen in de jaren 1338-'47 (C.R.D., I, xiv-xv; DUMB., I, 70).
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Theodericus et Arnoldus filii Rodolphy
Noytemans;

663

Bestekinus filius Bestekini tor Basselen;

664

Henricus, Herbordus et Ghelmarus filii
Hermanni Splytoelf;

665

Henricus et Gerardus filii Henrici
Haerdenberghs;

7)

7)

Schepen in de jaren 1351-'68, tevens vermeld in 1367, wanneer hij ridder wordt genoemd
(DUMB., I, 71-72; WUBBE, R. 165).
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666

Arnoldus Woestelant et Henricus eius
filius;

667

Nicolaus filius Godefridi Voetekiin;

668

Rodolphus filius Ghelmari Werneri;

669

Conradus filius Ulrici de Asele tunc
temporis famulus Jacobi Ghysonis;

670

Johannes et Euerardus filii Ghyselberti
2)
van der Haselt ;

671

Henricus filius Rodolphi filii Jacobi ton
Oeldenstocke;

672

Bernardus dictus Boele, Bernardus et
a)
Gerardus eius filii .

1)
2)
a)

1)

= Assel (gemeente Apeldoorn).
Schepen in de jaren 1344-'47 (DUMB., I, 71; ACQUOY, 25).
Laatste twee woorden in dezelfde hand achteraf toegevoegd.
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a)

Vel 5
1334

o

b)

o

oc)

673

Anno Domini M CCC XXXIIII .

674

Euerardus Vrancke;

675

Gerardus de Rysene;

676

magister Johannes Longus filius Henrici
Longi;

677

Johannes filius Jo[hannis] de Renen;

678

Hyldebrandus de Soete;

679

Fredericus filius Hermanni Hoveners;

680

Henricus et Berwoldus filii Brunonis
Neghenap;

681

Godekinus Meyboem;

d)

e)

1)

2)

f)

3)

a)

30 cm. lang en 22,5 cm. breed. Dit vel is van papier, waarin het volgende watermerk: twee
circels van ca. 2,5 cm. doorsnede, de een geplaatst boven de ander met een tussenruimte
van ca. 5 mm. De middelpunten dezer cirkels zijn verbonden door een lijn die naar beide
zijden tot buiten de cirkels is verlengd, en die bij andere watermerken van dit type buiten de
bovenste cirkel door middel van een dwarsstreep in een kruis pleegt te zijn veranderd. 16
rasterlijnen beslaan een afstand van 2 cm. Blijkens BRIQUET (Filigranes, I, voetnoten bij de
beschrijvingen van de nos. 3191 en 3196) is dit een in de jaren 1306-1435 over geheel
West-Europa verspreid watermerk. Op dezelfde plaats vermeldt Briquet dat in het rasterwerk
het kruis soms is afgebroken en derhalve uit het watermerk verdwenen. Zulks is het geval
met het watermerk uit vel 5. Het vel is over de lange zijde dubbel gevouwen, en vervolgens
in dubbelgevouwen toestand met de kop- en staartzijde tussen vel 4 en vel 6 vastgenaaid,
op zodanige wijze dat de vouwzijde zich aan de linker kant van de rol bevindt, en de open
zijde rechts. Voor zover naar binnen gevouwen is de tekst slechts van terzijde te zien. Voor
war het op vel 5 geschrevene betreft valt het volgende op te merken:
De regels 673-700 bevinden zich aan de zichtzijde van de rol, de regels 701-738 werden op
het bedoelde naar binnen gevouwen deel van vel 5 genoteerd en zijn derhalve slechts van
terzijde te aanschouwen, de regels 739-773 bevinden zich aan de keerzijde van de rol (vergelijk
het hierboven gestelde op blz. 22). Overigens werd reg. 700 door een afwijkende hand
neergeschreven.

c)

Hs.: M CCC XXXIIII .
Reg. 673-700 zie voorgaande noot.

b)
d)
e)
1)
f)
2)
3)

o

mo

o

2

Hs.: Euer .
2

Hs.: Ger .
Nog vermeld in 1377 (C.R.D., V, 43).
Hs.: Jo, opgelost door middel van vergelijking (klapper).
Nog vermeld in 1347 (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 31).
Schepen in de jaren 1373-'79 (DUMB., I, 72-73).
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682

Theodericus filius Henrici Rufi;

683

Ludekinus et Lambertus filii Ludekini
opper Heyst;

684

Henricus filius Ghelmari Bulle;

685

Arnoldus filius Arnoldi Scevinc;

686

Henricus filius Henrici Scevinc;

687

Gherlacus filius Wolteri de Ockenbruke ;

688

Johannes et Hademannus filii Roberti de
c)
Zutphen ;

689

Bernardus et Henso filii Mensonis Witten
Berents;

690

Johannes et Wernerus filii Nicolai Eluer-

691

dynghes, item Henricus et Theodericus
filii dicti Nicolai;

692

item Johannes filius Arnoldi Zumers;

693

item Jo[hannes] filius Nicolai
Haerdenbergs;

694

item Ecbertus, Theodericus et Vlricus ,
filii Ecberti de

695

Zvollis, non solvit;

696

Henricus et Pelegrinus filii Gerardi
Bolte;

697

item Theodericus Henrici Meyboems;

698

item Euerardus Fennemodis de maiori,
et Johannes

699

eius filius de minori, Gerardus Meynoldi
h)
fideiussor ;

a)

1)

b)

d)

e)

2)

3)

f)

4)

g)

[1335-1336]
a)
1)
b)
c)
d)
e)
2)
3)
f)
4)
g)
h)

Op de plaats van de letter G stond eerst een letter B geschreven.
Overleden op 13 × 1360 (DUMB., I, 361).
Op de plaats van de tweede letter k schijnt eerst een andere letter te hebben gestaan.
Hs.: Zutp̅h.̅
Hs.: Jo..
Hs.: Jo, uitgewerkt na vergelijking (klapper).
Nog vermeld in 1380 (C.R.D., V, 280).
Een Henricus Bolten wordt vermeld tot in 1376 (C.R.D., IV, 325).
2

Hs.: Ger .
Schepen in de jaren 1344-'69, stierf voor 1373 (DUMB., I, 71-72; WUBBE, R. 168; C.R.D.,
III[2], 353, 441).
2

Hs.: Ger .
Hs.: fiῑ, ook in de volgende regels wordt deze afkorting voortdurend gebruikt, cf. blz. 57-59.
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700

item Johannes filius Johanni[s] Biuanc.
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1337
a)

Hand XXXIII
701

Anno Domini M CCC XXXVII
acquisiverunt

702

+ fraternitatem: item Jo[hannes]
e)
Wylghen de maiori,

703

+ item eius filius de minori, Bolekinus
fideiussor;

704

item Wilhelmus ton Vene de minori,
g)
Bolekinus [fideiussor];

705

solverunt

706

+ item Wolbertus Wyco et Wilhelmus eius
i)
filius de minori ;

707

+ item Ro[dolphus] Gruter de maiori

708

- Bruno Neghenap [fideiussor]-

709

+ item Arnoldus eius filius de minori ;

710

+ item dominus Gerardus Hesseli de
o)
minori; cons

a)
b)
c)

d)
1)
e)
f)
2)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

3)
m)
n)
o)

o

o

ob)

c)

isti
d)1)

tor
f)

2)

h)

j)

k)

l)

3)

m)

n)

Voortzetting van de hand die reg. 699 schreef.
o

mo

o

Hs.: M CCC XXXVII .
Dit kruisje, dat eveneens wordt aangetroffen bij veel van de hiernavolgende namen, is steeds
links van de kantlijn neergeschreven, en duidt aan dat de betreffende persoon aan zijn
financiële verplichtingen heeft voldaan; cf. blz. 57-59.
Hs.: Jo, uitgewerkt na vergelijking met regel 693.
Verwerft in 1335 land onder Twello (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 22), schepen in de jaren
1337-'39 (C.R.D., I, xv).
Cf. volgende noot.
Deze naam door lijnen verbonden met zowel de naam van Jo[hannes] tor Wylghen (reg. 702)
als met de woorden item... minori (reg. 704).
Schepen in de jaren 1378-'89 (DUMB., I, 73).
Deze naam door lijnen verbonden met zowel de voorafgaande naam uit reg. 704 als met het
woord minori uit reg. 706.
Dit woord in dezelfde hand later tussengeschreven.
Zie n.g.
Hs.: Ro, uitgewerkt door middel van vergelijking met klapper.
Zie volgende noot.
De naam Bruno Neghenap geschreven ter rechter zijde van de regels 707 en 709; deze naam
is door lijnen verbonden met de woorden maiori en minori uit respectievelijk reg. 707 en reg.
709.
Nog vermeld tot 1391 (C.R.D., passim).
Zie voorafgaande noot.
2

Hs.: Ger .
Het teken 9, hier vermoedelijk eerder als con dan als us te lezen, gevolgd door de letter s,
bijgeschreven aan de rechter zijde van dit vel; de betekenis is niet duidelijk.
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711

+ item Wernerus et Gerardus filii
c)
The[oderici] de Rysene de minori,

712

fideiussor Henricus de Rysene ;

713

+ item Jo[hannes] filius Henrici Rufi de
minori;

714

solverunt

715

+ item Hermannus, Gosvinus et
h)
Albertus filius Hermanni de Dune

716

de minori, pater fideiussor;

717

+ item Arnoldus Byuanc de minori;

718

solvit

719

+ item Henricus de Oy de minori,
2)
Ghelmarus Odo-

720

ni[s] fideiussor;

721

+ item Karulus filius Henrici Neghenap

722

de minori;

723

+ item Ro[dolphus] filius Arnoldi
Tyoneman de minori;

724

+ item Herbordus filius Herbordi de
l)
Rechen de

725

minori;

726

+ item Jo[hannes] filius Hermanni tor
Clocken de minori;

727

+ item Obertus filius Wolberti de
n)
Stochem, Euerardus Francko fideiussor;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
1)

h)
i)
2)
j)
3)
k)
l)
m)
n)

a)

b)

d)

e)

f)

g)1)

i)

j)

3)

k)

m)

2

Hs.: Ger ; de woorden et Gerardus in dezelfde hand bovengeschreven.
Hs.: fiῑ.
Hs.: The, uitgewerkt door middel van vergelijking met klapper.
Deze regel doorgekrast.
Hs.: Jo, uitgewerkt door middel van vergelijking met regel 693.
Dit woord in dezelfde hand tussengeschreven.
Hs.: Gos̸, opgelost na vergelijking met reg. 760 en 1068.
Vermeld als bezitter van een jaarrente (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 39), schepen in de
jaren 1360-'68 (DUMB., I, 71-72; WUBBE, R. 168), overleed in de jaren 1371-'73 (C.R.D.,
III[2], 352 en IV, 42).
Waarschijnlijk verschrijving voor filii.
Dit woord in dezelfde hand later tussengeschreven.
Schepen in 1354 (DUMB., I, 71).
Hs.: Ro, uitgewerkt door middel van vergelijking met klapper.
Schepen in 1384, stierf op 8 september van dat jaar (DUMB., I, 358 en II, 184).
di

Hs.: Her .
Waarschijnlijk verschrijving voor Recken (cf. reg. 638, zie ook klapper).
Hs.: Jo, uitgewerkt door middel van vergelijking met klapper.
2

Hs.: Euer .
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728

solverunt

729

+ item Reynerus et Ludekinus filii
Theoderici Reyneri de minori;

730

+ item Reynerus
minori;

731

+ item Jo[hannes] et Theodericus
h)
4)
filius Lubburti de Brinco

732

de minori;

733

+ item Jo[hannes] filius Henrici
Creyenscot de minori;

734

solvit

735

+ item Arnoldus filius Gerardi Meynolt
de minori;

736

Wolbertus wpper Heyst de minori;

737

+ item La Wernerus filius Ludekini vpper
Heyst;

738

+ item Petrus Ghenekini de minori;

739

+ item Gerardus filius Bestekini de
minori;

740

+ item Theodericus Meyboem de minori;

741

+ item G Jo[hannes] filius Henrici de
Apelderen, pater fideiussor;

a)
b)
1)
c)
d)
e)
2)
f)
g)
3)
h)
4)
i)
5)
j)
k)
6)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

a)

b)1)

e)2)

c)

d)

f)

filius Reyneri de

g)

3)

i)5)

j)

k)

6)

l)

m)

o)

n)

p)

q)

Dit woord in dezelfde hand later tussengeschreven.
2

Hs.: Reyn .
Nog vermeld in 1372 (C.R.D., III[2], 405).
De woorden et Ludekinus in dezelfde hand bovengeschreven.
Hs.: fiῑ.
2

Hs.: Reyn .
Schepen in de jaren 1337-'59 (C.R.D., I, xiv-xix).
Hs.: fiῑ.
Hs.: Jo, uitgewerkt door middel van vergelijking met reg. 733.
Schepen in de jaren 1360-'83, overleden in 1383 (DUMB., I, 71-73; ACQUOY, 28).
Waarschijnlijk verschrijving voor filii.
Overleden op 20 VII 1350 (DUMB., I, 400).
Hs.: Jo, uitgewerkt na vergelijking met klapper.
Schepen in 1346 en '48 (C.R.D., I, xv-xvi).
Dit woord in dezelfde hand later tussengeschreven.
2

Hs.: Ger .
Verwerft in 1335 een stuk land in de Tjoener-mark (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 21),
schepen in de jaren 1350-'53 (DUMB., I, 71; C.R.D., I, xvii).
Deze letters enigszins uitgevlakt.
2

Hs.: Ger .
Hs.: fiῑ, dit woord in dezelfde hand bovengeschreven.
Deze letter enigszins uitgevlakt.
Hs.: Jo, uitgewerkt door middel van vergelijking met klapper.
Hs.: fiῑ.
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r)

r)

+ item Ghelmarus filius Gosvini de
Apelderen de

Hs.: fiῑ.
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minori;

743

+ item Gosvinus filius Henrici de
Vreden, Henricus de Apeldo-

744

ren fideiussor;

745

solvit

746

+ item Henricus filius Bernardi ton
Stocke de minori,

747

pater fideiussor;

748

+ item Tyaso et Meynoldus filii
g)
Jo[hannis] de Orten

749

de minori;

750

solverunt

751

+ item Reynerus et Wernerus filii
Odonis de minori,

752

pater fideiussor;

753

solvit

754

+ item Jo[hannes] filius Conradi Punt,
Odo fideiussor;

755

solverunt

756

+ item Conradus et Tyaso filii Ghelmari
Zoete,

757

Odo fideiussor,

758

solvit

759

+ item Jo[hannes] Recke de minori,
r)
Jo[hannes] Recke pater fideiussor;

a)
1)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

a)1)

b)

c)

d)

e)

f)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

Hs.: Gos̸, opgelost door middel van vergelijking met reg. 760 en 1068.
Nog vermeld in 1371 (C.R.D., III[2], 307).
Hs.: fiῑ.
Dit woord in dezelfde hand later tussengeschreven.
Hs.: fiῑ.
di

Hs.: Ber , opgelost door middel van vergelijking met klapper.
Hs.: fiῑ.
Hs.: Jo, uitgewerkt door middel van vergelijking met reg. 741 en 754.
Zie n.c.
2

Hs.: Reyn .
Hs.: fiῑ.
Zie n.c.
Hs.: Jo, uitgewerkt door middel van vergelijking met klapper.
Hs.: fiῑ.
Zie n.c.
Hs.: fiῑ.
Zie n.c.
Hs.: Jo, uitgewerkt door middel van vergelijking met klapper.
Zie voorgaande noot.
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760

item Gosvinus
et Bertol-

761

dus , Theodericus, Wilhelmus et
b)
Werenboldus eius filii de mi-

762

nori, Henricus de Apelderen fideiussor;

763

solverunt

764

+ item Reynerus et Conradus filii
Wolteri de Ocken-

765

broke, Gerardus frater fideiussor,

766

+ item Jo[hannes] filius solvit ;

767

+ Jo[hannes] Wydedore,

768

Egidius Wenemari

769

fideiussor;

770

+ item Arnoldus filius Jo[hannis] Keerle
l)
solvit ;

771

+ item Nicolaus, Reynerus et
Hermannus filii Henrici

772

Hardenbergh;

773

+ item Jo[hannes] filius Lamberti
Crudenaers;

a)
1)
2)
3)
b)
c)
d)
4)
5)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

a)1)

2)

Bakerwert de maiori

3)

c)

d)4)

f)

5)

g)

e)

h)

i)

j)

k)

m)

n)

Hs.: Gos̸, opgelost door middel van vergelijking met reg. 1068.
Schout in 1341 (DUMB., I, 479).
= Baakse Waard (gemeente Steenderen).
Vicarius van het kapittel van St. Lebuinus, op 31 XII 1353 bij Zutphen gedood (DUMB., I,
372).
Hs.: fiῑ.
Dit woord in dezelfde hand later tussengeschreven.
2

Hs.: Reyn .
In 1386 vermeld als eigenaar van land gelegen onder Twello (VAN DOORNINCK, Gasth.,
nr. 79).
Schepen in de jaren 1361-'68 (DUMB., I, 71-72), nog vermeld in 1371 (C.R.D., III[2], 353).
Hs.: fiῑ.
Hs.: Jo, uitgewerkt door middel van vergelijking met reg. 767.
Hs.: fiῑ.
Het woord solvit in dezelfde hand later toegevoegd.
Hs.: Jo, uitgewerkt door middel van vergelijking met klapper.
Hs.: Jo, uitgewerkt door middel van vergelijking met reg. 767.
Voorafgaande aan de naam Keerle een uitgevlakte letter, wellicht D of W.
Zie n.h.
2

Hs.: Reyn .
Hs.: Jo, uitgewerkt door middel van vergelijking met reg. 767 en met klapper.
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a)

Vel 6

[1338-1343]
b)

Hand XXXV
774

Theodericus Grotebeye de maiori,

775

item Gerardus et Johannes eius filii de
minori, Wolbertus vpper Heyst fideiussor;
c)

d)

776 solvit

item Reynerus filius Ghelmari ,

777

Odo fideiussor ,

778 solvit

item Reynerus filius Abelini ;

779 solverunt

item Bernardus et Henricus filii Henrici
Meyboem, Theodericus eius frater
fideiussor;

780 solverunt

item Johannes et Henricus filii Hertwici
ter Willicghen, Hermannus Lalant
fideiussor;

e)

f)

g)

h)

781 item Wilhelmus de Risene de maiori, 782 item Johannes eius filius de minori,
Wolbertus vpper Heyst fideiussor;
783

item Wycboldoldus de Risene de
maiori, Wolbertus vpper Heyst fideiussor;

784 solverunt

item Ludekinus, Bertoldus et
Hermannus filii Johannis Simpel, idem
Johannes pater eorum fideiussor;

a)
b)
d)
c)

e)
f)
g)
h)
i)
1)
2)

i)1)

2)

43,5 cm. lang; 16-18 cm. breed.
Voor hand XXXIV zie reg. 700.
Zie n.f.
Het woord solvit werd hier, evenals in de hierna volgende regels (t/m reg. 854), links van de
kantlijn neergeschreven; dit zelfde geldt voor het woord solverunt. Met uitzondering van reg.
794 worden beide termen aangegeven door het teken s̸.
Deze naam geschreven ter rechter zijde van reg. 776 en 778.
De woorden Odo fideiussor zijn door middel van lijnen verbonden met respectievelijk reg.
776 en 778.
Zie n. f
2

Hs.: H twici, cf. reg. 828.
Sic, verschrijving voor Wycboldus.
Schepen in de jaren 1349-'64 (C.R.D., I, xvi-xx).
In 1384 en '86 vermeld als leenman van het Sticht Utrecht (VAN DOORNINCK, Gasth., nrs.
74 en 77).
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785 solverunt

item Gerardus et Ludekinus filii Euerardi
Punt;

786 solvit

item Henricus Ghenekini , pater eius
fideiussor;

787 solvit

item Arnoldus Hermanni tor Clocken ,

788 solvit

item Abelinus Johannis tor Clocken,
b)
Hermannus tor Clocken fideiussor ;

789 solvit

item Hermannus Conradi de Vreden,
Odo fideiussor;

790 solvit

item Ludekinus Ludekini Denikine ,

791 solvit

item Johannes filius Ghysonis, Ghyso
Roberti fideiussor;

792 solvit

item Rodolphus Arnoldi Fermentarii,
f)
pater suus fideiussor;

793 solvit

item Gerardus filius Wilhelmi ton Vene,
Menso fideiussor;

1)

2)

3)

a)

4)

c)

d)

e)

5)

g)

6)

794 solvit

item Petrus filius Theoderici Reyneri,
Arnoldus Meynoldi fideiussor;

795

item solvit Pelegrimus tor Brugge,

1)
2)
3)
a)
4)
b)
c)
d)

e)
f)
5)
6)
g)
h)
i)

h)

i)

Schepen in de jaren 1347-'57 (DUMB., I, 71).
Met deze Ghenekinus wordt bedoeld de schepen Genekinus, de zoon van Genekinus Sartor,
cf. klapper.
Nog vermeld in 1374 (C.R.D., IV, 136).
Zie volgende noot.
Schepen in de jaren 1355-'59 (C.R.D., I, xviii-xix).
De woorden Hermannus... fideiussor door middel van lijnen verbonden met de voorafgaande
woorden uit reg. 788 alsmede met reg. 787.
Conradus, in dezelfde hand veranderd in Conradi.
Dekekine, boven de letters ke werden vervolgens door dezelfde hand de letters ni geschreven,
echter zonder dat de letters ke werden geradeerd. Cf. C.R.D., I, 62, alwaar in de rekening
over 1339 worden aangetroffen de (pueri) Ludekini Danekinc, welke naam - blijkens vergelijking
met het origineel - moet worden gelezen als Danekine; zie voorts de volgende noot.
Deze naam door middel van lijnen verbonden met zowel de naam Denikine uit reg. 790 als
met de voorafgaande naam in reg. 791.
9

Hs.: suu .
Een Ghert Willamssoen wordt nog vermeld in 1373 (C.R.D., IV, 2).
Schepen in de jaren 1361-'74 (DUMB., I, 72), schout in 1371 en '90 (VAN DOORNINCK,
Gasth., nrs. 48 en 95), vervolgens nog vermeld tot 1393 (C.R.D., passim).
t

Hs.: solv .
Zie blz. 145 n.a.
Dit woord door middel van het afkortingsteken s̸ in dezelfde hand later tussengeschreven.
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a)

796 nota

797 solverunt

item Rodolphus et Lambertus eius
filii, Hillebrandus fideiussor;

798 solvit

item Gerardus filius Gerardi Vrancken,
pater fideiussor;

799 solvit

item Bertoldus filius Hermanni de Dune,
pater fideiussor;

800 solverunt

item Johannes et Wernerus filii Wolberti
vpper Heyst, Wilhelmus vpper Heyst
fideiussor;

801 solverunt

item Jacobus et Leffardus filii Theoderici
Schele, Euerardus de Vreden fideiussor;

802 solvit

item Theodericus filius Euerardi de
Vreden, pater fideiussor;

803 solverunt

item Heynemannus et Ghyselbertus filii
Euerardi Houenar, pater fideiussor;

804 solvit

item Johannes filius Johannis Wydore,
c)
pater suus fideiussor;

805 solverunt

item Hermannus et Lubbertus filii Andree
Bouinc, pater fideiussor;

806 solvit

item Rodolphus de Gropentolle de
maiori,

807 solverunt

item Petrus eius filius , Hertgherus,
Henricus

a)

b)
1)

2)
3)
4)
c)
5)
d)

b)

1)

2)

3)

4)

5)

d)

Het woord nota in dezelfde hand later tussen de regels 795 en 797 geschreven, onmiddellijk
links van de kantlijn, en vervolgens door lijnen verbonden met de woorden item uit resp. 795
en 797. Wellicht dient dit woord nota om er de nadruk op te vestigen dat Pelegrimus tor Brugge
aan zijn verplichtingen voldaan had: het in regel 795 achter het woord item geplaatste woord
solvit wordt namelijk bij vluchtige beschouwing van vel 6 gemakkelijk over het hoofd gezien;
waarom echter eveneens op Pelegrimus' zonen Rodolphus en Lambertus de aandacht wordt
gevestigd is niet duidelijk.
Zie voorgaande noot.
= Rodolphus tor Brugge III, schepen in de jaren 1362-'91 (DUMB., I, 72-74), niet te verwarren
met Rodolphus ter Brugghen IV (zie reg. 1022), wiens zoon Henricus in de jaren 1372, '74,
'76, '78, '84 en '89 te zamen met Rod. ter Brugghen III lid was van het college van schepenen
en raden. Volgens Dumbar (DUMB., I, 60) konden namelijk een vader en een zoon niet
tegelijkertijd in dit college zitting hebben. Voor een verklaring van de dynastieke
cijferaanduiding: zie boven blz. 23 n.3.
Vermeld in de jaren 1368-'82 (C.R.D., passim).
Nog vermeld in 1371 (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 49).
Nog vermeld in 1374, van beroep bakker (C.R.D., IV, 151).
9

Hs.: suu .
= buurtschap Welsen-en-Grapendaal (gem. Olst).
De woorden eius filius zijn doorgekrast.
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eius filii, Andreas Bouinc fideiussor;

808 solvit

item Jacobus Johannis dicti Vriherte ,

809 solvit

item Gerardus filius Gerardi de Risene,
b)
Johannes Vriherte fideiussor;

810 solvit

item Andreas filius Ghelmari de Risene;

811 solvit

item Johannes filius Werneri Hadersleyf,
Ghelmarus Reyneri fideiussor;

812 solvit

item Lambertus filius Bernardi de Stocke,
pater fideiussor;

813 solvit

item Lambertus filius Bestekini tor
Bassele, Bernardus de Stocke fideiussor;

814 solvit

item Bruno filius Brunonis Neghenappes,
pater fideiussor;

815 solvit

item Henricus filius Godekini Meybomes,
Wolterus vp Engestraten fideiussor;

816 solverunt

item Hermannus et Johannes filii
Gosswini de Apeldoren, pater fideiussor;

817 solverunt

item Theodericus et Jacobus filii Wolteri
vp Engestraten, pater fideiussor;

818 solverunt

item Nicolaus et Jacobus filii Henrici
Creyenscote, pater eorum fideiussor;

819 solvit

item Thyaso filius Henrici Thyasonis,
Gerardus Meynoldi fideiussor;

820

item Henricus Blankeheyne de maiori,
Bernardus de Stocke fideiussor,

821

item Ghyso eius filius;

822 solvit

item Johannes filius Gerardi Meynoldi;

823 solvit

item Bernardus filius Johannis dicti
Sticker de

1)
a)
b)
2)
3)

c)
d)
4)
5)

1)

a)

2)

3)

c)

d)

4)

5)

Johannes Vriherte was schepen in de jaren 1339-'54 (DUMB., I, 70-71).
Zie volgende noot.
De naam Johannes door lijnen verbonden met zowel reg. 808 als met de voorafgaande
woorden uit reg. 809.
Schepen in de jaren 1366-'69 (DUMB., I, 72), overleden in het tijdvak 1373-'75 (C.R.D., IV,
81, 200).
Schepen in de jaren 1360-'68 (C.R.D., I, xix; DUMB., I, 72); bezat in 1364 een goed te
Colmschate, een latere bron bewijst dat hij ooit leenman was geweest van de proost van
Oldenzaal (VAN DOORNINCK, Gasth., nrs. 37 en 67).
Tiroons et in dezelfde hand bovengeschreven.
9

Hs.: Nicolau .
Nog vermeld in 1369 (C.R.D., III[2], 228).
In 1374 vermeld als leenman van het Sticht Utrecht (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 53), nog
vermeld in 1380 (C.R.D., V, 269).
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Risene.

824

a)

Anno Domini

b)

Vel 7
1344
825

Anno Domini M CCC XLIIII , feria tercia
1)
post Conversionem Pauli ,

826 solverunt

Obertus Sticker de maiori, Ghelmarus
Reyneri fideiussor, Wilhelmus,
d)
Gerardus , Johannes

827

et Obertus eius filii;

828

Henricus Munme de Keken de maiori,
Hertwicus tor Willichen fideiussor;

829 solvit

Ludekinus filius Ghelmari Reyneri de
f)
minori ;

c)

o

o

o

e)

g)

2)

h)

830

item Ger[ardus] filius Abelini

831

Reyneri de minori, Gh... fideiussor;

832 solvit

Wenemarus filius Egidii de minori, Odo
Reyneri fideiussor;

833 solvit

Andreas filius Johannis Vriherte de
k)
minori ;

a)
b)
c)
1)
d)
e)
2)
f)
h)
g)
i)
j)
k)

i)

j)

Tekst breekt af, de woorden Anno Domini worden bedekt door de hierover vastgenaaide
bovenkant van vel 7.
26,5 cm. lang; 17,5-21 cm. breed.
Hs.: Amo.
Feria tercia post C.P. 1344 = 27 jan.
2

Hs.: Ger .
Verschrijving voor Mumme.
Schepen in de jaren 1331-'58 (DUMB., I, 70-71; ACQUOY, 26).
Zie noot j.
2

Hs.: G , uitgewerkt door middel van vergelijking met reg. 862.
De regels 830 en 831 in dezelfde hand later toegevoegd, en neergeschreven rechts van reg.
829.
Hs.: G̅h,̅ vermoedelijk wordt hiermede bedoeld Ghelmarus Reyneri, evenals Abelinus Reyneri
een zoon van dominus Odo (cf. klapper), zie ook reg. 829.
Deze naam door lijnen verbonden met zowel reg. 829 als met de voorafgaande woorden uit
reg. 832 als met reg. 833.
Zie voorafgaande noot.
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834 solvit

Johannes filius Gerardi Vrancken de
a)
b)
minori, Euerardus Vrancke fideiussor;

835 solverunt

Jacobus, Johannes, Ghysebertus filii
Ghyseberti Baltinc de minori,
Ghysebertus Blancke fideiussor;

836 solvit

Jacobus filius Hertwici tor Willichen de
minori, pater fideiussor;

837 solvit

Arnoldus filius Ger[ardi] Pundes de
minori, pater fideiussor;

838 solvit

Albertus filius Johannis Stapel de minori,
Henricus Stapincghen fideiussor;

839 solvit

Theodericus filius Gerardi vp
Engestraten de minori, pater fideiussor;

840 solvit

Henricus filius Pelegrini de minori,
Hillebrandus fideiussor;

841 solvit

Ghelmarus filius Rodolphi Thyoneman
de minori, pater fideiussor;

842 solvit

Woolbertus filius Roberti de Zutphen de
minori, pater fideiussor;

843 solvit

Ghelmarus filius Rodolphi Bolemanni de
minori, Wolbertus Wilhelmi fideiussor;

844

Lambertus filius Henrici de Dypenem de
maiori, Reynerus Reyneri fideiussor;

845 solvit

Hermannus filius Hermanni toer Ynden
de minori, pater fideiussor;

846 solvit

Gosswinus filius Engelberti Lubbekini de
minori, pater fideiussor;

847

Ludekinus filius Ludekini ;

848

Hermannus et Johannes filii Gosswini de
Apeldoren de minori, Henricus de
g)
Apeldoren fideiussor ;

1)
a)
b)
2)
c)
d)
e)
f)
g)

1)

2)

c)

d)

e)

f)

In 1358 pastoor van Deventer (DUMB., I, 355).
2

Hs.: Euer .
Voorafgaande aan de naam Vrancke het (doorgekraste) woord filius.
Schepen in de jaren 1368-'69 (DUMB., I, 72), nog vermeld in 1370 (C.R.D., III [2], 268).
2

Hs.: G , uitgewerkt door middel van vergelijking met klapper.
2

Hs.: Ger .
Na filius van een daarop volgende naam de beginletters Th, welke letters zijn doorgekrast.
Regels 847 en 848 geheel doorgekrast.
Zie voorafgaande noot.
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849 solverunt

Gosswinus et Johannes filii domini
c)
Johannis de Apeldoren canonici
d)
Dauentriensis de minori, Henricus de
Apeldoren fideiussor;

850 solvit

Johannes filius Ghenekini Gheneken de
minori, pater fideiussor;

851 solverunt

Arnoldus et Jacobus filii Arnoldi
Woesteland de minori, pater fideiussor;

852 solvit

Nycolaus filius Thome Creppickens de
minori, pater fideiussor;

853 solvit

Thomas filius Gosswini dictus Recken
de minori, pater fideiussor;

854 solvit

Arnoldus filius Wolberti vpper Heyst de
minori.

a)

b)

e)

1)

f)

Vel 8
1347

Hand XXXVI
855

Anno XL septimo acquisierunt
fraternitatem Coepmannerghilde feria
tercia post festum Purificacionis beate

856

Marie : primo Petrus Sickelderen,
3)
Johannes, Henricus et Gerardus ipsius
filii de maiori, Odo fideiussor de maiori;

a)
b)
c)
d)
e)
1)
f)
2)
3)

o

2)

De woorden et Johannes in dezelfde hand bovengeschreven.
Oorspronkelijk filius, het tweede been van de letter u alsmede de s werden vervolgens
geradeerd.
Hs.: dē, vermoedelijk een verschrijving.
Hs.: Dauen̅, cf. reg. 1164.
9

Hs.: Nycolau .
Schepen in de jaren 1372-'93 (DUMB., I, 72-74), een stuk uit 1398 deelt mede dat hij ooit
bezitter is geweest van een viertal jaarrenten (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 129a).
22 cm. lang; 18,5-21 cm. breed.
Feria tercia post P.B.M. 1347 = 6 februari.
Een Henric Peterssoen wordt vermeld in 1368 (C.R.D., III[2], 69).
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857

item Johannes filius domini Gerardi
curati in Twenlo de minori;

858

item Arnoldus Vekeman de maiori,
2)
Johannes et Henricus eius filii,
c)
d)
Gerardus Pu[n]d fideiussor;

859

item Gerardus filius Rodolphi Tionemans
de minori solvit;

860

item Arnoldus Luerdenbeke de maiori,
e)
Gerardus Punt fideiussor;

861

item Lambertus et Gosvinus filii
g)
quondam Bernardi ten Stocke , quos
h)
apud Zotam habuit, de minori solvit ;

862

item Gerardus filius Ebelini Reyneri solvit;

863

item Theodericus, Johannes et Otto filii
i)
Ottonis Esselen solvit ;

864

item Theodericus filius Ghelmari de
Rysene solvit;

865

item Wernerus filius Wilhelmi de Rysene
solvit;

866

item Theodericus dictus Heyinc de
maiori, Bruno Neghenap fideiussor,
Stephanus, Wilhelmus, Theodericus,

867

Gerardus, Johannes et Euerardus eius
filii;

868

item Gosvinus filius Theoderici
Noytemans solvit;

869

item Berwoldus filius Berwoldi apud
Poertam solvit;

870

item Conradus filius Henrici dicti
Neghenap solvit;

a)
b)
1)
2)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a)

b)

1)

f)

j)

Hs.: Johamnes.
2

Hs.: Ger .
Schepen in 1338 en '44 (DUMB., I, 70-71).
Schepen in 1360 (C.R.D., I, xix).
2

Hs.: Ger .
Hs.: Pud, waarschijnlijk verschrijving voor Pund (verg. reg. 860 en klapper).
2

Hs.: Ger .
Hs.: Gos̸, cf. reg. 871.
Het woord Stocke in dezelfde hand later bovengeschreven.
Sic.
Sic.
2

Hs.: Euer .
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item Ecbertus filius Gosvini Hoppenbier
solvit;

872

item Euerardus filius Euerardi Houener
solvit;

873

item Henricus filius Henrici ter Oy solvit;

874

item Conradus et Hermannus filii Lubberti
m)
de Endea solvit ;

k)
l)
m)

k)

l)

Hs.: Gos̸, opgelost door middel van vergelijking met klapper.
2

Hs.: Euer .
Sic.
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875

item Rodolphus filius Hartgheri de
Gropentolle solvit;

876

item Bernardus filius Hermanni Splytoef
solvit;

877

item Lambertus filius Lamberti
Kruedeners solvit;

878

item Petrus filius Odonis solvit;

879

item Johannes filius Ghysonis
a)
Danekine ;

1)

b)

c)

880

item Gerardus Wijntapper et Petrus eius
filius de maiori;

881

item Rolandus, Lambertus et Hartwicus,
d)
Gerardi filii Wiintappers solverunt;

882

item Jacobus filius Henrici Henrici
Bullen solvit;

883

item Bertrammus filius Johannis de
f)
Dozeburgh de maiori, Euerardus filius
Fenne fideiussor;

e)

884

item Gerardus filius Euerhardi Vrancken
h)
de minori s[olvit] ;

885

item Johannes filius Ghyselberti filii
Blanckenheynen de minori solvit;

886

item Theodericus maritus Esselen Sutor
2)
et Otto eius filius de maiori;

887

item Arnoldus Veleke de maiori.

g)

1)
a)
c)
b)

d)
e)

f)
h)
g)
2)
3)

3)

Nog vermeld in 1393 (C.R.D., VII, 310).
Oorspronkelijk Danekini, door dezelfde hand veranderd in Danekine.
2

Hs.: Ger .
Deze gehele regel door dezelfde hand later op deze plaats tussengeschreven, en door een
lijn abusievelijk (?) verbonden met reg. 884; naar inhoud zowel van reg. 880 als 881 is echter
de plaats voorafgaand aan reg. 881 logischer.
2

Hs.: Ger .
De naam Henrici waarschijnlijk bij vergissing herhaald; immers een Henricus Bulle doet zijn
intrede in het gilde in de jaren 1334-'36 (reg. 684), en het is derhalve onwaarschijnlijk dat
reeds in 1347 een kleinzoon van hem zou intreden.
2

Hs.: Euer .
Hs.: s, uitgewerkt na vergelijking met de voorafgaande regels.
Zie noot b.
Nog vermeld in 1380 (C.R.D., V, 269).
Overleden op 30 VII 1350 (DUMB., I, 402).
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a)

Vel 9
1349
888

In Dei nomine amen. Anno nativitatis
o

o

ob)

eiusdem M CCC XLIX
1)
Blasii

ipso die beati

889

infrascripti accepti sunt ad fraternitatem
dictam Coepmannerghilde:

890

primo Henricus filius Gosvini de
Apeldoren;

891

item Gerardus filius Hermanni Laland de
obliquo;

892

item Albertus filius Ghelmari dicti ton
Bome;

893

item Johannes filius Odonis Reyneri;

894

item Theodericus filius Johannis dicti
Peternellen;

895

item Gherlacus et Henricus filii Henrici
Zoteboteren;

896

item Johannes filius Nycolai dicti
Haerdenberghes;

897

item Hermannus filius Euerardi
Houeners;

898

item Rodolphus filius Rodolphi dicti
Werrenberch;

899

item Johannes filius Henrici dicti
Scheving de obliquo;

900

item Wolterus filius Gerardi vp
Enghestrate;

901

item Wernerus filius Lamberti de
Depenhem;

902

item Gherardus filius Henrici dicti
Raendes et Henricus eius frater;

903

item Johannes et Theodericus filii
Johannis de Creyenscote;

a)
b)
1)
2)
3)
c)

2)

3)

c)

31 cm. lang; 20-21 cm. breed.
o

mo

o

Hs.: M CCC
XLIX .
= 3 februari.
Nog vermeld in 1369 (C.R.D., III[2], 194).
Onder de naam oelde Gheride Raent als viskoper nog vermeld in 1367 (C.R.D., III[2]; cf. reg.
944.
Oorspronkelijk filius, de letter s benevens het voorafgaande tweede been van de letter u op
slordige wijze geradeerd.
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904

item Johannes dictus ter Huernen
4)
carnifex de maiori, Hermannus ,
Johannes,

905

Albertus et Leffardus eius filii;

906

item Tyaso filius Ghelmari de Rysene;

907

item Hermannus ter Vpwolde de maiori,
Henricus,

4)

Nog vermeld in 1378 (C.R.D., V, 173).
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Gerardus et Hermannus

908

eius filii, item Hermannus dicti Hermanni,
a)
item Gerardus filius Henrici ter Vpwolde;

909

item Henricus filius Henrici Rufi;

910

item Lambertus ton Weerde de maiori,
Lambertus, Albertus, Jacobus,

911

Arnoldus eius filii;

912

item Bernardus ton Cruce de maiori et
Bernardus eius filius;

913

item Henricus et Wolbertus filii Ebelini
dicti Scheving;

914

item Henricus filius Ghelmari Hensekini,
Ghelmarus, Henricus et Gerardus

915

eius filii;

916

item Gherlacus filius Rotgheri de
Ockenbroke;

917

item dictus Sprung filius Bernardi dicti
Meyboem;

918

item Lambertus de Yperen de maiori;

919

item Johannes filius Theoderici de
Embrica de maiori;

920

item Meynoldus filius Arnoldi Meynoldi;

921

item Reynerus filius Theoderici Reyneri;

922

item Henricus filius Johannis Hermanni
Splytoef;

923

item Menso ton Velde de maiori,
7)
8)
Fredericus , Johannes , Menso

924

et Wilhelmus eius filii.

a)
1)

b)
2)
3)
4)
c)
5)
6)
7)
8)

1)

b)

2)

3)

4)

c)

5)

6)

2

Hs.: Ger .
In 1372 vermeld als eigenaar van een huis en erf in de Engestraat (VAN DOORNINCK, Gasth.,
nr. 51), als priester vermeld in de jaren 1375-'82 (WUBBE, R. 178, 179, 193, 194), in 1376
vermeld als kanunnik te Elst (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 55), sterfdatum: 12 II 1385
(DUMB., I, 378).
Het woord de voorafgegaan door de (doorgekraste) letters Lam.
Schepen in de jaren 1388-'98 (DUMB., I, 73-74).
Verving in 1391 zijn houten huis door een stenen woning (C.R.D., VII, 274), nog vermeld in
1396 (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 122).
Sterfdatum: 6 VII 1350 (DUMB., I, 398).
Het woord filius voorafgegaan door de (doorgekraste) letters Ber.
Verwierf het burgerrecht in 1348 (C.R.D., II, 5); sterfdatum: 30 III 1393 (DUMB., I, 384).
Op de linker-IJsseloever, aan de uiterste zuidpunt van de gemeente Deventer, ligt, aanwijsbaar
sedert de zestiende eeuw tot op heden, de boerderij (vroeger herberg) Yperenberg.
Nog vermeld in 1379 (C.R.D., V, 229).
Sterfdatum: 30 III 1393 (DUMB., I, 384).
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1350
925

Item anno Domini millesimo CCC
quinquagesimo Werenboldus dictus van
den

926

Broke de maiori, Henricus, Wilhelmus et
Sarlekinus eius filii

927

recepti sunt ad fraternitatem dictam
Coepmannerghilde.

oa)

b)

Vel 10
1351

od)

c)

928

Anno Domini millesimo CCC
quinquagesimo primo recepti sunt ad
fraternitatem

929

dictam Coepmannerghilde per
Ghelmarum Reyneri oldermannum:

930

primo Johannes dictus Speghel de
maiori;

931

item dictus Lewe filius Hermanni dicti
Lewen de maiori;

932

item Hermannus de Kempen et
Hermannus eius filius de maiori;

933

item Johannes Alberti de Elten de
maiori.

a)
b)
d)
c)
1)
2)
3)

1)

2)

3)

mo

Hs.: CCC .
22,5 cm. lang; 19,5-20 cm. breed.
mo

Hs.: CCC .
Reg. 928-933 geschreven in dorso van vel 10.
Van beroep bartitonsor, verwierf het burgerrecht in 1352 (C.R.D., II, 115).
Kempen, in Duitsland, 20 km. ten oosten van Venlo.
In 1387 vermeld als landeigenaar, in 1395 vermeld als vicarius in St. Lebuinuskerk, hij was
tevens pastoor te Reden (cf. reg. 1059) (VAN DOORNINCK, Gasth., nrs. 83 en 117; DUMB.,
I, 377).

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

155

1352
934

Anno Domini millesimo CCC
quinquagesimo secundo, feria tercia post
festum

935

Purificacionis

936

beate Marie virginis infrascripti recepti
sunt ad fraternitatem dictam

937

Coepmannerghilde quando eodem die
fraternitas erat congregata et bibendo
erat leta:

938

item Gerardus filius Henrici Tyasonis de
minori;

939

item Johannes filius quondam Wilhelmi
de Rysene de minori;

940

item Otbertus filius Gerardi Stickers de
minori;

941

item Gherlacus , Henricus et
Tydemannus filii quondam Henrici de
Vreden de minori;

942

item Egidius filius quondam Henrici de
Arnhem de minori;

943

item Jacobus filius quondam Ebelini
Schevinc de minori;

944

item Henricus et Gerardus filii quondam
Henrici Rant de minori;

945

item Ghenekinus et Johannes filii
quondam Johannis dicti Peternellen de
minori;

946

item Jacobus filius Lamberti de Yperen
de minori;

947

item Johannes et Ghelmarus filii
Johannis quondam Ghelmari de Rysene
duo

948

gemelli de minori;

a)
1)
2)
b)
3)
4)
5)
c)

oa)

1)

2)

b)3)

4)

5)

c)

mo

Hs.: CCC .
Feria tercia post festum P.B.M.V. 1352 = 7 februari.
Nog vermeld in 1374 (C.R.D., IV, 90).
Oorspronkelijk Egidij, door dezelfde hand veranderd in Egidius.
Schepen in de jaren 1379-1407 (DUMB., I, 73-74; ACQUOY, 29-30).
Dit is jonghe Ghert van Randen, als viskoper vermeld in 1371 (C.R.D., III[2], 359), cf. reg.
902.
Nog vermeld in 1408 (WUBBE, R. 263).
Deze naam voorafgegaan door het (doorgekraste) woord quondam.
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949

6)

6)

item Martinus et Pelegrimus filii
quondam Nycolai Coperen de minori;

Nog vermeld in 1397 als eigenaar van een huis gelegen nabij de Bergkerk (VAN DOORNINCK,
Gasth., nr. 127).
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950

item Johannes de Holthoen de maiori,
2)
b)
Ghyso et Johannes eius filii , Johannes
Sticker

951

fideiussor;

952

item Hermannus filius Gerardi ter
Vpwolde de minori;

953

item Rodolphus filius Theoderici
Noeytemans de minori.

a)1)

c)

Vel 11
1356
954

Anno Domini millesimo CCC
quinquagesimo sexto in crastino
Conversionis

955

beati Pauli infrascripti recepti sunt ad
fraternitatem dictam

956

Coepmannerghilde, Henrico Mumme
existente oldermanno:

957

primo Johannes filius Henrici dicti
Mumme de Keken de minori;

958

item Hademannus Werneri de minori;

959

item Gerardus Meynoldi filii Gerardi
Meynoldi de minori;

960

item Gerardus Arnoldi Gerardi Meynoldi
de mi-

a)
1)
2)
b)
c)
d)
3)
4)
e)
f)

od)

3)

4)

e)

f)

In het woord Holthoen schijnt de tweede letter h over een andere letter geschreven.
= gehucht onder Gramsbergen; blijkens C.R.D., III[1], 264 en 270, wordt deze familienaam
sedert 1363 ook Holten gespeld.
Nog vermeld in 1398 (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 129), van beroep goudsmid (C.R.D.,
IV, 283).
Oorspronkelijk fid̸, door dezelfde hand veranderd in filii.
56 cm. lang; 23 cm. breed.
mo

Hs.: CCC .
In crastino C.B.P. = 26 januari.
Schepen in 1366 (DUMB., I, 72), sterfdatum: 9 IX 1384 (DUMB., I, 358).
di

Hs.: Ger , opgelost door middel van vergelijking met voorafgaande naam.
Deze naam voorafgegaan door de (doorgekraste) letters Mey.
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nori;

961

item Bolekinus filius quondam Gherlaci
de minori;

962

+ item Gerardus de Twenlo de maiori
et

963

Henricus eius filius de minori;

964

item Otto filius Johannis dicti
1)
Sconevriend de minori et Theodericus
eius filius naturalis de minori;

965

item Hermannus filius Johannis dicti
Splytoef de minori;

966

item Gerardus filius Lamberti Arnoldi
Phylippi de minori; item Phylippus filius
naturalis iunioris Arnoldi Gerardi
d)
Meynoldi de minori ;

967

item Hermannus filius Johannis dicti
Stapel de minori;

968

item Martinus filius Arnoldi dicti Summer
de minori;

969

item Hermannus filius naturalis Henrici
dicti ter Vpwolde de minori;

970

item Nycolaus filius Theoderici dicti
Noyteman de minori;

971

+ item Henricus de Lare filius domini
2)
e)
Rodolfi de Lare canonici Dauentriensis
de maiori;

972

+ item Lambertus Theoderici de Elburch
3)
de maiori et Theodericus eius filius

973

de minori;

974

item Ghenekinus filius Lamberti de
Yperen de minori;

975

item Hermannus filius Johannis Speghels
de minori;

a)
b)
c)
1)
d)

2)
e)
3)

a)

b)

c)

Dit woord voorafgegaan door de (doorgekraste) naam Gerardi.
Dit kruisje is incidenteel te vinden tot en met reg. 1084, cf. reg. 702.
Dit woord voorafgegaan door de (doorgekraste) woorden et Henricus eius.
Schepen in de jaren 1366-'83 (DUMB., I, 72-73).
De woorden item Phylippus filius naturalis iunioris Arnoldi benevens de daarop volgende
woorden de minori in dezelfde hand later toegevoegd; het aan Phylippus voorafgaande woord
item door middel van een lijn verbonden met het daaraan voorafgaande woord minori; de
woorden Gerardi Meynoldi werden op hun beurt door dezelfde hand in deze bestaande
toevoeging tussengeschreven.
Werd in 1331 kanunnik in het kapittel van St. Lebuinus (O.O., VI, no. 961).
Hs.: Dauen̅; cf. reg. 1164.
Nog vermeld in 1391 (DUMB., I, 604).
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976

item Gherardus et Johannes filii Johannis
Ghelmari de Rysene de minori;

977

item Johannes filius Henrici Tyasonis de
minori;

978

+ item Jordanus filius Lamberti de maiori,
Lambertus, Ludekinus et

979

Henricus eius filii de minori;

980

item Gosvinus Recke filius naturalis
Hermanni Recke curati in Heerde;

981

+ item Bertoldus Tersel de maiori,
2)
3)
Albertus , Ghelmarus et Theodericus

982

eius filii legitini et Godekinus eius filius
naturalis;

983

+ item Gerardus Wynekini de maiori et
Wynoldus eius filius de minori;

984

item Bolekinus vppen Grauen piscator
b)
de maiori et Theodericus et

985

Johannes eius filii de minori;

986

+ item Johannes filius Johannis dicti
Groeten de maiori;

987

+ item Enghelbertus de Dotinghem de
maiori;

988

item Theodericus filius Henrici de
Creyeenscote de minori;

989

item Theodericus filius quondam
Hermanni iunioris ter Vpwolde de minori;

990

item Johannes filius Ebelini dicti ter
Clocken de minori;

991

+ item Ghyselbertus de Hamme, de Tyle,
de maiori;

1)
2)
3)
a)
4)
b)
5)
6)
7)
8)

1)

a)

4)

5)

6)

7)

8)

Schout in de jaren 1345-'48, overleden in 1358 of '59 (DUMB., I, 58; C.R.D., xcii-xciii).
Nog vermeld in 1374 (C.R.D., IV, 91).
Nog vermeld in 1373 (C.R.D., IV, 8).
Sic.
Schepen in de jaren 1353-'73, stierf in 1373 (C.R.D., I, svii-xix; DUMB., I, 71-72; C.R.D., IV,
47).
Oorspronkelijk minori, door dezelfde hand veranderd in maiori.
Nog in 1375 vermeld als zalmsnijder, is dus evenals zijn vader visser of viskoper geweest
(C.R.D., IV, 206, het betreffende fragment is zonder twijfel uit 1375).
In 1356 vermeld als leenman van heer Zweder van Voorst (VAN DOORNINCK, Gasth., nr.
34), schepen in de jaren 1371-'76, stierf in 1376 (DUMB., I, 72-73; ACQUOY, 17).
Schepen in de jaren 1337-'47 (C.R.D., I, xiv-xvi).
Nog vermeld in 1392 (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 101a).
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992

item Meynoldus et Euerardus filii Arnoldi
Meynoldi;

993

+ item Wesselus filius Johannis de
2)
Delden de maiori et Bernardus eius filius
de minori;

994

item Johannes et Wolterus et Egidius
c)
filii Euerardi Fenne de minori;

995

item Johannes filius Werneri Wackers
de minori;

996

item Jacobus et Gerardus filii quondam
Ghyselberti ter Haselt de minori;

997

item Bruno filius Henrici Neghenap de
minori;

998

item Johannes filius quondam
Theoderici ter Poerten de minori;

999

item Henricus filius Henrici dicti
Neghenap de minori;

1000

item Johannes filius quondam domini
Henrici dicti Krudener curati in Wesepe
de minori;

1001

+ item Ludekinus dictus Stapel alias
dictus Loppinc de maiori, Johannes,
d)
Ludekinus et Albertus

1002

eius filii de minori;

1003

+ item Johannes Crullinc de maiori,
e)
Johannes et Lambertus eius filii de
minori.

a)
1)

2)
b)
c)
3)
4)
5)
d)
e)

a)

1)

b)

3)

4)

5)

Oorspronkelijk filiu, onder de laatste verticale haal werd een punt geplaatst.
Doet in 1384 een schenking aan het H. Geest-gasthuis (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 73),
nog vermeld in 1389 wanneer hij zijn houten huis door een stenen woning vervangt (C.R.D.,
VII, 103).
Nog vermeld in 1379 (C.R.D., V, 178).
De woorden et Egidius in dezelfde hand bovengeschreven.
Deze naam voorafgegaan door de (doorgekraste) letters de.
Schepen in de jaren 1360-'69 (DUMB., I, 71-72).
Nog vermeld in de jaren 1369 en '70 (C.R.D., III[2], 258, 285).
Schout in 1378 (WUBBE, R. 187), schepen in de jaren 1369-'98 DUMB., I, 72-74).
Dit woord in dezelfde hand bovengeschreven.
Deze naam in dezelfde hand geschreven boven een (doorgekraste) naam Albertus.
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1004

f)

of)

Anno Domini millesimo CCC
quinquagesimo

o
m

Hs.: CCC

.
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nono infrascripti sunt recepti ad

1005

fraternitatem Coepmannerghilde per
Ghelmarum oldermannum:

1006

primo Gerardus dictus Went nepos
Leonis filii Hermanni dicti Lewen;

1007

item Jacobus Enghelberti de Rysen;

1008

item Euerardus de Dulcken;

1009

item Hermannus filius Wilhelmi de
Vreden et Johannes eius filius naturalis;

1010

item Henricus de Dese .

1)

a)

Vel 12
1361
1011

Anno nativitatis Domini millesimo CCC
sexagesimo primo infrascripti

1012

recepti sunt ad fraternitatem dictam
Coepmannerghilde:

ob)

1013 solvit

primo Wolterus dictus Tassche de maiori;

1014 solvit

item Johannes

1015

item Wolterus Borre , de Rysen, iudex
civitatis de maiori,

c)

1)
a)
b)
c)
d)
2)

3)

d)2)

de Leyden de maiori;
3)

= Dieze (buurschap, gemeente Zwolle).
60 cm. lang; 19-20 cm. breed.
mo

Hs.: CCC .
Dit woord links van de kantlijn geschreven, hetzelfde geldt voor regel 1014.
Na de naam Johannes volgen twee punten bij wijze van reverentieteken.
Schepen in de jaren 1363-'84 (ACQUOY, 27; VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 71; DUMB., I,
72); in 1364 vermeld als leenman van de proost van Deventer (VAN DOORNINCK, Gasth.,
nr. 37).
Schout in de jaren 1360-'64 (DUMB., I, 58), schepen in de jaren 1372-'82 (DUMB., 1, 72-73).
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a)

1)

2)

1016 solverunt p od̸

item Borro, Gerardus et Johannes
eiusdem Wolteri filii;

1017

item Johannes Pamunt de maiori,

1018

item Bernardus et Henricus eiusdem
Johannis filii;

1019

item Johannes Butendiic de maiori et
Johannes eius filius;

1020

item Hermannus Tueneman de maiori,

1021

item Johannes et Hermannus dicti
Tueneman eiusdem Hermanni filii de
minori;

1022

item Rodolphus ter Brugghen de maiori,
6)
Hillebrandus et

1023

Henricus eius filii ;

1024

item Henricus filius Rufi Bernardi de
maiori,

1025

item Bernardus , Ludekinus et
Lambertus eiusdem Henrici filii;

1026

item Hermannus filius Hermanni de
Apeldoren de minori;

1027

item Gerardus

1028

item Otto filius Johannis dicti
Haerdenbergh de minori;

1029

item Lubbertus filius Andree dicti Bovinc
de minori;

1)
2)
a)

3)
4)
5)
6)
7)
b)
8)
9)
10)
11)
12)

3)

4)

5)

7)

b)

8)

9)

10)

11)

12)

filius Odonis Gerardi;

Nog vermeld in 1396 en 1406 (WUBBE, R. 226; DUMB., II, 29), in 't laatstgenoemde jaar
werd hij kastelein van het huis Waerdenborgh te Holten.
Een Johan Borren verving in 1393 zijn houten huis door een stenen woning (C.R.D., VII, 394).
Hs.: Sol̅ p od̸, geschreven links van de kantlijn; de betekenis van p od̸ is niet duidelijk, wellicht:
per odermannum, dat wil zeggen dat de betaling had plaats gevonden middels de olderman
van het gilde.
Schepen in de jaren 1353-'87 (DUMB., I, 71-73; C.R.D., VI, 346), in 1387 vermeld als
huiseigenaar (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 86).
Nog vermeld in 1380 (C.R.D., V, 285).
Cf. reg. 797.
Schepen in de jaren 1397-1424 (DUMB., I, 74-75; ID., II, 185).
Schepen in de jaren 1372-'93 (DUMB., I, 72-74).
Oorspronkelijk filius, de letters us gedeeltelijk geradeerd en in dezelfde hand door i vervangen.
Nog vermeld in 1376, wanneer hij zijn houten huis door een stenen woning vervangt (C.R.D.,
IV, 367).
Nog vermeld in 1384 (C.R.D., IV, 140).
Een Bernardus Henrici wordt in de jaren 1384-1403 vermeld als kanunnik van St. Lebuinus
(DUMB., I, 260, 347).
Schepen in de jaren 1385-'94 (DUMB., I, 73-74).
Nog vermeld in 1374 (C.R.D., IV, 89).
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1030

item Henricus filius naturalis Hermanni
de Kempen de minori;

1031

item Lambertus filius Henrici Phylippi de
minori;

1032

item Enghelbertus filius Bertoldi Snuvers
de minori;

1033

item Henricus filius Henrici dicti Mummen
de Keken de minori;

1034

item Wilhelmus filius Gerardi dicti
Stickers de minori,

1035

item Johannes eiusdem Gerardi filius de
minori;

1036

item Lambertus filius Henrici de Vreden
2)
alias dicti Vlugghe de minori;

1037

item Henricus filius Gerardi Wynekini de
minori;

1038

item Henricus filius Johannis dicti
Splytoef legitimus de minori;

1039

item Hermannus filius Gosvini dicti ton
Dune de minori;

1040

item Ebelinus filius naturalis Ebelini vp
Enghestrate de minori;

1041

item Jacobus filius Johannis filii Jacobi
de minori;

1042

item Godekinus filius Nycolai Voet;

1043

item Egidius et Gerardus filii Egidii filius
Egidii Iudicis;

1044

item Johannes filius Hartwici ter Wilghen
de minori;

1045

item Gerardus filius quondam Gerardi de
Rysene de minori;

1046

item Gerardus filius Henrici Bolten de
minori,

1)
2)
a)

3)
b)
4)
c)

1)

a)

3)

4)

b)

c)

Nog vermeld in 1368 (C.R.D., III[2], 63).
Gestorven in de jaren 1373-'74 (C.R.D., IV, 43, 150).
Oorspronkelijk filius, van de letter u is het eerste been in i veranderd, het tweede been
benevens de daaropvolgende letter s door middel van ondergeplaatste punten ongedaan
gemaakt.
In 1385 vermeld als leenman van het Sticht Utrecht (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 76),
schepen in de jaren 1385-1407 (DUMB., I, 73-74; cf. WUBBE, R. 244).
Sic; verschrijving voor filii.
Nog vermeld in 1383 (C.R.D., VI, 75).
De naam Bolten voorafgegaan door het doorgestreepte woord de.
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item Hermannus eiusdem Henrici filius
naturalis de minori;
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1048

item Johannes filius naturalis Tyasonis
Henrici Tyasonis de minori;

1049

item Reynerus filius Reyneri Iunioris;

1050

item Johannes filius naturalis Henrici de
Creyienscote de minori;

1051

item Johannes filius Wesseli de Delden
de minori;

1052

item Bernardus filius naturalis Reyneri
de Ockenbroke de minori;

1053

item Ghyselbertus filius Johannis ter
Haselt de minori.

1)

1364
1054

Item anno Domini millesimo CCC
sexagesimo quarto infrascripti sunt
recepti

1055

ad fraternitatem dictam
Coepmannerghilde per Henricum
Mumme

1056

oldermannum:

1057

primo Wernerus filius Johannis Amilii
dicti ton Voerde de minori;

1058

item Johannes filius Amilii ton Voerde
de minori;

1059

item Theodericus filius domini Johannis
5)
de Altinis curati in Reden de minori;

1060

item Conradus filius Henrici Mummen
de Keken de minori;

1061

item Wernerus filius Johannis dicti
Wacker de minori;

1062

item Hermannus filius Lubberti
Bestekens de minori;

1)
a)
2)
3)
4)
5)
b)
6)

oa)

2)

3)

4)

b)

6)

Verwierf in 1381 enig goed te Heten (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 66).
o
m

Hs.: CCC .
Een Johan Melijssoen wordt vermeld in 1369 (C.R.D., III [2], 186).
Een Johannes ten Voerde wordt vermeld in 1390 (C.R.D., VII, 172).
Dyric heren Johans sone van Elten verwerft het Deventer burgerrecht in 1373 (C.R.D., IV,
7).
= Elten.
Hs. (abusievelijk): Nūmen.
Vervangt in 1393 zijn houten huis door een stenen woning (C.R.D., VII, 395).
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1063

+ item Wilhelmus filius Johannis de
Almelo de maiori;

1064

item Rodolphus et Henricus filii
quondam Henrici de Lare de minori;

1065

item Wenemarus filius Thome Wenemari
de minori;

1066

item Arnoldus filius Reyneri filii Reyneri ;

1067

item Hermannus filius Gosvini ton Dune
b)
de minori ;

1068

item Bertoldus filius Gosvini de
c)
Bakerweerde ;

1069

item Stephanus filius Theoderici dicti
Sculten de minori;

1070

item Wenemarus filius Pelegrimi dicti
Koperen de minori;

1071

+ item Ywanus dictus Lewe de maiori;

1072

+ item Henricus dictus Voerdinc de
maiori, Lubbertus, Johannes,

1073

Gerardus et Theodericus eius filii de
minori;

1074

item Henricus filius Johannis de Leyden
de minori;

1075

item Johannes filius Johannis ter
Huernen de minori;

1076

item Henriken de Piinlicke de minori;

1077

+ item Lubbertus de Meyger de maiori,
d)
Johannes eius filius de minori;

1078

+ item Johannes filius Reyneri de
Embrica de maiori;

1079

item Bernardus filius naturalis quondam
7)
Werneri Grote de minori;

1)
a)
b)
2)
c)
3)
4)
5)
6)
d)
7)

1)

a)

2)

3)

4)

5)

6)

Schepen in de jaren 1384-'96 (DUMB., I, 73-74).
Zie volgende noot.
De woorden de minori door lijnen verbonden met reg. 1066, 1067 en 1068.
In 1394 kastelein van het huis Waerdenborgh onder Holten (DUMB., I, 561).
Zie voorafgaande noot.
Nog vermeld in 1373 (C.R.D., IV, 5).
Als goudsmid nog vermeld in 1383 (C.R.D., VI, 116).
Schepen in de jaren 1390-'98 (DUMB., I, 74; IB., II, 184).
Sterfdatum: 8 IX 1383 (DUMB., I, 358).
Oorspronkelijk dius, vervolgens door dezelfde hand veranderd in eius.
Schepen in de jaren 1333-'50 (DUMB., I, 70; C.R.D., I, xiv-xvi).
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item Johannes et Hermannus filii
Johannis dicti Tueman de Embrica
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1081

de minori;

1082

item Albertus filius Johannis Tueneman
de minori;

1083

item Wolterus filius Reyneri de
Ockenbroec de minori;

1084

+ item Hademannus filius Henrici de
Hetene de maiori;

1085

item Ghelmarus filius Conradi Ghelmari
de minori.

a)

1)

b)

Vel 13
1366

c)

Hand XXXVII
1086

Anno Domini M CCC sexagesimo
sexto infrascripti sunt recepti ad
fraternita-

1087

tem dictam Coepmanreghylde per
Gosvinum ton Duno oeldermannum:

1088

in primis Henricus filius Luden cognatus
Hermanni Lalant de maiori;

1089

item Lubbertus Mercator de Raelte de
maiori;

1090

item Egbertus Verremolen de maiori;

1091

item Leffardus Boving de maiori;

a)
1)
b)

c)
d)
2)
3)

o

od)

2)

3)

Het woord Reyneri voorafgegaan door de doorgekraste woorden Conradi de.
Schepen in de jaren 1364-'98 (C.R.D., I, xx; DUMB., I, 72-74).
44 cm. lang; 19-20 cm. breed. Vel 13 is aan vel 12 verbonden door middel van een
doorgeregen strookje perkament, waarop in hand XXXVI geschreven staat:
1085 A Bertold die Smid heft overghegheven erflic ende ewelic dat vorss. guet ende die vo
(tekst breekt af).
Hand van vermoedelijk Johannes ter Hurnen (II) scriptor civitatis Dauentriensis (zie blz. 23).
mo

mo

Hs.: M CCC .
Schepen in de jaren 1385-'91, nog vermeld in 1393 (DUMB., I, 73; VAN DOORNINCK, Gasth.,
nr. 97; C.R.D., VII, 390).
Nog vermeld in 1376 (C.R.D., IV, 291).
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1092

item Johannes filius Oden dictus
Cranenvotiken de maiori;

1093

item Hermannus Bouing sartor de
maiori;

1094

item Hermannus dictus Backer de
maiori;

1095

item Johannes dictus Bodiker de maiori;

1096

item Johannes Hauor de maiori;

1097

item Wolterus de Culenborch sartor de
maiori;

1098

item Hermannus de Hulsen de maiori.

1)

2)

3)

4)

5)

1369
1099

Item anno nativitatis Domini M CCC
sexagesimo nono feria secunda post
beati

1100

Ponciani martiris Andrea de Rysen
oeldermanno fraternitatis dicte
Coepmanreghilde

1101

et fratribus eiusdem fraternitatis simul
congregatis et eorum ghilde bibentibus
infra-

1102

scripti sunt recepti ad eandem
fraternitatem:

1103

in primis Henricus ter Vpwoeldem
mercator de maiori;

1104

item Johannes Verremole dictus Vos
de maiori;

1)
2)
3)
4)
5)
a)
6)
b)
7)

o

oa)

6)

b)

7)

Nog vermeld in 1376, als geldschieter aan de stad (C.R.D., IV, 311).
Overleden in de jaren 1367-'69 (C.R.D., III [2], 16, 207).
Schepen in de jaren 1369-'83 (DUMB., I, 72-73).
Nog vermeld in 1377 (C.R.D., V, 85), vermeld in 1369 als eigenaar van een goed gelegen
onder Olst (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 1880).
Buurtschap onder Hellendoorn.
mo

mo

Hs.: M CCC .
Feria secunda post B.P.M. 1369 = 15 januari.
Kennelijk een verschrijving voor Vpwoelden, cf. klapper.
In 1377 vermeld als bezitter van een jaarrente, in 1385 als leenman van heer Wolter van
Voorst (VAN DOORNINCK, Gasth., nrs. 58 en 76), als eigenaar van zeker goed gelegen te
Mastebroek vermeld in de jaren 1389-'97 (VAN DOORNINCK, Gasth., nrs. 88, 115, 116 en
125). N.B. Met het hier vermelde toponiem Mastebroek moet hetzelfde gebied worden bedoeld
als in het jaar 1381 (Cf. reg. 1179). Toen werd met zoveel woorden gezegd dat dit Mastebroek
deel uitmaakte van het kerspel Swolle. De stukken uit 1389-'97 geven echter de indruk dat
dit Mastebroek aan de overzijde lag van de stadsgracht van Deventer. Deze gildebroeder
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1105

item Hermannus Blawe de maiori;

1106

item Marquardus Marquardi senior de
maiori;

1107

item Otto de Elten dictus Haermaker de
maiori;

1108

item Johannes ton Stocke filius naturalis
Lamberti ton Stocke de minori;

1109

item Henricus filius Johannis Bolensoon
vppen Grauen de minori;

1110

item Gosvinus filius Lubberti Bouings
sutoris de minori;

1111

item Leffardus filius naturalis Johannis
5)
ter Hurnen scriptoris civitatis
a)
Dauentriensis de minori;

1112

item Philippus filius naturalis domini
Henrici Crudenars curati in Wesepe de
minori;

1113

item Theodericus et Stephanus fratres
filii Henrici Mommen de Keken de minori;

1114

item Wilhelmus et Jacobus fratres filii
Gerardi de Twenlo de minori;

1115

item Gosuinus filius Thome Wenemari
de minori;

1116

item Ludekinus filius Henrici Ludensoen
de minori;

1117

item Gelmarus filius Meynoldi filii
Gerardi de minori;

1118

item Johannes filius naturalis Hermanni
Backer de minori;

1)

2)
3)
4)
5)
a)
b)
9)
6)
7)
8)
9)

1)

2)

3)

4)

b)

6)

7)

8)

9)

staat tevens vermeld in 1392, wanneer hem de 255 Ib. 6 s. worden terugbetaald die hij de
stad had geleend om de Brink te bestraten (C.R.D., VII, 305).
Leende in 1367 geld aan de stad en verving in 1384 zijn houten huis door een stenen woning
(C.R.D., III, 2, 18; ID., VI, 194), wordt in 1395 genoemd als bezitter van negen jaarrenten,
nog vermeld in 1396 (VAN DOORNINCK, Gasth., nrs. 118 en 123).
Schepen in de jaren 1357..'72 (DUMB., I, 71-72).
Nog vermeld in 1382 (C.R.D., VI, 24).
Nog vermeld in 1390 (C.R.D., VII, 174).
Als Johannes ter Hurnen onser stad scriver nog vermeld in 1381 (C.R.D., V, 382).
Hs.: Da̅u̅e̅n,̅ cf. reg. 1164.
9)
Philipps, door dezelfde hand veranderd in Philipp .
Een wordt nog vermeld in 1373 (C.RD., IV, 77).
Nog vermeld in 1384, wanneer hij zijn houten huis door een stenen woning vervangt (C.R.D.,
VI, 195).
Schepen in de jaren 1397-1431 (DUMB., I, 74-75).
Schepen in de jaren 1384-1436 (DUMB., I, 73; ACQUOY, 30-32).
Een Johan die Backer wordt nog vermeld in 1373 (C.RD., IV, 77).
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item Hermannus filius domini Gelmari
Splitof militis de minori;

1120

item Herbordus
de minori;

10)

10)

filius Johannis Splitof

Schepen in de jaren 1397-1432 (DUMB., I, 74-75).
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1121

item Gelmarus filius Tyasonis filii Gelmari
de minori;

1122

item Theodericus et Petrus fratres filii
Petri Theoderici de minori;

1123

item Marquardus iunior filius Marquardi
de minori;

1124

item Bruno filius Berwoldi Nyeghenap de
minori;

1125

item Wilhelmus filius Hermanni de
Vreden de minori;

1126

item Wernerus filius Henri[ci] de Dyezen
de minori;

1127

item Johannes filius Henrici Rodeberents
de minori;

1128

item Arnoldus et Johannes fratres filii
3)
Reyneri Aurifabri de minori;

1129

item Rotgherus filius naturalis Gerardi de
Ockenbroec de minori;

1130

item Jacobus et Pelegrimus fratres filii
Johannis de Leyden de minori;

1131

item Andreas et Rotgherus fratres filii
Reyneri de Ockenbroke de minori;

1132

item Albertus filius naturalis Johannis
Tuneman iunioris de minori;

1133

item Hermannus filius naturalis Ghisonis
de Holten de minori;

1134

item Arnoldus et Gerardus fratres filii
naturales Lamberti ton Weerde de minori;

1135

item Albertus filius Johannis Crulling de
minori;

1136

item Conradus filius Gosuini ton Duno
de minori;

1137

item Johannes filius naturalis Ludekini
Ghelmari de minori;

1)
a)
2)
3)
4)
5)

1)

a)

2)

4)

5)

Een Wilhelmus de Vreden werd in 1378 rector van de kapittelschool van St. Lebuinus (DUMB.,
I, 306).
Hs.: Henri.
Nog vermeld in 1380 (C.R.D., V, 299).
Bezat in 1350 grond in platea Episcopi, wordt nog vermeld in 1371 (DUMB., I, 438; C.R.D.,
III[2], 371).
Nog vermeld in 1393 (C.R.D., VII, 294).
Nog vermeld in 1409 (WUBBE, R. 267).
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item Johannes senior filius Reyneri
Aurifabri de minori;
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1139

1)

item Gerardus et Johannes fratres filii
Ottonis de Elten dicti Haermaker de
minori.

a)

Vel 14
1373
1140

Item anno Domini M CCC
septuagesimo tertio ipso die
Conversi[onis] beati

1141

Pauli apostoli , sede vacante sed
Ghelmaro Reyneri et Lamberto de
Yperen

1142

viceoldermanni sedentibus et fratribus
eiusdem fraternitatis simul congre-

1143

gatis et eorum ghilde bibentibus,
infrascripti sunt recepti ad eorum

1144

fraternitatem:

1145

Infrascripti de maiori:

1146

incipiente Willam Crane .

1147

Infrascripti de minori:

1148

item Gerardus filius Meynoldi filii
Gerardi;

1149

item Johannes filius Hermanni ter
Hurnen;

1150

item Conradus filius Henrici Mommen de
Keken;

1151

item Henricus filius Werenboldi de
Bakerweerde;

1152

item Andreas filius Henrici Ludensoen;

1153

item Henricus filius Henrici Gelijs;

1154

item Henricus, Arnoldus et Gerlacus filii
Gerlaci de Vreden;

1)
a)
b)
2)
3)
4)

o

ob)

2)

3)

4)

Een Johan Haermaker wordt vermeld in de jaren 1368-'72, een Johan van Elten was viskoper
in 1373 (C.R.D., III[2], 108, 440; ID., IV, 45).
41,5 cm. lang; 19,5-20,5 cm. breed.
mo

mo

Hs.: M CCCM .
= 25 jan.
Schout van Deventer in 1374 (DUMB., I, 58); veelvuldig vermeld in de jaren 1367-'76 (C.R.D.,
III[2] en IV, passim).
Meynoldus Gerardi was schepen in de jaren 1386-'96 (DUMB., I, 73-74).
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item Johannis filius naturalis Henrici
Pijnliken;

1156

item Johannes filius Bertoldi Fimpels;
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1157

item Egidius filius Thome Wenemari;

1158

item Henricus filius Bru[n]onis
Nyeghenap;

1159

item Arnoldus filius Henrici Nyeghenap;

1160

item Hermannus , Johannes filii domini
a)
Andree Houesche presbiteri ;

1161

item Egbertus filius Johannis Bodiker;

1162

item Gerardus filius Hermanni Buuings;

1163

item Jacobus, Hermannus filii Hermanni
Tunemans;

1164

item Johannes filius Iohannis ter Hurnen
scriptoris civitatis Dauentriensis;

1165

item Gerardus filius Henrici ter Brugghen;

1166

item Leffardus, Henricus, Lubbertus filii
Leffardi Bouings;

1167

item Leo, Wernerus filii Hermanni de
Vreden;

1168

item Henricus filius Philippi Crudeners;

1169

item Bertoldus filius Tyasonis Ghelmari;

1170

item Wilhelmus filius Iohannis Crulling;

1171

item Menso filius Frederici ton Velde;

1172

item Lubbertus filius Reyneri de
Ockenbroec;

1173

item Pelegrimus filius Lamberti ter
Brugghen;

1174

item Andreas, Bernardus, Henricus filii
Lubberti Bouings;

1175

item Wolterus filius Gerardi Lalant;

1176

item Ludekinus filius Lamberti
Iordaenssoen;

1177

item Henricus filius Henrici de Dyeze;

1178

item Arnoldus filius Johannis Butendijc;

1)
2)
a)
3)
4)
5)
b)

1)

2)

3)

4)

5)

b)

Schepen in de jaren 1389-'94 (DUMB., I, 73-74).
Herman die Hovessche, cremer verwierf het burgerrecht in 1376 (C.R.D., IV, 279); nog vermeld
in 1391 wanneer hij geld leent aan de stad (C.R.D., VII, 224).
Oorspronkelijk p̅b̅r̅i̅s,̅ de letter s werd vervolgens weggevlakt.
Schepen in de jaren 1400-'16 (DUMB., I, 75; ID., II, 185; ACQUOY, 30).
Schepen in 1390 (C.R.D., VII, 176).
Schepen in de jaren 1426-'44 (DUMB., I, 75; ACQUOY, 31-32).
Hs.: Ludeki gevolgd door drie verticale streepjes gevolgd door de letter s.
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6)

6)

item Arnoldus , Wernerus filii Wilhelmi
Cranen.

Vermeld in 1381 als medeëigenaar van zeker goed gelegen te Mastebroek (gemeente Zwolle
[cf. reg. 1104]) (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 68, cf. nr. 70).
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a)

Vel 15
1387

Hand XXXVIII
1180

Item anno Domini millesimo trecentesimo
octuagesimo septimo feria secunda post
Scolastice

1181

virginis , sede vacante per obitum
Walteri Borren oldermannum fraternitatis
dicte

1182

Coepmanreghilden et fratribus eiusdem
b)
fraternitatis simul congregatis

1183

et eorum ghilde bibentius recepti sunt
infrascripti ad eandem fraternitatem

1184

per Jacobum de Apeldoren , Arnoldum
Opperheest, locumtenentes, et de
consensu omnium

1185

fratrum:

1186

Infrascripti de maiori:

1187

in primis Albertus de Cortrike ;

1188

item Johannes Olyslagher ;

1189

item Johannes die Hoyer ;

1190

item Lambertus Zwolleman ;

1191

item Martinus ton Bome ;

1192

item Arnoldus Pape ;

a)
1)
b)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

58,5 cm. lang; 19,5-21 cm. breed.
Feria secunda post S.V. 1387 = 11 februari.
Dit woord voorafgegaan door de doorgekraste letters congrat.
Schepen in de jaren 1374-'92 (DUMB., I, 72-74), veelvuldig vermeld in de jaren 1369-'93
(C.R.D., III[2]-VII, passim).
= Kortriek, hoeve onder Olst (BEEKMAN, Nomina, VII, 41); A. de C. wordt nog vermeld in
1393 (C.R.D., VII, 328).
Verving in 1391 zijn houten huis door een stenen woning (C.R.D., VII, 275).
Schepen in de jaren 1371-'99 (DUMB., I, 72-74).
Nog vermeld in 1389 (C.R.D., VII, 83).
Schepen in de jaren 1384-1418 (DUMB., I, 73-75).
Verwierf in 1380 een goed onder Wijhe, wordt in 1386 vermeld als leenman van het Sticht
Utrecht (VAN DOORNINCK, Gasth., nrs. 65 en 77), schepen in de jaren 1382-'89 (DUMB.,
I, 73).
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1193

item Lubbertus Aerntssoen ;

1194

item Wernerus ton Brincke ;

1195

item Henricus de Zwollis;

1196

item Andreas Houessche filius Andree;

1197

item Bundi Andreessoen;

1198

item Gerardus Zweueking ;

1199

item Henricus Vding;

1200

item Winikinus de Aldenzel ;

1201

item Egbertus Strubbe ;

1202

item Hermannus Strubbe ;

1203

item Nycolaus Ka ;

1204

item Henricus Vogheler ;

1205

item Johannes van den Haue ,
monetarius;

1206

item Johannes Bronchorst ;

1207

item Lubbertus

1208

item Henricus van Buchorst ;

1209

item Johannes Beker;

1210

item Gerardus Oving;

1211

item Gerardus Comhaer

1212

item Rodolfus Byerman ;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

filius Johannis;
14)

15)

de Bomel;

16)

Verving in 1389 zijn houten huis door een stenen woning (C.R.D., VII, 103).
Nog vermeld in 1393 (C.R.D., VII, 398).
Verving in 1385 zijn houten huis door een stenen woning (C.R.D., VI, 271).
Nog vermeld in 1395 (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 120).
Schepen in de jaren 1407-'23 (DUMB., I, 74; ID., II, 185), in 1400 vermeld als bezitter van
een jaarrente (VAN DOORNINCK, Gasth., nr. 136).
Verwierf het burgerrecht in 1370 (C.R.D., III[2], 264).
Verwerft in 1392 een jaarrente, wordt in 1393 vermeld als eigenaar van een huis in de
Bisschopsstraat, wordt in 1395 vermeld als medeëigenaar van een huis bij de Zandpoort
(VAN DOORNINCK, Gasth., nrs. 99, 107 en 114).
Schepen in 1391 (C.R.D., VII, 208).
Leverde in 1390 donrebussen aan de stad (C.R.D., VII, 132).
Schepen in de jaren 1380-'97 (DUMB., I, 73-74).
Nog vermeld in 1393 (C.R.D., VII, 347).
Viskoper, nog vermeld in 1394 (C.R.D., VII, 377).
Schepen in de jaren 1380-'97 (DUMB., I, 73-74).
= Bukhorst, voormalig havezate (gemeente Zalk).
In 1394 rentmeester van Salland (C.R.D., VII, 332), van beroep goudsmid (zie MOLL, Gozewijn
Comhaer, 50).
Nog vermeld in 1391 (C.R.D., VII, 229).
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17)

17)

item Henricus Ekoern .

Nog vermeld in 1396 als medeëigenaar van een huis in de Assenstraat (VAN DOORNINCK,
Gasth., nr. 122).
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1214

Infrascripti de minori:

1215

in primis Theodericus, Hademannus filii
Alberti de Cortrike;

1216

item Hermannus filius Theoderici Wilden
dicti Dyrixsoen ter Vpwoelden;

1217

item Theodericus, Hermannus filii
Hermanni Bovings;

1218

item Theodericus filius Reyneri filii
Theoderici;

1219

item Meynoldus et Herbordus filii Gerardi
Lalant;

1220

item Lambertus filius Lamberti ton
Weerde;

1221

item Johannes, Lubbertus et Wernerus
filii Conradi de Endya;

1222

item Egidius filius Reyneri de Haerlo;

1223

item Johannes filius Johannis dicti
Lewe;

1224

item Johannes filius Oelrici

1225

item Conradus filius Reyneri de
Ockenbroec;

1226

item Henricus, Berwoldus, Egidius et
Iohannes filii Egidii de Arnhem;

1227

item Theodericus filius naturalis Egidii de
Arnhem;

1228

item Theodericus filius Iohannis ter
Poerten;

1229

item Henricus filius Henrici Byerman;

1230

item Hermannus et Gelmarus filii
Hermanni de Apeldoren;

1231

item Henricus et Arnoldus filii Johannis
Olyslagher;

1)
2)
3)
4)
a)
5)
6)
b)
7)

Schepen in 1381 (C.R.D., V, 377).
Schepen in de jaren 1424-'40 (DUMB., I, 75-76).
Schepen in 1358 (C.R.D., I, xviii); stadsbode in de jaren 1367-'77 (C.R.D., III[2]-V, passim).
Schepen in de jaren 1411-'21 (DUMB., I, 75).
Deze naam oorspronkelijk voorafgegaan door het in later tijd geradeerde woord naturalis.
Vermeld in de jaren 1370-'89 (C.R.D., III[2], 264; ID., VII, 103).
Nog vermeld in de jaren 1421-'31 (DUMB., I, 316, 317).
Dit woord voorafgegaan door de doorgekraste letters fl.
Schepen in 1413 (ACQUOY, 30), bezat tot 1419 land op de Deventer Worp (DUMB., I, 27,
519).
Woonde in 1388 in de Broederenstraat (DUMB., I, 594).

8)

1)

2)

3)

4)

6)

a)5)

Hoyer;

b)

7)

8)
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item Arnoldus filius naturalis Henrici
Nyeghenap filii Brunonis;

1233

item Henricus, Wilhelmus, Stephanus et
Engela-
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1)

2)

bertus filii Engelberti de Dotinghem;

1234

item Henricus filius Jacobi de Apeldoren;

1235

item Gerardus, Wolbertus et Gelmarus
filii Martini ton Bome;

1236

item Henricus et Wernerus filii Iohannis
die Hoyer;

1237

item Lambertus filius naturalis Iohannis
die Hoyer;

1238

item Johannes et Henricus filii Hermanni
Splitof;

1239

item Henricus filius Herbordi Splitof;

1240

item Henricus filius naturalis Herbordi
Splitof;

1241

item Theodericus et Gerardus filii Werneri
ton Brincke;

1242

item Bertoldus et Theodericus filii
Theoderici Ottensoen;

1243

item Henricus et Ludekinus filii Henrici
de Zwollis;

1244

item Andreas et Iohannes filii Andree
Houesschen;

1245

item Gosvinus et Iohannes filii Johannis
Bodeker;

1246

item Henricus filius Gerardi Zwaueking;

1247

item Gerardus et Wilhelmus filii Winikeni
de Aldenzeel;

1248

item Johannes filius Egberti Strubben;

1249

item Hermannus et Henricus filii Henrici
Vogheler;

1250

item Abelinus filius Wolberti Scheving;

1251

item Johannes filius naturalis Henrici
Scheving;

1252

item Nycolaus filius Martini Coperen;

1253

item Euerardus filius Iohannis
Bronckhorst;

1)
2)
3)
4)
5)

3)

4)

5)

Schepen in de jaren 1407-'29 (DUMB., I, 74-75; ID., II, 185).
Vermeld in de jaren 1377-'88 (C.R.D., V-VII, passim).
Schepen in 1428 (DUMB., I, 75).
Schout in 1415 (DUMB., I, 58).
Schepen in 1424 (DUMB., II, 185).
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item Henricus van den Lare et Henricus
van den Lare eius filius;

1255

item Johannes filius Lubberti Iohanssoen;

1256

item Henricus filius Gerardi Voerdings;

1257

item Walterus filius naturalis Gerardi
Borren;

1258

item Gerardus filius naturalis Bernardi
ton Stocke;

a)

a)

Dit woord in dezelfde hand bovengeschreven.
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1259

item Gerardus filius Werneri vpper
Heest;

1260

item Gadekinus filius Johannis Beker;

1261

item Theodericus et Henricus filii Gerardi
Ovings;

1262

item Gosvinus filius Gerardi Comhaer de
Bomel.

*

a)

**

a)
b)

Dit woord voorafgegaan door de doorgekraste letters fl.
Dit woord voorafgegaan door de doorgekraste woorden de Rysen.
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III. Bijlage
1300 januari 13. Schepenen en raden van Deventer oorkonden dat zij de statuten
van het Koopmansgilde met instemming van de gildebroeders vaststellen in nader
omschreven vorm.
Hss.: orig. charter, bewaard Gemeentelijke Archiefbewaarplaats Deventer,
bestanddeel I.A., no. 20 (olim: no. 535 INVENTARIS DEVENTER-ARCHIEF); (afb.:
O.O., III, no. 490). Met uithangend stadszegel in groene was (beschrijving en
afbeelding: BRUGMANS-HEERINGA, Corpus, no. 581) voorzien van tegenzegel
(legende: S. SECRETVM CIVITATIS DAVENTRIENSIS, afb.: O.O., III, no. 490). In
dorso (16e eeuw): Van der Wantsnijdergilde. Middelnederlandse vertaling uit 1418
(?): I.A., no. 27, blz. 3-5.
Drukken: REVIUS, Daventriae, 26-27 - DUMB., I, 39-40 - NIERMEYER, Oorkonden,
no. 20, blz. 25-26 (met jaartal 1301) - O.S.U., V, no. 2947, blz. 428-429.
Middelnederlandse vertaling: DUMB., I, 40-41.
Regesten: BROM, Regesten, II, no. 2875 - O.O., III, no. 490.
Universis tam presentis quam futuri temporis hominibus, ad quos presens scriptum
pervenerit, .. scabini et consules Dauentrienses salutem et rei geste cognoscere
veritatem.
a)
Quia memoria hominum infirma est et labilis, de re gesta expedit fieri scripturam ,
que contineat seriem veritatis.
Notum igitur sit universis, quod nos .. scabini et consules predicti, affectantes
quod unusquisque opidanorum nostrorum secundum exigentiam status sui procedat,
statuimus de consensu et voluntate fratrum fraternitatis, que Comanreghilde dicitur,
ut statuta inferius annotata amplius in ipsa fraternitate pro consuetudine observentur.
[1] Statuimus itaque in primis quod quilibet acquisitor huius fraternitatis, cuius
pater fuit in eadem, dabit tantummodo pro acquisitione duodecim denarios pro
tempore in Dauentria legales. Si vero pater acquisitoris non fuit in hac
fraternitate, tunc ipse pro acquisitione vigintiquatuor solidos sterlignorum de
Anglia confratribus ministrabit.

a)

Hs.: scriptuam met bovengeschreven afkortingsteken, verm. r + klinker.
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[2] Item statuimus quod cuilibet opidano nostro carenti ista fraternitate pannum
1)
2)
3)
alium quam wamal , strandoc , egerding et pannos quoslibet non retrahentes,
qui vulgariter dicuntur onkrympende, ad incisionem vendere non licebit.
[3] Item statui[m]us quod quilibet opidanus noster, habens istam fraternitatem vel
eam acquirere volens, si est exercens aliquod officium, non debebit ad
incis[i]onem vendere alium pannum quam dictum est, quamdiu suum officium
a)
voluerit exercere; et quicumque opidanorum nostrorum huiusmodi statuta
nostra vel aliquod ex eis infregerit, punietur in centum solidis, de quibus ..
scabini tres libras confratres vero duas tollent.
[4] Item statuimus quod quicumque confrater fraternitatem suam contumaciter
perdiderit, acquiret illam de maiori, et insuper dabit civitati nostre pro acquisitione
libram unam.
[5] Item statui[m]us quod si aliquod infortunium acciderit alicui de confratribus
exeuntibus ad nundinas vel redeuntibus de eisdem, et aliquis de confratribus
per duos opidanos convinci poterit quod rogatus pro auxilio auxilium non tulerit,
punieter in libra una, cuius medietatem .. scabini et medietatem confratres
tollent.
[6] Item quod quilibet textor, texens pannum laneum in civitate nostra, non vendet
eum ad incisionem sed integrum, quia si convinci poterit quod vendiderit eum
ad incisionem, punietur in libra una, que inter .. scabinos et confratres equaliter
dividetur.
[7] Item statui[m]us quod quilibet opidanus noster habens fraternitatem istam, si
convinci poterit quod exiverit cum falce, aut quod onustaverit currum fimo,
punietur in libra una que etiam inter scabinos et confratres equaliter dividetur.
Ut autem omnia et singula predicta inviolabiliter sorciantur firmitatem, nos .. scabini
et consules predicti sigillum civitatis nostre presentibus appendimus in testimonium
omnium premissorum.
Datum anno Domini millesimo trecentesimo in octava Epiphanie eiusdem Domini.
*

**

1)
2)
3)
a)

Wamal (waetmael) = grove wollen stof.
Strando(e)c = grove linnen stof.
Betekenis niet volkomen duidelijk. Bestaat er samenhang met egghe (= zelfkant van het
laken)?
Oorspronkelijk quocumque, de letter o in i veranderd.
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Naamlijst van de personen vermeld in de
gilderol
I. Verantwoording bij de klapper
De koopmansgilderol geeft op het moment van hun intrede in het gilde de namen
der broeders in de vorm van een doopnaam, meestal gevolgd door de volledige
naam van de vader. Onder volledige naam van de vader dient zowel te worden
verstaan de doopnaam van die vader, als ook de aan die doopnaam toegevoegde
achternaam. Deze achternaam kan zijn: a) een familienaam, b) een patronymicum,
c) een aanduiding van beroep of herkomst.
De achternamen der vaders vallen dus in drie categorieën uiteen, ten gevolge
waarvan met de namen van de gildebroeders hetzelfde geschiedt. De namen dezer
laatsten hebben derhalve - afhankelijk van de categorie van de achternaam van de
vader - de volgende vormen, bijvoorbeeld:
a) Albertus filius Bertoldi Tersel,
b) Andreas filius Henrici Ludensoen,
c) Gosvinus filius Hermanni de Apeldorn.
Dit alles bij de intrede van een gildebroeder. Wanneer echter - in een later stadium
- deze zelfde persoon in de rol opnieuw wordt genoemd (meestentijd als vader van
een jonge gildebroeder, of als borg voor een nieuw lid), dan wordt zijn naam in een
minder plechtige vorm genoteerd, en beperkt de gildesecretaris zich tot de vermelding
van een doopnaam en van een daaraan toegevoegde achternaam. Deze achternaam
kan eveneens zijn: familienaam, patronynicum, of aanduiding van beroep dan wel
herkomst.
In vergelijking met de drie elementen waaruit de naam van de gildebroeder was
opgebouwd bij diens intrede (eigen doopnaam + vaders doopnaam + vaders
achternaam) is derhalve bij een latere vermelding één element weggevallen. De
eigen doopnaam wordt uiteraard opnieuw genoemd, maar tussen de doopnaam
van de vader en diens achternaam wordt een keuze gedaan. De wijze van kiezen
is niet constant. De ene gildebroeder blijkt in later jaren zijn vaders doopnaam tot
eigen achternaam te hebben verkozen -
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zodat van deze gildebroeder de naam de vorm vertoont van een doopnaam +
patronymicum -, de andere broeder gebruikt de vaderlijke familienaam als
achternaam, of de vaderlijke herkomst dan wel beroepsaanduiding. Op het moment
van intrede in het gilde bestaat dus geen zekerheid ten aanzien van de vorm die
de naam van deze gildebroeder zal vertonen bij een latere vermelding in de rol.
Hierop geldt slechts deze uitzondering dat men moet aannemen dat personen, wier
vadersnaam bestond uit een doopnaam + patronymicum, wellicht de vaderlijke
doopnaam tot patronymicum zullen vervormen, en zeer zeker niet het door de vader
gevoerde patronymicum als eigen familienaam zullen gebruiken. Het zal immers
duren tot de achttiende eeuw voordat men namen die naar de vorm patronymica
zijn, als familienaam begint te gebruiken.
De onder a - c genoemde intredenamen kunnen derhalve op een later moment
de volgende vormen vertonen:
a1) Albertus Bertoldi,
a2) Albertus Tersel,
b) Andreas Henrici,
c1) Gosvinus Hermanni
c2) Gosvinus de Apeldorn.
De intredenamen zijn in de volgens bovenstaand voorbeeld uitgewerkte vormen in
de klapper opgenomen, en bovendien in deze vormen tweemaal vermeld, nl. zowel
op de doopnaam als op de achternaam. In de zeldzame gevallen dat de volledige
achternaam van de vader een uitgebreider vorm kent dan de hierboven beschrevene,
bijvoorbeeld een combinatie van herkomstnaam, beroepsnaam, familienaam en/of
patronymicum, zijn al deze elementen in de klapper verwerkt. Is echter het beroep
van de betreffende persoon bekend uit een andere vindplaats dan de
koopmansgilderol, dan is deze beroepsaanduiding in de klapper wel vermeld achter
de betreffende naam, maar zelf niet als onderdeel van die naam beschouwd, dus
evenmin als alphabetiseringselement.
De hypothetische vorm die de achternaam van de gildebroeder, afgaande op zijn
naamsaanduiding bij de intrede, kan aannemen, wordt in de klapper aangegeven
door deze achternaam te plaatsen tussen ronde haken ( ). Zo vinden wij bijvoorbeeld
in regel 250 de intrede van Reinerus, filius Johannis Aurifabri. In de klapper is deze
vermelding verwerkt als (AURIFABER), Reinerus, filius Johannis Aurifabri, 250 en als
(JOHANNIS), Reinerus, filius Johannis Aurifabri, 250. Immers de mogelijkheid bestaat
dat deze gildebroeder, elders op de rol of een andere bron, als Reinerus
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Johannis dan wel als Reinerus Aurifaber voorkomt.
De namen worden in de klapper vermeld volgens de moderne spelling, tussen
vierkante haken [ ] is de originele schrijfwijze gegeven waarbij minuscule afwijkingen
werden verwaarloosd. Bij de moderne spellingswijze der namen werd bovenal Van
1)
2)
3)
der Schaar gevolgd, aanvullend eveneens Bach en Förstemann , terwijl meer in
het bijzonder voor de herkomstnamen de schrijfwijze werd gevolgd van de lijst van
4)
het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap , indien althans het dagelijks
gebruik niet al te zeer van deze lijst afwijkt.
Wanneer een in de klapper aangegeven regelnummer op de intrede als
gildebroeder slaat, is achter deze verwijzing tussen ronde haken het jaartal van de
betreffende intrede geplaatst, somtijds gevolgd door de afkortingen ma. of mi.,
namelijk in het geval dat bekend is of deze intrede de maiori dan wel de minori plaats
vond. De gebruiker zij gewaarschuwd dat wanneer als jaar van intrede een zekere
periode wordt aangegeven in plaats van één enkel jaar, hij in dat geval te maken
heeft met een datering die binnen de grenzen van het vermelde tijdvak vallen moet.
Mocht van een persoon bekend zijn dat hij optreedt als borg, dan staat zulks
eveneens aangegeven door middel van een bepaald jaartal - of bepaalde periode
- gevolgd door de afkorting fid.
Indien de gilderol van een bepaalde persoon vertelt dat hij op het moment van
de vermelding niet meer in leven is, dan is achter de verwijzing het jaartal van deze
vermelding tussen ronde haken aangegeven, voorafgegaan door het kruisteken †.
Het overlijden heeft derhalve plaatsgevonden in het genoemde jaar of vroeger; dit
laatste is des te waarschijnlijker omdat de inauguraties werden gehouden in de
eerste weken van het nieuwe jaar.
De volgorde der namen is alfabetisch-lexicografisch, met die uitzondering dat de
patronymica zijn geplaatst achter de doopnamen waarvan zij zijn afgeleid, dus
ARNOLDI achter ARNOLDUS.
Tussen ronde haken is met Romeinse cijfers aangegeven op de hoeveelste
persoon van een bepaalde naam de verwijzing betrekking heeft: (AURIFABER),
Johannes (II), filius Reineri Aurifabri (II) wil derhalve zeggen: Johannes (Aurifaber),
5)
tweede van die naam, zoon van Reinerus Aurifaber, tweede van die naam .
De afkorting f. betekent filius.

1)
2)
3)
4)
5)

VAN DER SCHAAR, Woordenboek.
BACH, Namenkunde.
FÖRSTEMANN, Namenbuch.
LIJST der aardrijkskundige namen van Nederland.
Vergelijk blz. 23 n. 3.
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II. Klapper
A
ABELIN... zie EBELIN...
AERNTSSOEN zie ARNOLDI
ALBERNUS [Alber, Albro] Riketale, iudex, 39 (1249), 207
- f. Rutgeri de Salice, 86 (1250-'53)
- (de Wagenbergh), broeder van Pelegrimus de Wagenbergh, 292 (1284)
- ter Wilgen zie ALBER de Salice
(ALBERNI [Albronis]), Godekinus, f. Alberni Riketale, 207 (1269-'72)
-, Lefhardus, 82 (1250-'53)
ALBERTUS [Arbaertus] (Alberti), f. Alberti Bokes (1), 530 (1311)
- de Arta platea, 211
- (Bertoldi), f. Bertoldi Tersel, 981 (1356)
- Bloc, 558 (1311)
- (Bluc), f. Henrici Bluc, 498 (1309)
- Boke(s) (I), 530
- (Boke(s)) (II), f. Alberti Bokes (I), 530 (1311)
- (ton Bome), f. Ghelmari ton Bome (I), 892 (1349)
- (de Dune) (I), f. Mette de Dune, 496 (1306)
- (de Dune) (II), f. Hermanni de Dune (I), 715 (1337) mi.
- de Elten, 933
- v.d. Engestraat zie ALBERTUS de Arta platea
- in [de] Fossa, 160 (1255-'67), 174
- (Ghelmari), f. Ghelmari ton Bome (I), 892 (1349)
- vppen Graven zie ALBERTUS in Fossa
- (Henrici), f. Henrici Bluc, 498 (1309)
- (Hermanni), f. Hermanni de Dune (I), 715 (1337) mi.
- (ter Huernen), f. Johannis ter Huernen (I), 905 (1349)
- Johannis (I), 73 (1250-'53)
- (Johannis) (II), f. Johannis Stapel (I), 838 (1344) mi.
- (Johannis) (III), f. Johannis ter Huernen (I), 905 (1349)
- (Johannis) (IV), f. Johannis Tueneman (I), 1082 (1364) mi.
- (Johannis) (V), f. natur. Johannis Tuneman iunioris (II), 1132 (1369) mi.
- (Johannis) (VI), f. Johannis Crulling (II), 1135 (1369) mi.
- de Cortrike, 1187 (1387) ma., 1215
- (Crulling), f. Johannis Crulling (II), 1135 (1369) mi.
- (Lamberti), f. Lamberti ton Weerde (I), 910 (1349)
- (Loppinc), f. Ludekini Stapel (I) alias Loppinc (I), 1001 (1356) mi.
- (Ludekini) f. Ludekini Stapel (I) alias Loppinc (I), 1001 (1356) mi.
- (Mechtildis [Mette]) f. Mette de Dune, 496 (1306)
- de Meckelike, 479 (1300)
- Mette zie ALBERTUS Mechtildis
- Recke[n], 235 (1274), 430 (1297, geen intr.)
- Recko, 342
- de Stepelo [Stapelle, Stapelo] (I), 564 (1312-'23), 607 (1324, geen intr.), 628
- (de Stepelo [Stapel]) (II), f. Johannis Stapel (I), 838 (1344) mi.
- (de Stepelo [Stapel]) (III), f. Ludekini Stapel (I) alias Loppinc (I), 1001 (1356)
mi.
- (Tersel), f. Bertoldi Tersel, 981 (1356)
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(1364) mi.
- (Tuneman) (II), f. natur. Johannis Tuneman iunioris (II), 1132 (1369) mi.
- (ton Weerde), f. Lamberti ton Weerde (I), 910 (1349)
(ALBERTI), Abelinus, f. Alberti de Arta platea, 211 (1269-'72)
(-), Albertus, f. Alberti Bokes (I), 530 (1311)
-, Ebelinus zie Abelinus ALBERTI
(-), Hademannus, f. Alberti de Cortrike, 1215 (1387) mi.
(-), Hartwicus, f. Alberti de Fossa, 174 (1268)
(-), Johannes (I), f. Alberti Recko, 342 (1288)
(-), Johannes (II), f. Alberti de Elten, 933 (1351) ma.
(-), Theodericus, f. Alberti de Cortrike, 1215 (1387) mi.
ALBRO(...) zie ALBERN...
ALBUS [Witte], Bernardus [Berent], 417 (1291), 456, 689
(-), Boldierus, f. Hugonis Albi, 210 (1269-'72)
(-), Hugo, 210
-, Johannes, f. Pelegrini, 148 (1255-'67)
(-), Pelegrinus, vader v. Johannes Albus, 148
ALDENZELE zie OLDENZAAL
ALDRUDIS [Altradis], Henricus, 78 (1250-'53), 192
ALFARDUS, broeder van Bolgerus en Reynerus, 48 (1249)
- (v.d. Poot [super Pote]), f. Thidemanni super Pote, 441 (1297)
- (Thidemanni), f. Thidemanni super Pote, 441 (1297)
ALGERUS f. Werenboldi, 27 (1249)
VAN ALMELO, Johannes, 1063
(-), Wilhelmus, f. Johannis de Almelo, 1063 (1364) ma.
ALTINIS zie ELTEN
ALTRADIS zie ALDRUDIS
ALVERICUS de Radenh, 161 (1255-'67)
- de Randen, vader v. Henricus Blankard, 23 (1249), 264, 303, 449
(ALVERICI [Haluerici]), Gerardus, f. Aluerici de Randen, 264 (1277)
(-), Henricus Blankard, f. Aluerici de Randen, 303 (1284), 449 (1297)
-, Ludolfus, 64 (1249), 259
AMILIUS ton Voerde, 1057, 1058
(AMILII), Johannes, f. Amilii ton Voerde, 1057, 1058 (1364) mi.
ANDREAS (Andree), f. Andree Houesschen (II), 1244 (1387) mi.
- Boving [Bovinc] (I), 805 (1338-'43, fid.), 807 (1338-'43, fid.), 1029
- (Boving) (II), f. Lubberti Bouings (I of II), 1174 (1373) mi.
- (G[h]elmari), f. Ghelmari de Risene (I), 810 (1338-'43)
- (Ger[r]ardi), f. Gerrardi de Rijsne (I), 295 (1284)
- Henrici, f. Henrici Ludensoen, 1152 (1373) mi.
- (de Heten), f. Pilegrimi de Heten, 99 (1254)
- Hove(s)sche, presbiter (I), vader van Andreas Houessche (II), 1160, 1196
- Houessche (II), f. Andree (Houessche) (I), 1196 (1387) ma., 1244
- (Houessche) (III), f. Andree Houesschen (II), 1244 (1387) mi.
- (Johannis), f. Johannis Vriherte, 833 (1344) mi.
- (Lubberti), f. Lubberti Bouings (I of II), 1174 (1373) mi.
- (de Ockenbroke), f. Reyneri de Ockenbroke, 1131 (1369) mi.
- (Pilegrimi), f. Pilegrimi de
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Heten, 99 (1254)
- (Reyneri), f. Reyneri de Ockenbroke, 1131 (1369) mi.
- (de Rijsen [Rijsne, Risnen]) (I), f. Gerrardi de Rijsne (I), 295 (1284), 603
- (de Rijsen [Risene]) (II), schepen, f. Ghelmari de Risene (I), 810 (1338-'43),
1100 (1369, geen intr.)
- de Rijssel [Rislo], 522
- (Vriherte), f. Johannis Vriherte, 833 (1344) mi.
(ANDREE [Andreessoen]), Andreas, f. Adree Houesschen (II), 1244 (1387)
mi.
-, Bundi, 1197 (1387) ma.
(-), Ghelmarus, f. Andree de Risnen (I), 603 (1324)
(-), Gherhardus, f. Andree de Rislo, 522 (1311)
(-), Hermannus (I), f. Andree Bouinc (I), 805 (1338-'43)
(-), Hermannus (II), ‘cremer’, f. domini Andree Houesche presbiteri (I), 1160
(1373) mi.
(-), Johannes (I), f. Andree de Risnen (I), 603 (1324)
(-), Johannes (II), f. domini Andree Houesche presbiteri (I), 1160 (1373) mi.
(-), Iohannes (III), f. Andree Houesschen (II), 1244 (1387) mi.
(-), Lubbertus (I), f. Andree Bouinc (I), 805 (1338-'43)
(-), Lubbertus (II), f. Andree Bovinc (I), 1029 (1361) mi.
ANE(S)CE zie ANSEN
ANSELMUS, f. Gerardi Pape, 328 (1288)
(VAN ANSEN [de Ane(s)ce], Geruasius f. Hermanni de Anece, 201 (1269-'72)
-, Hermannus, 183, 201
(-), Johannes, f. Hermanni de Anesce, 183 (1268)
(VAN APELDOORN [de Ap(p)elderen, Apeldor(e)n, Apelduren]), G[h]elmarus
(I), f. Gosvini de Apelderen (II), 742 (1337) mi.
(-), Gelmarus (II), schepen, f. Hermanni de Apeldoren (V), 1230 (1387) mi.
(-), Gosvinus [Gosswinus, Gozwinus] (I), f. Hermanni de Apeldorn (I), 302
(1284), 506
(-), Gozwinus (II), schout en schepen, f. Gozwini de Appelderen (I), 506 (1311),
643, 742, 816 (1338-'43, fid.)
(-), Gosvinus (III), f. Gosvini de Apeldoren (II), 643 (1330), 742
-, Gosswinus (III of IV), 848
(-), Gosvinus (IV), f. Henrici de Apeldoren (I), 647 (1330), 890
(-), Gosswinus (V), f. domini Johannis de Apeldoren canonici Dauentriensis
(II), 849 (1344) mi.
(-), Henricus (I), schout en schepen, f. Gozwini de Appelderen (I), 506 (1311),
647, 741 (1337, fid.), 743 (1337, fid.), 762 (1337, fid.), 848 (1344, fid.), 849
(1344, fid.)
(-), Henricus (II), f. Gosvini de Apeldoren (IV), 890 (1349)
(-), Henricus (III), f. Jacobi de Apeldoren, 1234 (1387) mi.
-, Hermannus [Harmannus] (I), 268 (1277-'83), 302, 421
(-), Hermannus (II), schepen, f. Nannonis de Apeldoren, 613 (1324), 646
(-), Hermannus (III), f. Gosswini de Apeldoren (II), 816 (1338-'43), 1026
(-), Hermannus (IV), f. Gosswini de Apeldoren (III of IV), 848 (1344) mi.
(-), Hermannus (V), schepen, f. Hermanni de Apeldoren (III), 1026 (1361) mi.,
1230
(-), Hermannus (VI), f. Hermanni
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de Apeldoren (V), 1230 (1387) mi.
-, Jacobus, schepen, 1184 (1387, geen intr.), 1234
(-), Johannes (I), f. Gozwini de Appelderen (I), 506 (1311)
(-), Johannes (II), kanunnik, f. Henrici de Apelderen (I), 741 (1337), 849
(-), Johannes (III), f. Gosswini de Apeldoren (II), 816 (1338-'43)
(-), Johannes (IV), f. Gosswini de Apeldoren (III of IV), 848 (1344) mi.
(-), Johannes (V), f. domini Johannis de Apeldoren canonici Dauentriensis (II),
849 (1344) mi.
(-), Nanno, f. Harmanni de Apeldoren (I), 421 (1291), 613, 644
(-), Theodericus, f. Nannonis de Apeldoren, 644 (1330)
(-), Wilhelmus, f. Hermanni de Apeldoren (II), 646 (1330)
ARBAERTUS zie ALBERTUS
ARBOR zie BOME
(VAN [DE] ARN[H]EM), Berwoldus, f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
-, Ebelinus, zie Obelinus de ARNHEM
(-), Egidius (I), schepen, f. Henrici de Arnhem (I), 942 (1352) mi., 1226, 1227
(-), Egidius (II), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
-, Gerardus (I), 226 (1273), 248
(-), Gerardus (II), f. Gerardi de Arnem (I), 248 (1277)
(-), Gerardus (III), f. Johannis de Arnem (I), 433 (1297), 617
-, Henricus (I), schepen, 661, 942 († 1352)
(-), Henricus (II), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
(-), Johannes (I), f. Gerardi de Arnem (I), 227 (1273), 433, 548
(-), Johannes (II), f. Gerardi de Arnhem (III), 617 (1324)
(-), Johannes (III), f. Henrici de Arnhem (I), 661 (1330)
(-), Iohannes (IV), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
(-), Obelinus, f. Johannis de Arnhem (I), 548 (1311)
(-), Theodericus (I), schepen, f. Henrici de Arnhem (I), 661 (1330)
(-), Theodericus (II), f. natur. Egidii de Arnhem (I), 1227 (1387) mi.
ARNOLDUS de Aldensele Sceuinc, 228 (1273)
- (Arnoldi) (I), f. Arnoldi Sceuinc (I), 281 (1284)
- (Arnoldi) (II), f. Arnoldi Scevinc (II), 685 (1334)
- (Arnoldi) (III), f. Arnoldi Woesteland (II), 851 (1344) mi.
- (Aurifaber), f. Reyneri Aurifabri (II), 1128 (1369) mi.
- (vppen Berghe), f. Meynoldi vppen Berghe, 581 (1324)
- Bijvank [Byuanc], 717 (1337) mi.
- (de Billen), f. Gerardi de Billen, 24 (1249)
- Bonus Puer zie ARNOLDUS Goedekind
- (in Brinco) (I), f. Hesseli in Brinco (I), 22 (1249)
- (de Brinco) (II), f. Godefridi de Brinco (I), 225 (1273)
- (apud Brincum) (III), f. Werneri apud Brincum (I), 354 (1288), 532
- (Butendijc), f. Johannis Butendijc (I of II), 1178 (1373) mi.
- (Euerardi), f. Euerardi Mirabilis, 100 (1254)
- (de Eysterhof [Heesterhove]), f. Werneri de Heesterhove,
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630 (1325-'29)
- Fermentarius zie ARNOLDUS Gruiter
- Gerardi (I), f. Gerardi Meynolt (I), 735 (1337) mi., 960, 966
- (Gerardi) (II), f. Gerardi Pundes, 837 (1344) mi.
- (Gerlaci), f. Gerlaci de Vreden (II), 1154 (1373) mi.
- (Go[e]dekind [Bonus Puer]) (I), f. Hartwici Boni Pueri (I), 80 (1250-'53)
- Godekint, 540 (1311)
- (Godefridi) (I), f. Godefridi de Stegula, 159 (1255-'67)
- (Godefridi) (II), f. Godefridi de Brinco (I), 225 (1273)
- Goudsmid zie ARNOLDUS Aurifaber
- (Gru[i]ter [Fermentarius]), f. Rodolphi Gruter (I), 709 (1337) mi., 792 (1338-'43,
fid.)
- (opper Heest [vpper Heyst, Opperheest]), schepen, f. Wolberti vpper Heyst,
854 (1344), 1184 (1387, geen intr.)
- de Heesterhove zie ARNOLDUS de Eysterhof
- (Hartwici), f. Hartwici Boni Pueri (I), 80 (1250-'53)
- (Henrici) (I), f. Henrici Nyeghenap (III), 1159 (1373) mi.
- (Henrici) (II), f. natur. Henrici Nyeghenap (IV) filii Brunonis (II), 1232 (1387)
mi.
- (Hermanni), f. Hermanni tor Clocken, 787 (1338-'43)
- (Johannis) (I), f. Johannis Wustellan (I), 75 (1250-'53)
- (Johannis) (II), f. Johannis Keerle, 770 (1337)
- (Johannis) (III), f. Johannis Butendijc (I of II), 1178 (1373) mi.
- (Johannis) (IV), f. Johannis Olyslagher, 1231 (1387) mi.
- (Keerle), f. Johannis Keerle, 770 (1337)
- (tor Clocken), f. Hermanni tor Clocken, 787 (1338-'43)
- (Crane), f. Wilhelmi Cranen, 1179 (1373) mi.
- (Lamberti) (I), f. Lamberti ton Weerde (I), 911 (1349)
- (Lamberti) (II), f. natur. Lamberti ton Weerde (I of II), 1134 (1369) mi.
- (Lubberti), f. Lubberti Vekeman, 486 (1300)
- Luerdenbeke, 860 (1347) ma.
- (Meynoldi), f. Meynoldi vppen Berghe, 581 (1324), 794 (1338-'43, fid.), 920,
992
- (Mirabilis), f. Euerardi Mirabilis, 100 (1254)
- (Monetaṙius), f. Tiderici Monetarii (II), 404 (1291)
- (Neghenap [Nyeghenap]) (I), f. Henrici Nyeghenap (III), 1159 (1373) mi.
- (Nyeghenap) (II), f. natur. Henrici Nyeghenap (IV) filii Brunonis (II), 1232
(1387) mi.
- van Oldenzaal zie ARNOLDUS de Aldensele
- Opperheest zie ARNOLDUS opper Heest
- Pape, schepen, 1192 (1387) ma.
- Phylippi, schepen, 635 (1330), 966
- (Punde), schepen, f. Gerardi Pundes, 837 (1344) mi.
- Reineri [Reyn(g)eri] (I), 150 (1255-'67)
- Reyneri (II), f. Reyneri filii Reyneri, 1066 (1364) mi.
- (Reyneri) (III), f. Reyneri Aurifabri (II), 1128 (1369) mi.
- (Rodolphy) (I), f. Rodolphy Noytemans (I), 662 (1330)
- (Rodolphi) (II), f. Rodolphi Gruter (I), 709 (1337) mi.
- de Salice, 47 (1249)
- (Scheving [Sceuinc(h)]) de Aldensele (I), 228 (1273), 281,
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330, 389, 466
- (Sceuinc) (II), f. Arnoldi Sceuinc (I), 281 (1284), 685
- (Scevinc) (III), f. Arnoldi Scevinc (II), 685 (1334)
- (de Stegula), f. Godefridi de Stegula, 159 (1255)
- Summer [Zumer], 692, 968
- (Theoderici [Tiderici]) (I), f. Tiderici..., 218 (1273)
- (Tiderici) (II), f. Tiderici Monetarii (II), 404 (1291)
- Tiberii [Tyberii], 92 (1250-'53)
- Tuneman [Thunemanni, Tyoneman], 598 (1324), 723
- Vekeman (I), 363
- (Vekeman) (II), f. Lubberti Vekeman, 486 (1300)
- Vekeman (III), schepen, 858 (1347) ma.
- Veleke, 887 (1347) ma.
- (de Vreden), f. Gerlaci de Vreden (II), 1154 (1373) mi.
- (ton Weerde) (I), f. Lamberti ton Weerde (I), 911 (1349)
- (ton Weerde) (II), f. natur. Lamberti ton Weerde (I of II), 1134 (1369) mi.
- (Werneri) (I), f. Werneri apud Brincum (I), 354 (1288)
- (Werneri) (II), f. Werneri de Heesterhove, 630 (1325-'29)
- ter Wilgen zie ARNOLDUS de Salice
- (Wilhelmi), f. Wilhelmi Cranen, 1179 (1373) mi.
- (Woesteland [Wustellan]) (I), f. Johannis Wustellan (I), 75 (1250-'53)
- Woestelant (II), 666 (1330), 851 (1344, fid.)
- (Woesteland) (III), f. Arnoldi Woesteland (II), 851 (1344) mi.
- (Wolberti), f. Wolberti vpper Heyst, 854 (1344) mi.
- Wustellan zie ARNOLDUS Woesteland
- Zonderling zie ARNOLDUS Mirabilis
- Zumer zie ARNOLDUS Summer
(ARNOLDI [Aerntssoen]), Arnoldus (I), f. Arnoldi Sceuinc (I), 281 (1284)
(-), Arnoldus (II), f. Arnoldi Scevinc (II), 685 (1334)
(-), Arnoldus (III), f. Arnoldi Woesteland (II), 851 (1344) mi.
-, Euerardus, f. Arnoldi Meynoldi, 992 (1356)
-, Gerardus, f. Arnoldi filii Gerardi filii Meynoldi, 960 (1356)
(-), Henricus (I), f. Arnoldi Sceuinch (I), 389 (1291)
-, Henricus (II), f. Arnoldi filii Phylippi, 635 (1330)
(-), Henricus (III), f. Arnoldi Woestelant (II), 666 (1330)
(-), Henricus (IV), f. Arnoldi Vekeman (III), 858 (1347)
(-), Jacobus, f. Arnoldi Woesteland (II), 851 (1344) mi.
(-), Johannes (I), f. Arnoldi Sceuinc (I), 466 (1300)
-, Johannes (II), f. Arnoldi filii Phylippi, 635 (1330)
(-), Johannes (III), f. Arnoldi Zumers, 692 (1334)
(-), Johannes (IV), f. Arnoldi Vekeman (III), 858 (1347)
-, Lambertus, schepen, f. Arnoldi filii Phylippi, 635 (1330), 966
(-), Lu[b]bertus (I), f. Arnoldi Vekeman (I), 363 (1288)
-, Lubbertus (II), 1193 (1387) ma.
(-), Martinus, f. Arnoldi Summer, 968 (1356) mi.
-, Meynoldus, f. Arnoldi filii Meynoldi, 920 (1349), 992 (1356)
-, Phylippus (I), f. Arnoldi filii Phylippi, 635 (1330)
-, Phylippus (II), f. natur. Arnoldi filii Gerardi (I), 966 (1356) mi.
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(-), Rodolphus (I), f. Arnoldi Scevinc (I), 330 (1288)
(-), Rodolphus (II), f. Arnoldi super Brinke (III), 532 (1311)
(-), Rodolphus (III), f. Arnoldi Tyoneman, 723 (1337) mi.
(-), Rodolphus (IV), f. Arnoldi Fermentarii, 792 (1338-'43)
ARTA PLATEA zie ENGESTRAAT
ASCEKINUS de Delden, 240
ASSEL [Asele], Ulricus de, 669
(AURIFABER [Aurifabar]), Arnoldus, f. Reyneri Aurifabri (II), 1128 (1369) mi.
(-), Henricus, f. Reynheri Aurifabri (I), 618 (1324)
(-), Jacobus, f. Reyneri Aurifabri (I), 512 (1311)
-, Johannes (I), 157 (1255-'67), 250
(-), Johannes (II), f. Reyneri Aurifabri (II), 1128 (1369) mi.
(-), Johannes (III), senior filius Reyneri Aurifabri (II), 1138 (1369) mi.
(-), Martinus, f. Reyneri Aurifabri (I), 512 (1311)
(-), Reynherus (I), f. Johannis Aurifabri (I), 250 (1277), 512, 618
-, Reynerus (II), 1128, 1138

B
(BAKERWEERDE [Bakerwert]), Bertoldus (I), f. Gosvini Bakerwert, 760 (1337)
mi.
(-), Bertoldus (II), f. Gosvini de Bakerweerde, 1068 (1364) mi.
-, Gosvinus, schout, 760 (1337) ma., 1068
(-), Henricus, f. Werenboldi de Bakerweerde, 1151 (1373) mi.
(-), Theodericus, f. Gosvini Bakerwert, 761 (1337) mi.
(-), Werenboldus, f. Gosvini Ba- 761 (1337) mi., 1151
(-), Wilhelmus, f. Gosvini Bakerwert, 761 (1337) mi.
BAKKER [Backer], Hermannus, 1094 (1366) ma., 1118
(-), Johannes, f. natur. Hermanni Backer, 1118 (1369) mi.
(BALTINC), Ghysebertus [Ghyzelbertus] (I), f. Johannis Baltinc (I), 550 (1311),
835
(-), Ghysebertus (II), f. Ghyseberti Baltinc (I), 835 (1344) mi.
(-), Jacobus, f. Ghyseberti Baltinc (I), 835 (1344) mi.
-, Johannes (I), 550
(-), Johannes (II), f. Ghyseberti Baltinc (I), 835 (1344) mi.
BARNERUS, f. Hermanni de Dunen (I), 652 (1330)
DE BAS[S]EL[L]E, [tor Bascele, Bascelo], Bestekinus (I), 177, 304
-, Bestekinus (II), f. Johannis de Bascele, 385 (1291), 432 (1297), 663, 813
(-), Bestekinus (III), f. Bestekini tor Basselen (II), 663 (1330)
(-), Ecbertus, f. Rabberti de Basele, 209 (1269-'72)
-, Gerardus, 177 (1268)
(-), Johannes, f. Bestekini de Bassele (I), 304 (1284), 432
(-), Lambertus, f. Bestekini tor Bassele (II), 813 (1338-'43)
-, Rabbertus [Ralbertus] (I), 137 (1254)
-, Rabbertus (I of II), 209
(-), Ralbertus (II), f. Ralberti de Bascele (I), 137 (1254)
(BEKER), Gadekinus, f. Johannis Beker, 1260 (1387) mi.
-, Johannes, 1209 (1387) ma., 1260
BERCHOWERE zie BERKHOUWER
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Johannes, f. Johannis filii Volkardi, 331 (1288)
BERNARDUS [Berent, Bernhardus] Albus, 417 (1291), 456, 689
- (Bernardi) (I), f. Bernardi Meibom (I), 410 (1291)
- (Bernardi) (II), f. Bernardi Boele (I), 672 (1330)
- (Bernardi) (III), f. Bernardi ton Cruce (I), 912 (1349)
- Boele (I), 672 (1330)
- (Boele) (II), f. Bernardi Boele (I), 672 (1330)
- (Boving [Bouing]), f. Lubberti Bouings (I of II), 1174 (1373) mi.
- (de Delden), f. Wesseli filii Johannis (I) de Delden, 993 (1356) mi.
- (Gelmari), f. Gelmari Senis (I), 42 (1249)
- (Gerardi) (I), f. Gerardi Rekene, 273 (1277)
- (Gerardi) (II), f. Gerardi Lalant (I), 574 (1324)
- (Grote), f. natur. Werneri Grote, 1079 (1364) mi.
- Heinemanni [Heynemanni], 454 (1297)
- (Henrici) (I), f. Henrici Meyboem (I), 779 (1338-'43)
- Henrici (II), kanunnik, f. Henrici filii Rufi Bernardi, 1025 (1361)
- (Hermanni), f. Hermanni Splytoef (I), 876 (1347)
- (Hildebrandi), f. Hildebrandi de Puteo, 312 (1284)
- (Johannis) (I), f. Johannis Sticker (I) de Risene, 823 (1338-'43)
- (Johannis) (II), f. Johannis Pamunt, 1018 (1361)
- ton Cruce (I), 912 (1349) ma.
- (ton Cruce) (II), f. Bernardi ton Cruce (I), 912 (1349)
- (Lalant), f. Gerardi Lalant (I), 574 (1324)
- (Lamberti), f. Lamberti toen Stocke (I), 596 (1324)
- (Leffardi), f. Leffardi Mulardi (I), 370 (1288)
- (Lubberti), f. Lubberti Bouings (I of II), 1174 (1373) mi.
- Meiboom [Meyboem] (I), 361 (1288), 411
- (Meibom) (II), f. Bernardi Meibom (I), 410 (1291)
- (Meyboem) (III), f. Henrici Meyboem (I), 779 (1338-'43), 917
- Mensonis, f. Mensonis Witten Berents, 689 (1334)
- (Mulhard [Mulardus]), schout, f. Leffardi Mulardi (I), 370 (1288), 554, 611
- van de Noordenbergstraat [Nordenberg, de platea Nordenbergensi, in platea
Nordenburgensi] (I), 108, 156
- (de Nordenberg) (II), f. Reynboldi de Nordenberg (I), 112 (1254)
- (de Ockenbroke), f. natur. Reyneri de Ockenbroke, 1052 (1361) mi.
- Oud zie BERNARDUS Senex
- (Pamunt), f. Johannis Pamunt 1018 (1361)
- (Put [de Puteo]), f. Hildebrandi de Puteo, 312 (1284)
- (Rekkum [Rekene]), f. Gerardi Rekene, 273 (1278-'83)
- (Reynboldi), f. Reynboldi de Nordenberg (I), 112 (1254)
- (Reyneri), f. natur. Reyneri de Ockenbroke, 1052 (1361) mi.
- (van Rijsen [de Risene]), f. Johannis Sticker (I) de Risene, 823 (1338-'43)
-, Rufus zie ook RODEBERENTS
-, Rufus, 1024
-, de Salice, 47 (1249), 140
- (Senex), f. Gelmari Senis (I), 42 (1249)
- (Splithof [Splytoef]), f. Hermanni Splytoef (I), 876 (1347)
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- (Sticker), f. Johannis Sticker (I) de Riscne, 823 (1338-'43)
- (toen Stocke) (I), f. Lamberti toen Stocke (I), 596 (1324), 747 (1337, fid.), 812
(1338-'43, fid.), 813 (1338-'43, fid.), 820 (1338-'43, fid.)
- ten Stocke (II), 861, 1258
- (Werneri), f. natur. Werneri Grote, 1079 (1364) mi.
- Wesseli, f. Wesseli filii Johannis de Delden, 993 (1356) mi.
- ter Wilgen zie BERNARDUS de Salice
-, Witte zie BERNARDUS Albus
(BERNARDI [Berents, Bernhardi]), Bernardus (I), f. Bernardi Meibom (I), 410
(1291)
(-), Bernardus (II), f. Bernardi Boele (I), 672 (1330)
(-), Bernardus (III), f. Bernardi ton Cruce (I), 912 (1349)
-, Gelmarus, 90 (1240-'53)
(-), Gerardus (I), f. Bernardi Boele (I), 672 (1330)
(-), Gerardus (II), f. natur. Bernardi ton Stocke, 1258 (1387) mi.
(-), Gereboldus, f. Bernardi de Salice, 140 (1255-'67)
(-), Gosvinus, f. Bernardi ten Stocke, 861 (1347) mi.
(-), Henricus (I), f. Bernardi Meibom (I), 410 (1291)
(-), Henricus (II), f. Bernhardi di Mulhart, 554 (1311)
(-), Henricus (III), f. Bernardi ton Stocke, 746 (1337) mi.
-, Henricus (IV), f. Rufi Bernardi [Rodeberents], 1024 (1361) ma., 1127
(-), Hermannus, f. Bernhardi Mulhard, 611 (1324)
(-), Hildebrant, f. Bernardi de platea Nordenbergensi (I), 108 (1254)
(-), Lambertus, f. Bernardi de Stocke, 812 (1338-'43), 861 (1347) mi.
(-), Lephardus, f. Bernhardi Mulhart, 554 (1311)
(- [Witten Berents]), Menso, f. Albi Bernardi, 456 (1297), 689
(-), Renboldus, f. Bernardi in platea Nordenburgensi (I), 156 (1255-'67)
(-), Sprung, f. Bernardi Meyboem (III), 917 (1349)
BERTOLDUS, broeder van Otto, 113 (1254)
- (Bakerweerde [Bakerwert]), (I), f. Gosvini Bakerwert, 760 (1337) mi.
- (de Bakerweerde) (II), f. Gosvini de Bakerweerde, 1068 (1364), mi.
- (de Dune), f. Hermanni de Dune (I), 799 (1338-'43)
- Fimpel, 1156
- (Gosvini (I), f. Gosvini Bakerwert, 760 (1337) mi.
- (Gosvini) (II), f. Gosvini de Bakerweerde, 1068 (1364) mi.
- (Hermanni), f. Hermanni de Dune (I), 799 (1338-'43)
- (Johannis), f. Johannis Simpel, 784 (1338-'43)
- Matthei zie BERTOLDUS Thiazonis
- Ottonis, 188 (1268)
- Simpel (I), 559
- (Simpel) (II), f. Johannis Simpel, 784 (1338-'43)
- die Smid, 1085A (ca. 1366, geen bewijs van gildebroederschap)
- Snuvers, 1032
- Tersel, schout, 981 (1356) ma.
- (Theoderici [Thidrici]) (I), f. Thidrici Wise, 115 (1254)
- Theoderici (II), f. Theoderici Ottensoen (I of II), 1242 (1387) mi.
- Thiazonis [Tyasonis], f. Tyasonis filii Ghelmari (II of III),
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1169 (1373) mi.
- (Wise), f. Thidrici Wise, 115 (1254)
(BERTOLDI), Albertus, f. Bertoldi Tersel, 981 (1356)
(-), Enghelbertus, f. Bertoldi Snuvers, 1032 (1361) mi.
(-), Ghelmarus, f. Bertoldi Tersel, 981 (1356)
(-), Godekinus, f. natur. Bertoldi Tersel, 982 (1356)
(-), Johannes (I), schepen, f. Bertoldi Simpel, 559 (1311)
(-), Johannes (II), f. Bertoldi Fimpels, 1156 (1373) mi.
-, Otto, 188 (1268)
(-), Theodericus, f. Bertoldi Tersel, 981 (1356)
BERTRAMMUS f. Johannis de Dozeborgh, 883 (1347) ma.
BERWOLDUS (de Arnhem), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
- (Berwoldi), f. Berwoldi apud Poertam (I), 869 (1347)
- (Brunonis), f. Brunonis Neghenap (I), 680 (1334)
- (Egidii), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
- (Neghenap), schepen, f. Brunonis Neghenap (I), 680 (1334), 1124
- ter Poorten [apud Poertam, vor deer Porten] (I), 562 (1312-'23), 869
- (apud Poertam) (II), f. Berwoldi apud Poertam (I), 869 (1347)
(BERWOLDI), Berwoldus, f. Berwoldi apud Poertam (I), 869 (1347)
(-), Bruno, f. Berwoldi Nyeghenap, 1124 (1369) mi.
BESTEKINUS de Bassele [Bascelo, Basselle] (I), broeder van Gerardus, 177,
304
- de Baselle (II), f. Johannis de Bascele, 385 (1291), 432 (1297), 663, 813
- (tor Baselen) (III), f. Bestekini tor Basselen (II), 663 (1330)
- (Bestekini), f. Bestekini tor Basselen (II), 663 (1330)
- (Johannis), f. Johannis de Bascele, 432 (1297)
- Roberti, 400 (1291)
(BESTEKINI [Bestekens, Bestikini]), Bestekinus, f. Bestekini tor Basselen (II),
663 (1330)
- Gerardus, 739 (1337) mi.
- Hermannus, 622 (1324), 624
(-), Johannes, f. Bestekini de Bassele (I), 304 (1284)
(-), Lambertus, f. Bestekini tor Bassele (II), 813 (1338-'43)
-, Lubbertus, 1062
BETTE, Ecbertus, 136 (1255-'67), 195
BIERMAN [Byerman], Henricus (I), 1229
(-), Henricus (II), f. Henrici Byerman (I), 1229 (1387) mi.
-, Rodolfus, 1212 (1387) ma.
BIJVANK [Biuanc, de Biuanghe, Byuanc], Arnoldus, 717 (1337) mi.
(-), Johannes (I), schepen, f. Rodolphi de Biuanghe, 534 (1311), 700
(-), Johannes (II), f. Johannis Biuanc (I), 700 (1335-'36)
(-), Nicolaus, f. Rodolphi de Biuanghe, 535 (1311)
-, Rodolphus, landbouwer, 534 (1311)
(DE BILLEN), Arnoldus, f. Gerardi de Billen, 24 (1249)
-, Gerardus, 24 (1249), 491
-, Johannes, 149 (1255-'67)
(-), Thidericus, f. Gerardi de Billen, 491 (1300)
DE BILNEN, Gerardus (I), 182
-, Gerardus (II), f. Gerardi de Bilnen (I), 182 (1268)
(-), Goscalcus, f. Gerardi de Bilnen (I), 182 (1268)
BIUANC [Biuanghe] zie BIJVANK
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de Randen, 303 (1284)
BLAN[C]KE, Ghysebertus, 835 (1344, fid.)
(BLANKEHEYNE), Giselbertus [Ghyselbertus, Ghyso], f. Henrici Blankeheyne,
821 (1338-'43), 885
-, Henricus, 820 (1338-'43) ma., 885
BLAWE, Hermannus, 1105 (1369) ma.
BLOC, Albertus, 558 (1311)
(BLUC), Albertus, f. Henrici Bluc, 498 (1309)
-, Henricus, 498
BODIKER zie BOEDIKER
BOE zie BOY
(BO[E]DIKER [Bodeker]), Egbertus, schepen, f. Johannis Bodiker (I), 1161
(1373) mi.
(-), Gosvinus, f. Johannis Bodeker (I), 1245 (1387) mi.
-, Johannes (I), schepen, 1095 (1366) ma., 1166, 1245
(-), Iohannes (II), f. Johannis Bodeker (I), 1245 (1387) mi.
BOELE, Bernardus (I), 672 (1330)
(-), Bernardus (II), f. Bernardi
Boele (I), 672 (1330)
(-), Gerardus, f. Bernardi Boele (I), 672 (1330)
BOIDINUS zie BOUDUINUS
BOKE[S], Albertus (I), 530
(-), Albertus (II), f. Alberti Bokes (I), 530 (1311)
BOKHORST [Buchorst], Henricus van, 1208 (1387) ma.
BOLDIERUS f. Hugonis Albi, 210 (1269-'72)
BOLEKINUS [Bolle], 703 (1337, fid.), 704 (1337, fid.)
- Bolemanni, 587
- in Fossa zie BOLEKINUS vppen Graven
- Gherlaci, 961 (1356) mi.
- vppen Grauen, visser, 984 (1356) ma., 1109
- de Haten, 111 (1254)
(BOLEKINI [Bolensoon]), Johannes, visser, f. Bolekini vppen Grauen, 985
(1356) mi., 1109
(-), Rodolphus, f. Bolekini filii Bolemanni, 587 (1324)
(-), Theodericus, f. Bolekini vppen Grauen, 984 (1356) mi.
BOLEMANNUS Bolemanni, 391 (1291)
BOLEMANNI, Bolekinus, 587
-, Bolemannus, 391 (1291)
-, Reinerus, 390 (1291)
-, Rodolphus, 843
BOLENSOON zie BOLEKINI
BOLGERUS, broeder van Alfardus en Reynerus, 48 (1249)
BOLLE zie BOLEKINUS
BOLTE zie BOLTO en BOLTONIS
BOLTO [Bolte] de Leeveen [Lauania, Leuene], 458 (1297), 549
- f. Lodowici Rufi, 200 (1269-'72)
BOLTONIS [Bolte], Egidius, 95 (1250-'53)
(-), G[h]erardus (I), f. Boltonis de Lauania, 549 (1311), 696
(-), Gerardus (II), f. Henrici Bolten, 1046 (1361) mi.
(-), Henricus, f. Gerardi Bolte (I) 696 (1334), 1046, 1047
(-), Hermannus, f. natur. Henrici Bolten, 1047 (1361) mi.
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-, Lodewicus, 418 (1291)
(-), Pelegrimus [Pelegrinus, Peregrinus] (I), f. Boltonis de Lauania, 549 (1311)
(-), Pelegrinus (II), f. Gerardi Bolte (I), 696 (1334)
BOLYERI, Johannes, 138 (1255-'67)
(TON BOME [Arbor]), Albertus, f. Ghelmari ton Bome (I), 892 (1349)
-, Ghelmarus (I), 892
(-), Gelmarus (II), f. Martini ton Bome, 1235 (1387) mi.
-, Gerardus (I), 102
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(-), Gerarus (II), f. Gerardi Arboris (I), 102 (1254)
(-), Gerardus (III), f. Martini ton Bome, 1235 (1387) mi.
-, Martinus, schepen, 1191 (1387) ma., 1235
(-), Wolbertus, f. Martini ton Bome, 1235 (1387) mi.
BOMEL zie COMHAER de Bomel
BOMP, Gerardus, f. Petri (Bomp), 28 (1249)
(-), Petrus, vader van Gerardus Bomp, 28
BONUS Martinus, schepen, 121 (1255-'67), 453
BONUS PUER zie GOEDEKIND
BORCH... zie BURCH...
(BORRE), Borro, f. Wolteri Borre (I), 1016 (1361)
(-), Gerardus, f. Wolteri Borre (I), 1016 (1361), 1257
(-), Johannes, f. Wolteri Borre (I) 1016 (1361)
-, Wolterus [Walterus] (I), schout en schepen, 1015 (1361) ma., 1181 (†1387)
(-), Walterus (II), f. natur. Gerardi Borren, 1257 (1387) mi.
BORRO, f. Wolteri Borre (I), 1016 (1361)
BOUDUINUS [Boidinus] Scei(.)re, 163 (1255-'67)
BOUDUINI [Bolduini], Hartwicus, 406 (1291)
-, Paulus, 332 (1288)
BOVING [Bouinc, Buuing], Andreas (I), 805 (1338-'43, fid.), 807 (1338-'43, fid),
1029
(-), Andreas (II), f. Lubberti Bouings (I of II), 1174 (1373) mi.
(-), Bernardus, f. Lubberti Bouings (I of II), 1174 (1373) mi.
(-), Gerardus, schepen, f. Hermanni Buuings (I of II), 1162 (1373) mi.
(-), Gosvinus, f. Lubberti Bouings (I of II), 1110 (1369) mi.
(-), Henricus (I), f. Leffardi Bouings (I), 1166 (1373) mi.
(-), Henricus (II), f. Lubberti Bouings (I of II), 1174 (1373) mi.
(-), Hermannus (I), f. Andree Bouinc (I), 805 (1338-'43)
-, Hermannus (I of II), 1162
-, Hermannus (I of II), 1217
-, Hermannus (II), sartor, 1093 (1366) ma.
(-), Hermannus (III), schepen, f. Hermanni Bovings (I of II), 1217 (1387) mi.
-, Leffardus (I), 1091 (1366) ma., 1166
(-), Leffardus (II), f. Leffardi Bouings (I), 1166 (1373) mi.
(-), Lubbertus (I), f. Andree Bouinc (I), 805 (1338-'43)
-, Lubbertus (I of II), sutor, 1110
-, Lubbertus (I of II), 1174
(-), Lubbertus (II), f. Andree Bovinc (I), 1029 (1361) mi.
(-), Lubbertus (III), f. Leffardi Bouings (I), 1166 (1373) mi.
(-), Theodericus, f. Hermanni Bovings (I of II), 1217 (1387) mi.
BOY [Boe], G[h]erardus (I), 625 (1324)
(-), Gherardus (II), f. Gerardi Boy (I), 625 (1324)
(-), Henricus, kanunnik, f. Gerardi Boy (I), 625 (1324)
(-), Jacobus, f. Gerardi Boy (I), 625 (1324)
(BRINK [bi den Brin(c)ke, ton Brincke, de Brinco, in Brinco, apud Brincum,
super Brinke]), Arnoldus (I), f. Hesseli in Brinco (I), 22 (1249)
(-), Arnoldus (II), f. Godefridi de Brinco (I), 225 (1273)
(-), Arnoldus (III), f. Werneri apud Brincum (I), 354 (1288), 532
(-), Ever[h]ardus (I), f. Nicolai
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de Brinco (I of II), 314 (1284)
(-), Euerardus (II), f. Godefridi de Brinco (I), 323 (1284), 595
-, dominus G[h]elmarus, 166, 313, 474, 501 (1311, geen intr.)
(-), G[h]erhardus (I), f. Meynholdi super Brinke, schepen, 527 (1311), 589
(-), Gerardus (II), f. Werneri ton Brincke (III), 1241 (1387), mi.
-, Gerlacus (I), 35 (1249)
(-), Gerlacus (II), f. Gerlaci in Brinco (I), 35 (1249)
(-), Gerlacus (III), f. Gotscalci de Brinco, 233 (1274)
-, Giselbertus [Giso, Ghyzo] (I), 287, 566, 570
(-), Ghyzo (II), f. Jacobi filii Ghyzonis bi den Brinke, 570 (1324)
-, Godefridus (I), schepen, 58 (1249), 172, 225, 320, 323, 428
(-), Godefridus (II), f. Euerhardi bi den Brinke (II), 595 (1324), 600
(-), Godefridus (III), priester, f. Godefridi bi den Brinke (II), 600 (1324)
(-), Godekinus, f. Godefridi de Brinco (I), 320 (1284)
(-), Gotscalcus, 233
(-), Henricus (I), f. Gelmari de Brinco, 166 (1268)
(-), Henricus (II), f. Tiderici (I) filii Hesceli de Brinco (I), 245 (1277)
(-), Henricus (III), f. Thiazonis filii Gelmari de Brinco, 474 (1300)
(-), dominus Henricus (IV), f. Euerhardi bi den Brinke (II), 595 (1324)
-, Hensemanni, 394
(-), Herbordus, clericus et notarius civitatis Daventriensis, f. Godefridi bi den
Brinke (II), 600 (1324)
(-), Hermannus [Harmannus] (I), f. Lammekini de Brinco, 133 (1255-'67)
(-), Hermannus (II), f. Gerardi bi den Brinke (I), 589 (1324)
-, Hesselus [Hescelus, Hetzelus] (I), broeder van Thidericus (de Brinco) (II),
21 (1249), 97, 189, 245
(-), Hescelus (II), f. Nicolai de Brinco (I), 206 (1269-'72), 442
(-), Jacobus, f. Gisonis de Brinco (I), schepen, 287 (1284), 566 (1324, geen
intr.), 570
(-), Johannes (I), 251 (1277)
(-), Johannes (II), schepen, f. Jacobi filii Ghyzonis bi den Brinke, 570 (1324)
(-), Johannes (III), f. Lubburti de Brinco (II), 731 (1337) mi.
(-), Jordanus, f. Lubekini de Brinco (I), 285 (1284)
(-), Conradus, f. Thiderici (de Brinco), 189 (1268)
-, Lambertus [Lammekinus], 133 (1255-'67), 196
-, Lu[b]bertus [Lubekinus, Lubburtus], (I), 251, 285
-, Lubburtus (II), 731
(-), Ludolfus [Ludekinus], kanunnik te Doetinchem, f. Werneri de Brinco (I), 289
(1284)
-, Mattheus, zie Thiazo DE BRINCO
-, Meynholdus, 527 (1311)
(-), Nic[h]olaus (I), f. Hesseli in Brinco (I), 22 (1249), 206
-, Nicolaus (I of II), miles, 314
(-), Nicholaus (II), f. Godefridi de Brinco (I), 172 (1268)
(-), Nicolaus (III), monachus in Varlar, f. Gotfridi de Brinco (I), 427 (1292-'96)
-, Nicolaus, 290
-, Nicolaus, 510
(-), Robertus [Rotbertus], f. Gelmari de Brinco (I), 166 (1268)
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(-), Rodolphus, f. Arnoldi super Brinke (III), 532 (1311)
(-), Theodericus [Thidericus] (I), f. Hesseli in Brinco (I), 21 (1249), 245
(-), Thidericus (II), broeder van Hetzelus de Brinco (I), 97 (1254), 189 (1268)
(-), Thidericus (III), f. Lamberti de Brinco, 196 (1268)
(-), Theodericus (IV), schepen, f. Lubburti de Brinco (II), 731 (1337) mi.
(-), Theodericus (V), f. Werneri ton Brincke (III), 1241 (1387) mi.
(-), Thiazo [Tayzo], f. domini Ghelmari super Brinke, 474, 500 (1311, geen intr.)
(-), Tidemannus [T(h)ydemannus] (I), f. Werneri de Brinco (I), 288 (1284)
(-), Tydemannus (II), f. Nicolai de Brinco, 290 (1284)
(-), Thydemannus (III), f. Nicolai super Brinke, 510 (1311)
(-), Wernerus (I), f. Hesseli in Brinco (I), 21 (1249), 288, 354
(-), Wernerus (II), f. Hesseli apud Brincum (II), 442 (1297)
-, Wernerus (III), 1194 (1387) ma., 1241
(-), Wilhelmus, f. Gelmari de Brinco, 313 (1284)
(-), Wolbertus, f. Hensemanni de Brinco, 394 (1291)
VAN DEN BROKE, Henricus, f. Werenboldi van den Broke, 926 (1350)
(-), Sarlekinus, f. Werenboldi van den Broke, 926 (1350)
-, Werenboldus, 926 (1350) ma.
(-), Wilhelmus, f. Werenboldi van den Broke, 926 (1350)
(BRONC[K]HORST), Euerardus, schepen, f. Iohannis Bronchorst, 1253 (1387)
mi.
-, Johannes, viskoper, 1206 (1387) ma., 1253
(TER BRUGGEN [tor Bru(g)g(h)e(n), de Ponte]), Gerardus, f. Henrici ter
Brugghen (II), 1165 (1373) mi.
(-), Henricus (I), f. Rodolphi de Ponte (I), 516 (1311)
(-), Henricus (II), schepen, f. Rodolphi ter Brugghen (IV), 1023 (1361), 1165
(-), Hillebrandus, schepen, f. Rodolphi ter Brugghen (IV), 1022 (1361)
(-), Lambertus, f. Pelegrimi tor Brugge (II), 797 (1338-'43), 1173
-, Pelegrimus [Pelegrinus] (I), 151 (1255-'67), 336
(-), Pelegrimus (II), f. Rodolphi de Ponte (I), 337 (1288)
-, Pelegrimus (III), 795 (1338-'43)
(-), Pelegrimus (IV), schepen, f. Lamberti ter Brugghen, 1173 (1373) mi.
-, Rodolphus (I), f. Pelegrini (I), 336 (1288), 337, 516
(-), Rodolphus (II), f. Rodolphi de Ponte (I), 516 (1311)
(-), Rodolphus (III), schepen, f. Pelegrimi tor Brugge (II), 797 (1338-'43)
-, Rodolphus (IV), 1022 (1361) ma.
BRUNO (Berwoldi), f. Berwoldi Nyeghenap, 1124 (1369) mi.
- (Brunonis), f. Brunonis Neghenappes (I), 814 (1338-'43)
- (Henrici) (I), f. Henrici Neghenaep (I), 620 (1324)
- (Henrici) (II), f. Henrici Neghenap (II), 997 (1356) mi.
- (Neghenap [Neghenaep, Neghenappe, Nyeghenap]) (I), f. Henrici Neghenaep
(I), 620 (1324), 680, 708 (1337, fid.), 814 (1338-'43, fid.), 866 (1347, fid.), 1232
- (Neghenappe) (II), f. Brunonis Neghenappes (I), 814 (1338-'43), 1158
- (Neghenap) (III), f. Henrici Neghenap (II), 997 (1356) mi.
- (Nyeghenap) (IV), f. Berwoldi Nyeghenap, 1124 (1369) mi.
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(BRUNONIS), Berwoldus, f. Brunonis Neghenap (I), 680 (1334)
(-), Bruno, f. Brunonis Neghenappes (I), 814 (1338-'43)
(-), Henricus (I), f. Brunonis Neghenap (I), 680 (1334), 1232
(-), Henricus (II), schepen, f. Brunonis Nyeghenap (II), 1158 (1373) mi.
BUCHORST zie BOKHORST
BUITENDIJK zie BUTENDIJC
BULLE, Ghelmarus, 684
(-), Henricus, f. Ghelmari Bulle, 684 (1334), 882
(-), Jacobus, f. Henrici Bullen, 882 (1347)
BUNDI Andreessoen, 1197 (1387) ma.
BURCHARDUS [Borchardus] Petri, f. Petri filii Borchardi, 614 (1325-'29)
BURCHARDI [Borchardi], Petrus, 495 (1306), 614
(BUTENDIJC), Arnoldus, f. Johannis Butendijc (I of II), 1178 (1373) mi.
-, Johannes (I), 1019 (1361) ma.
-, Johannes (I of II), 1178
(-), Johannes (II), f. Johannis Butendiic (I), 1019 (1361)
BUUING zie BOVING

C zie ook K
(SUPER CELLARIUM [oppen Kelre]), Gerardus, f. H(.)rr... super Cellarium,
434 (1297)
-, dominus H(.)rr..., 434
(-), dominus Lambertus, f. H(.)rr... super Cellarium, 434 (1297)
(-), Thidericus, f. H(.)rr... super Cellarium, 434 (1297)
PROPE CIM[E]TERUM, Gelmarus, schepen, 143
(-), Henricus, f. Gelmari prope Cimterum, 143 (1255-'67)

D
(DANEKINE [Denikine, Denycke]), Gerardus, f. Ghysonis Denycke, 650 (1330)
(-), Ghyso, 650, 879
(-), Johannes, f. Ghysonis Danekine, 879 (1347)
-, Ludolphus [Ludekinus] (I), 606 (1324, geen intr.)
(-), Ludekinus (II), f. Ghysonis Denycke, 650 (1330), 790
(-), Ludekinus (III), f. Ludekini Denikine (II), 790 (1338-'43)
DEEST zie DIEST
DE DELDEN, Ascekinus, 240
(-), Bernardus, f. Wesseli filii Johannis de Delden, 993 (1356) mi.
(-), Gerardus, broeder van Ascekinus de Delden, 240 (1275-'76)
-, Johannes (I), 993
(-), Johannes (II), f. Wesseli de Delden, 1051 (1361) mi.
(-), Wesselus, f. Johannis de Delden (I), 993 (1356) ma., 1051
DENIKINE zie DANEKINE
TER DENNE, Henricus, 547
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(-), Hermannus, f. Henrici ter Denne, 547 (1311)
DENYCKE zie DANEKINE
DESE zie DIEZE
DICO zie DIKO
DE DIEPENHEIM [Depenhem, Dypenem], Henricus, 844
(-), Lambertus, f. Henrici de Dypenem, 844 (1344) ma., 901
(-), Wernerus, f. Lamberti de Depenhem, 901 (1349)
DIEST [Deest, Dyest], Johannes
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de, 565 (datering als elect v. Utrecht dd. 18 I 1324), 631 (datering als bisschop
v. Utrecht dd. 15 II 1330)
DE DIEZE (Dese, Dyeze), Henricus (I), 1010 (1359), 1126, 1177
(-), Henricus (II), f. Henrici de Dyeze (I), 1177 (1373) mi.
(-), Wernerus, f. Henrici de Dyezen (I), 1126 (1369) mi.
DE DIKO [in Dico], Heydenricus (I), 180
(-), Heydenricus (II), f. Heydenrici de Diko (I), 180 (1268), 257
(-), Heydenricus (III), f. Heydenrici in Dico (II), 257 (1277)
DINSLAKEN [de Dinsselaken, Dynslake], Henricus, 555 (1311), 563
(-), Nolle, f. Henrici Dinsselaken, 563 (1321-'23)
(DOESBURG [de Dozeburgh]), Bertrammus, f. Johannis de Dozeburgh, 883
(1347) ma.
-, Johannes, 883
VAN DOETINCHEM [de Dotinghem], Egbertus [Enghelbertus] (I), 987 (1356)
ma., 1233
(-), Engelbertus (II), schepen, f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
(-), Henricus, f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
(-), Stephanus, f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
(-), Wilhelmus, f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
DORTH (Durrete), Johannes de, 366 (1288)
DOZEBURGH zie DOESBURG
DUDEMANNI, Johannes, deken van het kapittel, 333 (1288)
DÜLKEN [Dulcken], Euerardus de, 1008 (1359)
(DE DUNE[N] [van den Duenen, ton Duno]), Albertus (I), f. Mette de Dune, 496
(1306)
(-), Albertus (II), f. Hermanni de Dune (I), 715 (1337) mi.
(-), Barnerus, f. Hermanni de Dunen (I), 652 (1330)
(-), Bertoldus, f. Hermanni de Dune (I), 799 (1338-'43)
(-), Gosvinus [Gosuinus], schepen, f. Hermanni de Dune (I), 715 (1337) mi.,
1039, 1067, 1087 (1366, geen intr.), 1136
(-), Hermannus (I), f. Mechthyldis van den Duenen, 615 (1324), 652, 715 (1337,
fid.), 716 (1337, fid.), 799 (1338-'43, fid.)
(-), Hermannus (II), f. Hermanni de Dune (I), 715 (1337) mi.
(-), Hermannus (III), f. Gosvini ton Dune, 1039 (1361) mi., 1067 (1364) mi.
(-), Johannes, f. Hermanni de Dunen (I), 652 (1330)
(-), Conradus, f. Gosuini ton Duno, 1136 (1369) mi.
-, Mechtildis [Mechthyldis, Mette], 496, 615
DE DURE, Henricus, f. Jacobi de Dure, 351 (1288)
-, Jacobus, 351
(DURREMAGE), Henricus, f. Wilhelmi Durremage (I), 74 (1250-'53), 247
(-), Theodericus [Thidericus], f. Wilhelmi Durremaghe (I), 194 (1268)
-, Wilhelmus (I), 59 (1249), 74, 194
(-), Wilhelmus (II), f. Wilhelmi Durremage (I), 74 (1250-'53), 382
(-), Wilhelmus (III), f. Henrici Durremage, 247 (1277)
(-), Wilhelmus (IV), f. Wilhelmi Durremage (II), 382 (1291)
DURRETE zie DORTH
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DUUR zie DURE

E
EBELINUS [Abelinus, Ebbelinus, Obelinus] (Alberti), f. Alberti de Arta platea,
211 (1269-'72)
- (de Arnhem), f. Johannis de Arnhem, 548 (1311)
- (Ebelini) (I), f. Ebelini op Enghestrate (II), 657 (1330)
- (Ebelini) (II), f. natur. Ebelini vp Enghestrate (II), 1040 (1361) mi.
- (van de Engestraat [de Arta platea, op Enghestrate] (I), f. Alberti de Arta
platea, 211 (1269-'72)
- (de Arta platea) (II), f. Wolteri de Arta platea (I), 414 (1291), 657
- (op Enghestrate) (III), f. Ebelini op Enghestrate (II), 657 (1330), 1040
- (vp Enghestrate) (IV), f. natur. Ebelini vp Enghestrate (III), 1040 (1361) mi.
- (Henrici), f. Henrici Scevync, 651 (1330)
- (Johannis) (I), f. Johannis de Arnhem, 548 (1311)
- (Johannis) (II), f. Johannis de Rene, 557 (1311)
- (Johannis) (III), f. Johannis tor Clocken (III), 788 (1338-'43), 990
- (tor Clocken), schepen, f. Johannis tor Clocken (III), 788 (1338-'43), 990
- de Pole [vppen Poele], 419, 586
- Reineri [Reynheri], f. Reynheri filii Odonis, 612 (1324), 830, 862
- (de Rene[n]), f. Johannis de Rene, 557 (1311)
- (Scheving [Schevinc, Scevync]) (I), f. Henrici Scevync, 651 (1330), 913, 943
(† 1352)
- (Scheving) (II), f. Wolberti Scheving, 1250 (1387) mi.
- (Wolberti), f. Wolberti Scheving, 1250 (1387) mi.
- (Wolteri), f. Wolteri de Arta platea (I), 414 (1291)
(EBELINI [Abelini, Ebbelini, Obelini]), Ebelinus (I), f. Ebelini op Enghestrate
(II), 657 (1330)
(-), Ebelinus (II), f. natur. Ebelini vp Enghestrate (III), 1040 (1361) mi.
(-), Gerardus (I), schepen, f. Ebelini op Enghestrate (II), 657 (1330)
-, Gerardus (II), f. Abelini filii Reyneri, 830 (1344) mi., 862 (1347)
(-), Henricus (I), f. Ebbelini de Pole, 419 (1291), 586
(-), Henricus (II), f. Ebelini Scheving (I), 913 (1349)
-, Jacobus (I), 556 (1311)
(-), Jacobus (II), f. Ebelini Schevinc (I), 943 (1352) mi.
(-), Johannes, f. Ebelini ter Clocken, 990 (1356) mi.
-, Reynerus (I), 294 (1284)
-, Reynerus (II), 778 (1338-'43)
(-), Wolbertus, f. Ebelini Scheving (I), 913 (1349)
(-), Wolterus, f. Ebelini op Enghestrate (II), 657 (1330)
ECBERT... zie EGBERT...
EEKHOORN zie EKOERN
EEST zie HEEST
EGBERTUS [Ecbertus, E(n)gelbertus], broeder van Otto, 146 (1255-'67)
- (de Basele), f. Rabberti de Basele, 209 (1269-'72)
- op den Berg zie EGBERTUS de Monte
- (Bertoldi), f. Bertoldi Snuvers, 1032 (1361) mi.
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- Bette, 136 (1255-'67), 195
- (Bo[e]diker), schepen, f. Johannis Bodiker (I), 1161 (1373) mi.
- de Dotinghem (I), 987 (1356) ma., 1233
- (de Dotinghem) (II), schepen, f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
- (Ecberti), f. Ecberti de Zvollis (I), 694 (1334)
- Gereboldi, 134 (1255-'67)
- (Gosvini), f. Gosvini Hoppenbier, 871 (1347)
- (Hensonis), f. Hensonis Hoppenbere, 286 (1284)
- (Hoppenbier [Hoppenbere]) (I), 286 (1284), 525
- (Hoppenbier) (II), f. Gosvini Hoppenbier, 871 (1347)
- Johannis (I), schepen, f. Johannis Lubekini (V), 619 (1324)
- (Johannis) (II), f. Johannis Bodiker (I), 1161 (1373) mi.
- (Cuperus), f. Ludolphi Cuperi (II), 543 (1311)
- Lapicida [Steenhouwer], 69 (1250-'53)
- Lubberti [Lubbekini], 846 (1344, fid.)
- Ludolfi [Ludolphi] (I), 129 (1255-'67)
- (Ludolphi) (II), f. Ludolphi Cuperi (II), 543 (1311)
- (de Monte), f. Wiconis de Monte, 305 (1284), 327
- van de Poot [in Poto], 68 (1250-'53)
- (Rabberti), f. Rabberti de Basele, 209 (1269-'72)
- van Rijsen [de Rysen], 1007
- Rodolphi, f. Rodolphi filii Raduine, 353 (1288)
- Steenhouwer zie EGBERTUS Lapicida
- (Snuvers), f. Bertoldi Snuvers, 1032 (1361) mi.
- Strubbe, 1201 (1387) ma., 1248
- Vermeulen [Verremolen], 1090 (1366) ma.
- (Wiconis), f. Wiconis de Monte, 305 (1284)
- de Zwollis [Suollis, Zvollis] (I), 627 (1325-'29), 694
- (de Zvollis) (II), f. Ecberti de Zvollis (I), 694 (1334)
(EGBERTI [Ecberti, Engelberti, Hecberti]), Egbertus [Ecbertus, Engelbertus]
(I), f. Ecberti de Zvollis (I), 694 (1334)
(-), Engelbertus (II), f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
(-), Gerboldus, f. Engelberti super Montem, 327 (1288)
(-), Gise[l]bertus, f. Ecberti Bette, 195
(-), Gosvinus [Gosswinus, Gozwinus] (I), f. Ecberti Hoppenbers (I), 525 (1311)
-, Gosswinus (II), f. Engelberti filii Lubbekini, 846 (1344) mi.
(-), Henricus, f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
(-), Jacobus, f. Enghelberti de Rysen, 1007 (1359)
(-), Johannes, f. Egberti Strubben, 1248 (1387) mi.
-, Ludolfus, 94 (1250-'53)
(-), Otto, f. Ecberti in Poto, 68 (1250-'53)
(-), Stephanus, f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
(-), Theodericus, f. Ecberti de Zvollis (I), 694 (1334)
(-), Vlricus, f. Ecberti de Zvollis (I), 694 (1334)
(-), Wilhelmus, f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
EGELBERTUS zie EGBERTUS
EGIDIUS (de Arnhem) (I), schepen, f. Henrici de Arnhem (I), 942 (1352) mi.,
1226, 1227
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- (de Arnhem) (II), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
- Boltonis, 95 (1250-'53)
- (Egidii) (I), f. Egidii Monetarii (I), 325 (1288)
- Egidii (II), schepen, f. Egydii Judicis, 609 (1324), 1043
- Egidii (III), f. Egidii (II) filii Egidii Iudicis, 1043 (1361)
- (Egidii) (IV), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
- Euerardi, f. Euerardi filii Fenne, 994 (1356) mi.
- (Gerardi), f. Gerardi Monetarii, 89 (1250-'53)
- (de Haarloo [Haerlo]), f. Reyneri de Haerlo, 1222 (1387) mi.
- (Henrici), f. Henrici de Arnhem (I), 942 (1352) mi.
- Judex, 609, 1043
- (Monetarius) (I), f. Gerardi Monetarii, 89 (1250-'53), 325
- (Monetarius) (II), f. Egiii Monetarii (I), 325 (1288)
- (Reyneri), f. Reyneri de Haerio, 1222 (1387) mi.
- (Reynoldi), f. Reynoldi Sprunges, 599 (1324)
- de Schadewijk [Scaduwik], 132 (1255-'67)
- (Sprunge), f. Reynoldi Sprunges, 599 (1324)
- Thome, f. Thome filii Wenemari, 1157 (1373) mi.
- Wenemari, schepen, f. Wenemari filii Egydii (II), 575 (1324), 768 (1337, fid.)
(EGIDII [Gelijs]), Berwoldus, f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
(-), Egidius (I), f. Egidii Monetarii (I), 325 (1288)
-, Egydius (II), schepen, f. Egydii Judicis, 609 (1324), 1043
-, Egidius (III), f. Egidii (II) filii Egidii Iudicis, 1043 (1361)
(-), Egidius (IV), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
-, Gerardus, schepen, f. Egidii (II) filii Egidii Iudicis, 1043 (1361)
-, Henricus (I), 1153
(-), Henricus (II), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
(-), Iohannes, f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
(-), Theodericus, f. natur. Egidii de Arnhem (II), 1227 (1387) mi.
-, Wenemarus (I), 89 (1250-'53)
-, Wenemarus (II), 575
-, Wenemarus (III), 832 (1344) mi.
EKOERN, Henricus, 1213 (1387) ma.
(DE ELBURCH), Lambertus, f. Theoderici de Elburch (I), 972 (1356) ma.
-, Theodericus (I), 972
(-), Theodericus (II), f. Lamberti filii Theoderici (I) de Elburch, 972 (1356) mi.
ELIE [Elye], Harmannus, 135 (1255-'67)
DE ELTEN [de Altinis], Albertus, 933
(-), Gerardus, f. Ottonis de Elten Haermaker, 1139 (1369) mi.
(-), Johannes (I), vicaris van de St. Lebuinuskerk, curatus in Reden, f. Alberti
de Elten, 933 (1351) ma., 1059
(-), Johannes (II), viskoper, f. Ottonis de Elten Haermaker, 1139 (1369) mi.
-, Otto, Haermaker, 1107 (1369) ma., 1139
(-), Theodericus, f. domini Johannis de Altinis (I) curati in Reden, 1059 (1364)
mi.
(ELUERDINC [Eluerdynghe]), Henricus, f. Nicolai Eluerdynghes, 691 (1334)
-, Johannes (I), 493 (1300)
(-), Johannes (II), f. Nicolai Eluerdynghes, 690 (1334)
-, Nicolaus, 641 (1330), 690
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(-), Theodericus, f. Nicolai Eluerdynghes, 691 (1334)
(-), Wernerus, f. Nicolai Eluerdynghes, 690 (1334)
(VAN EMMERIK [de Embrica]), Hermannus, f. Johannis Tueman de Embrica
(I), 1080 (1364) mi.
(-), Johannes Tueman (I), f. Theoderici de Embrica, 919 (1349) ma., 1080
(-), Johannes (II), f. Reyneri de Embrica, 1078 (1364) ma.
(-), Johannes (III), f. Johannis Tueman de Embrica (I), 1080 (1364) mi.
-, Reynerus, 1078
-, Theodericus, 919
DE ENDIA [Endea, tor Inden, India], Gerardus, 20 (1249)
(-), Hartwicus, f. Gerardi de Endia, 20 (1249), 184
-, Hermannus (I), 553 (1311), 659
(-), Hermannus (II), f. Hermanni tor Ynden (I), 659 (1330), 845 (1344, fid.)
(-), Hermannus (III), f. Hermanni toer Ynden (II), 845 (1344) mi.
(-), Hermannus (IV), f. Lubberti de Endea (II), 874 (1347)
-, Johannes (I), 19 (1249)
-, Johannes (II), f. Conradi (de Endia) (I), 215 (1273), 271, 446
(-), Johannes (III), f. Johannis de Endia (I), 271 (1277)
(-), Johannes (IV), f. Johannis de India (II), 446 (1297)
(-), Johannes (V), f. Conradi de Endya (II), 568 (1324)
(-), Johannes (VI), f. Conradi de Endya (IV), 1221 (1387) mi.
-, Conradus (I), 76 (1250-'53), 215
(-), Conradus (II), f. Johannis de India (IV), 446 (1297), 568
(-), Conradus (III), f. Conradi de Endya (II), 568 (1324)
(-), Conradus (IV), f. Lubberti de Endea (II), 874 (1347), 1221
(-), Lubbertus [Lutbertus] (I), f. Johannis de India (II), 446 (1297), 569
(-), Lutbertus (II), f. Conradi de Endya (II), 568 (1324), 874
(-), Lubbertus (III), f. Conradi de Endya (IV), 1221 (1387) mi.
(-), Pelegrinus, f. Hartwici de India, 184 (1268)
(-), Theodericus, f. Lutberti de Endya (I), 569 (1324)
-, Vdo, 45 (1249)
(-), Wernerus, f. Conradi de Endya (IV), 1221 (1387) mi.
-, Wolkardus, sacerdos, 66 (1249)
ENGELBERT zie EGBERT
VAN DE ENGESTRAAT [de Arta platea], Albertus, 211
(-), Ebelinus [Abelinus, Ebbelinus] (I), f. Alberti de Arta platea, 211 (1269-'72)
(-), Ebbelinus (II), f. Wolteri de Arta platea (I), 414 (1291), 657
(-), Ebelinus (III), f. Ebelini op Enghestrate (II), 657 (1330), 1040
(-), Ebelinus (IV), f. natur. Ebelini vp Enghestrate (III), 1040 (1361) mi.
(-), Gerardus, schepen, f. Ebelini op Enghestrate (II), 657 (1330), 839 (1344,
fid.), 900
(-), Godefridus, f. Nicolai super Engestrate, 444 (1297)
-, Heimannus [Heymannus], 291 (1284)
-, Henricus (I), 360
(-), Henricus (II), f. Nicolai super Engestrate, 444 (1297)
(-), Hermannus, f. Nicolai super Engestrate, 444 (1297)
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(-), Jacobus, f. Wolteri vp Engestraten (II), 817 (1338-'43)
(-), Nicolaus, broeder van Henricus de Engestrate (I), 360 (1288), 445
-, Theodericus [Tidericus] (I), 408 (1291)
(-), Theodericus (II), f. Wolteri vp Engestraten (II), 817 (1338-'43)
(-), Theodericus (III), f. Gerardi vp Engestraten, 839 (1344) mi.
-, Wolterus (I), 414
(-), Wolterus (II), f. Ebelini op Enghestrate (II), 657 (1330), 815 (1338-'43, fid.),
817 (1338-'43, fid.)
(-), Wolterus (III), f. Gerardi vp Engestrate, 900 (1349)
ENKELRADIS, Jacobus, 29 (1249)
-, Lodewicus, 41 (1249)
ERENBOLDI, Gerlacus, 173 (1268)
ERKENBOLDUS f. Helmuwichi, 130 (1255-'67)
ERKENBOLDI, Euerardus, 258 (1277)
ERNELDIS, Thomas, 72 (1250-'53)
ESSELEN, Otto, 863
-, Theodericus ‘maritus Esselen’ Sutor, 886 (1347) ma.
ESTEREHOUHE zie EYSTERHOF
EVER[H]ARDUS f. Arnoldi, f. Arnoldi filii Meynoldi, 992 (1356)
- (de Brinco) (I), f. Nicolai de Brinco, 314 (1284)
- (de Brinco) (II), f. Godefridi de Brinco (I), 323 (1284), 595
- (Bronckhorst), schepen, f. Iohannis Bronckhorst, 1253 (1387) mi.
- de Dulcken, 1008 (1359)
- Erkenboldi, 258 (1277)
- (Euerardi), f. Euerardi Houener (I), 872 (1347)
- Fenne [modis], schepen, 698 (1334) ma., 883 (1347, fid.) 994
- Francko zie EVERARDUS Vrancke
- (Gerardi), f. Gerardi Vrancke (I), 648 (1330)
- (Ghyselberti), f. Ghyselberti van der Haselt (I), 670 (1330)
- (Godefridi), f. Godefridi de Brinco (I), 323(1284)
- (van der Haselt), f. Ghyselberti van der Haselt (I), 670 (1330)
- (Heyinc), f. Theoderici Heyinc (I), 867 (1347)
- (Hovener[e], [Houenar]) (I), f. Johannis Houenere (I), 594 (1324), 803
(1338-'43, fid.), 872, 897
- (Houener) (II), f. Euerardi Houener (I), 872 (1347)
- Johannis (I), f. Johannis filii Reyneri (I), 470 (1300)
- (Johannis) (II), f. Johannis Houenere (I), 594 (1324)
- (Iohannis) (III), f. Iohannis Bronckhorst, 1253 (1387) mi.
- (Lubberti), f. Lubberti Punt (II), 376 (1289-'90)
- Mirabilis, 100
- (Monetarius) (I), f. Tidemanni Monetarii (I), 335 (1288)
- (Monetarius) (II), f. Tiderici Monetarii (II), 405 (1291)
- (Nicolai), f. Nicolai de Brinco, 314 (1284)
- cognatus Odonis, 37 (1249)
- (Punt), f. Lubberti Punt (II), 376 (1289-'90), 785
- Takini, 234 (1274)
- Theoderici [Tiderici] (I), f. Tiderici Monetarii (II), 405 (1291)
- (Theoderici) (II), f. Theoderici Heyinc (I), 867 (1347)
- (Tidemanni), f. Tidemanni Monetarii (I), 335 (1288)
- Vekeman, 552 (1311)
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- (Vrancke), f. Gerardi Vrancke (I), 648 (1330), 674 (1334), 727 (1337, fid.),
834 (1344, fid.), 884
- de Vreden, 801 (1338-'43, fid.), 802 (1338-'43, fid.)
- Zonderling zie EVERARDUS Mirabilis
(EVER[H]ARDI), Arnoldus, f. Euerardi Mirabilis, 100 (1254)
-, Egidius, f. Euerardi Fenne, 994 (1356) mi.
(-), Euerardus, f. Euerardi Houener (I), 872 (1347)
(-), Gerardus (I), f. Euerardi Punt, 785 (1338-'43)
(-), Gerardus (II), f. Euerhardi Vrancken, 884 (1347) mi.
(-), Ghyselbertus, f. Euerardi Houenar (I), 803 (1338-'43)
(-), Godefridus, f. Euerhardi bi den Brinke (II), 595 (1324)
(-), Heinemannus [Heynemannus], f. Euerardi Houenar (I), 803 (1338-'43)
(-), dominus Henricus, f. Euerhardi bi den Brinke (II), 595 (1324)
(-), Hermannus, f. Euerardi Houeners (I), 897 (1349)
-, Johannes (I), f. Euerardi Fennemodis, 698 (1334) mi.
-, Johannes (II), f. Euerardi Fenne, 994 (1356) mi.
(-), Ludekinus, f. Euerardi Punt, 785 (1338-'43)
(-), Theodericus, f. Euerardi de Vreden, 802 (1338-'43)
-, Wolterus, f. Euerardi Fenne, 994 (1356) mi.
EVEZE [Eueze], Hermannus de, 495 (1306)
(EYSTERHOF [de Heesterhove, (H)esterehouhe]), Arnoldus, f. Werneri de
Heesterhove, 630 (1325-'29)
-, Wernerus, 626 (1325-'29), 629 (1325-'29), 630
(-), Wilhelmus, f. Werneri de Heesterhove, 630 (1325-'29)
(-), Wolbertus, f. Werneri de Hesterehouhe, 626 (1325-'29), 629 (1325-'29)

F
FENNE[MODIS], Euerardus, schepen, 698 (1334) ma., 883 (1347, fid.), 994
FERMENTARIUS zie GRUITER
FIMPEL verg. eveneens SIMPEL
-, Bertoldus, 1156
(-), Johannes, f. Bertoldi Fimpels, 1156 (1373) mi.
FOLKARDUS [Volkerus] (I), plebanus sancte Marie, 270 (1277), 293
- (II), f. domini Volkeri (I), 293 (1284)
FOLKARDI [Volkardi, Volkeri], Folkardus [Volkerus], f. domini Volkeri (I), 293
(1284)
-, Johannes, 331
-, Volkerus zie FOLKARDI, Folkardus
FORTIS, Ger[r]ardus (I), 217
-, Gerrardus (II), f. Hermanni (Fortis), 282 (1284)
(-), Hermannus, f. Geradi Fortis (I), 217 (1273), 282
IN [DE] FOSSA [super Fossam, vppen Gra(e)uen], Albertus [Arbaertus], 160
(1255-'67), 174
-, Bolekinus, piscator, 984 (1356) ma., 1109
(-), Ghyzo, f. Johannis vppen Graeuen (II of III), 585 (1324)
(-), Hartwicus, f. Alberti de Fossa, 174 (1268)
(-), Henricus, f. Johannis Bolensoon vppen Grauen (IV), 1109 (1369) mi.
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(-), Johannes (II), f. Johannis super Fossam (I), 371 (1288)
-, Johannes (II of III), 585
(-), Johannes (III), f. Tiazonis de Fossa, 431 (1297)
(-), Johannes (IV), visser, f. Bolekini vppen Grauen, 985 (1356) mi., 1109
-, Mattheus [Tiazo], 431
(-), Theodericus, f. Bolekini vppen Grauen, 984 (1356) mi.
-, Tiazo zie DE FOSSA, Mattheus
FRANCO, f. Franconis Sartoris (I), 545 (1311)
- Sartor (I), 497 (1309), 545
- (Sartor) (II), f. Franconis Sartoris (I), 545 (1311)
(FRANCONIS [Francko, Vrancke]), Euerardus, f. Gerardi Vrancke (I), 648
(1330), 674 (1334), 727 (1337, fid.), 834 (1344, fid.), 884
(-), Franco, f. Franconis Sartoris (I), 545 (1311)
(-), G[h]er[h]ardus (I), f. Franconis Sartoris, 545 (1311), 648, 798 (1338-'43,
fid.)
-, Gerardus (I of II), 834
(-), Gerardus (II), f. Gerardi Vrancken (I), 798 (1338-'43)
(-), Gerardus (III), f. Euerhardi Vrancken, 884 (1347) mi.
(-), Johannes, pastoor te Deventer, f. Gerardi Vrancken, 834 (1344) mi.
FREDERICUS [Frethericus] van den Berg zie: FREDERICUS de Monte
- (Henrici), f. Henrici Nienburgis, 577 (1324)
- f. Hermanni Hoveners (I), 679 (1334)
- (Mensonis), f. Mensonis ton Velde (I), 923 (1349)
- de Monte, 106 (1254)
- (Nienburgis), f. Henrici Nienburgis, 577 (1324)
- Noeden, 526 (1311)
- (ton Velde), f. Mensonis ton Velde (I), 923 (1349), 1171
(FREDERICI), Menso, f. Frederici ton Velde, 1171 (1373) mi.

G
GADEKINUS zie GODEKINUS
GELIJS zie EGIDII
GELMARUS [Ghelmarus] (I), grootvader van Gerardus (III) en Gelmarus (II),
197
- (II), broeder of neef van Gerardus (III), kleinzoon van Gelmarus (I), 197 (1268)
- (III), 1005 (1359, geen intr.)
- (Andree), f. Andree de Risnen (I), 603 (1324)
- (de Apelderen) (I), f. Gosvini de Apelderen (II), 742 (1337) mi.
- (de Apeldoren) (II), schepen, f. Hermanni de Apeldoren (V), 1230 (1387) mi.
- Bernardi, 90 (1250-'53)
- (Bertoldi), f. Bertoldi Tersel, 981 (1356)
- ton Bome (I), 892
- (ton Bome) (II), f. Martini ton Bome, 1235 (1387) mi.
- de Brinco, dominus, 166, 313, 474, 501 (1311, geen intr.)
- Bulle, 684
- prope Cimterum, schepen, 143
- (Gelmari) (I), f. Gelmari Senis (I), 42 (1249)
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- Gelmari (II), broeder van Johannes f. Gelmari (I), 262 (1277)
- (Gosvini), f. Gosvini de Apelderen (II), 742 (1337) mi.
- Henrici (I), f. Henrici Tiazonis (I), 437 (1297)
- Henrici (II), f. Henrici filii Ghelmari (VII), 914 (1349)
- Hensekini, 914
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- (Hermanni) (I), f. Hermanni Splytoelf (I), 664 (1330)
- (Hermanni) (II), f. Hermanni de Apeldoren (V), 1230 (1387) mi.
- (Johannis) (I), f. Johannis Punth (II), 571 (1324)
- (Johannis) (II), f. Johannis (II) filii Ghelmari (I) de Rysene, 947 (1352) mi.
- (Conradi) (I), f. Conradi in Polstrate, 455 (1297)
- Conradi (II), f. Conradi filii Ghelmari, 1085 (1364) mi.
- Martini (I), f. Martini filii Milonis, 256 (1277)
- (Martini) (II), f. Martini ton Bome, 1235 (1387) mi.
- Matthei zie GELMARUS Thiazonis
- Meynoldi, schepen, f. Meynoldi filii Gerardi (I), 1117 (1369) mi.
- Odonis, schepen, 719 (1337, fid.)
- (in Polstrate), f. Conradi in Polstrate, 455 (1297)
- (Punt [Pont, Punth]), f. Johannis Punth (II), 571 (1324), 656
- Reynboldi, 50 (1249)
- Reyn[h]eri, schepen, f. Reynheri filii domini Odonis (I), 507 (1311), 811
(1338-'43, fid.), 826 (1344, fid.), 829, 831 (1344, fid.), 929 (1351, geen intr.),
1141 (1373, geen intr.)
- (de Rijsen [de Risnen, de Rysene]) (I), f. Andree de Risnen (I), 603 (1324),
649, 810, 864, 906, 947 († 1352)
- (de Rysene) (II), f. Johannis (II) filii Ghelmari (I) de Rysene, 947 (1352) mi.,
976
- Rodolphi (I), f. Rodolphi filii Bolemanni, 843 (1344) mi.
- (Rodolphi) (II), f. Rodolphi Thyoneman (I of II), 841 (1344) mi.
- Senex (I), 42
- (Senex) (II), f. Gelmari Senis (I), 42 (1249)
- (Splytoelf), miles, schepen, f. Hermanni Splytoelf (I), 664 (1330), 1119
- (Tersel), f. Bertoldi Tersel, 981 (1356)
- Thiazonis [Tyasonis], f. Tyasonis filii Gelmari (II of III), 1121 (1369) mi.
- (Tuneman [Thyoneman]), f. Rodolphi Thyoneman (I of II), 841 (1344) mi.
- (Wenemari), f. Wenemari Iudicis, 272 (1277)
- Werheri, 524 (1311), 621, 668
- Zoete, 645, 756
(GELMARI [Ghelmari]), Albertus, f. Ghelmari ton Bome (I), 892 (1349)
(-), Andreas, f. Ghelmari de Risene (I), 810 (1338-'43)
(-), Bernardus, f. Gelmari Senis (I), 42 (1249)
(-), Gelmarus (I), f. Gelmari Senis (I), 42 (1249)
-, Gelmarus (II), broeder van Johannes f. Gelmari (I), 262 (1277)
-, Hademannus, f. Ghelmari filii Wernheri, 621 (1324)
(-), Henricus (I), f. Gelmari Senis (I), 42 (1249), 91
(-), Henricus (II), f. Gelmari prope Cimterum, 143 (1255-'67)
(-), Henricus (III), f. Gelmari de Brinco (I), 166 (1268)
-, Henricus (IV), 379 (1291)
(-), Henricus (V), f. Ghelmari Pont, 656 (1330)
(-), Henricus (VI), f. Ghelmari Bulle, 684 (1334)
-, Henricus (VII), f. Ghelmari filii Hensekini, 914 (1349)
(-), Hermannus, f. domini Gelmari Splithof, 1119 (1369) mi.
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-, Hescelus, 475 (1300)
-, Johannes (I), broeder van Gelmarus f. Gelmari (II), 262 (1277)
(-), Johannes (II), f. Ghelmari de Rysene (I), 649 (1330), 947, 976
(-), Conradus, f. Ghelmari Zoete, 756 (1337), 1085
(-), Ludekinus (I), f. Ghelmari Zoete, 645 (1330)
- Ludekinus (I of II), 1137
- Ludekinus (II), f. Ghelmari filii Reyneri, 829 (1344) mi.
-, Mattheus zie GELMARI, Thiazo
-, Reynerus, 776 (1338-'43)
(-), Robertus [Rotbertus], f. Gelmari de Brinco (I), 166 (1268)
-, Rodolphus, f. Ghelmari filii Werneri, 668 (1330)
(-), Theodericus, f. Ghelmari de Rysene (I), 864 (1347)
(-), Thiazo [Tayzo] (I), f. domini Ghelmari super Brinke, 474, 500 (1311, geen
intr.).
(-), Tyaso (II), f. Ghelmari Zoete, 756 (1337)
-, Tyaso (II of III), 1121
-, Tyaso (II of III), 1169
(-), Tyaso (III), f. Ghelmari de Rysene (I), 906 (1349)
-, Wenemar, 81 (1250-'53)
-, Wernherus, kanunnik, f. Ghelmari filii Wernheri, 621 (1324)
(-), Wilhelmus, f. Gelmari de Brinco, 313 (1284)
GENEKINUS [Ghenekinus] (Genekini [Gheneken]), schepen, f. Genekini Sartoris
(I), 478 (1300), 786 (1338, fid.), 850 (1344, fid.)
- (van Ieperen [de Yperen]), f. Lamberti de Yperen, 974 (1356) mi.
- Johannis, f. Johannis Peternellen, 945 (1352) mi.
- (Lamberti), f. Lamberti de Yperen, 974 (1356) mi.
- Sartor (I), 462 (1297), 478, 531
- (Sartor) (II), f. Genekini Sartoris (I), 478 (1300)
(GENEKINI [Gheneken]), Genekinus, schepen, f. Genekini Sartoris (I), 478
(1300), 850 (1344, fid.)
-, Gerardus, 642
(-), Henemannus, f. Ghenekini Sartoris (I), 531 (1311)
-, Henricus, 786 (1338-'43)
-, Johannes, f. Ghenekini filii Gheneken, 850 (1344) mi.
-, Petrus, 738 (1337) mi.
GERARDUS [Gerrardus, Gherhardus] (I), vader van Herenboldus, 36 (1249)
- (II), neef van Gerardus Monetarius, 127 (1255-'67)
- (III), broeder of neef van Gelmarus (II) en kleinzoon van Gelmarus (I), 197
(1268)
- (IV), curatus in Twenlo, 857
- (Aluerici), f. Aluerici de Randen, 264 (1277)
- (Andree), f. Andree de Rislo, 522 (1311)
- Arbor zie GERARDUS ten Bome
- de Arn[h]em (I), 226 (1273), 248
- (de Arnem) (II), f. Gerardi de Arnem (I), 248 (1277)
- (de Arnem) (III), f. Johannis de Arnem (I), 433 (1297), 617
- Arnoldi, f. Arnoldi (I) filii Gerardi filii Meynoldi, 960 (1356) mi.
- de B(.)rke, 109 (1254)
- de Bassele [Bascelo], broeder van Bestekinus (I), 177 (1268)
- van den Berg zie GERARDUS super Montem
- (Bernardi) (I), f. Bernardi Boele (I), 672 (1330)
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- Bestekini, 739 (1337) mi.
- de Billen, 24 (1249), 491
- de Bilnen (I), 182
- (de Bilnen) (II), f. Gerardi de Bilnen (I), 182 (1268)
- Boe zie GERARDUS Boy
- (Boele), f. Bernardi Boele (I), 672 (1330)
- (Boltonis [Bolte(n)]) (I), f. Boltonis de Lauania, 549 (1311), 696
- (Bolte(n)) (II), f. Henrici Bolten, 1046 (1361) mi
- ton Bome [Arbor] (I), 102
- (Arbor) (II), f. Gerardi Arboris (I), 102 (1254)
- (ton Bome) (III), f. Martini ton Bome, 1235 (1387) mi.
- de Bomel zie GERARDUS Comhaer
- Bomp f. Petri, 28 (1249)
- (Borre), f. Wolteri Borre (I), 1016 (1361), 1257
- (Boving [Buuings]), schepen, f. Hermanni Buuings (I of II), 1162 (1373) mi.
- Boy [Boe] (I), 625 (1325-'29)
- (Boy) (II), f. Gerardi Boy (I), 625 (1325-'29)
- (super Brinke) (I), schepen, f. Meynholdi super Brinke, 527 (1311), 589
- (ton Brincke) (II), f. Werneri ton Brincke (III), 1241 (1387) mi.
- (ter Brugghen), f. Henrici ter Brugghen (II), 1165 (1373) mi.
- Buuings zie GERARDUS Boving
- (super Cellarium), f. H(.)rr... super Cellarium, 434 (1297)
- (Danekine [Denycke]), f. Ghysonis Denycke, 650 (1330)
- (de Delden), broeder van Ascekinus de Delden, 240 (1279)
- (Ebelini [Abelini]) (I), schepen, f. Ebelini op Enghestrate (II), 657 (1330)
- Abelini (II), f. Abelini filii Reyneri, 830 (1344) mi., 862 (1347)
- Egidii, schepen, f. Egidii (II) filii Egidii ludicis, 1043 (1361)
- (de Elten), f. Ottonis de Elten Haermaker, 1139 (1369) mi.
- de Endia, 20 (1249)
- (van de Engestraat [Enghestraten]), schepen, f. Ebelini op Enghestrate, 657
(1330), 839 (1344, fid.), 900
- (Everhardi) (I), f. Euerardi Punt, 785 (1338-'43)
- (Euerhardi) (II), f. Euerhardi Vrancken, 884 (1347) mi.
- Fortis (I), 217
- Fortis (II), f. Hermanni (Fortis), 282 (1284)
- Franconis zie GERARDUS Vrancke
- Ghenekini, 642
- (Gerardi) (I), f. Gerardi Arboris (I), 102 (1254)
- (Gerardi) (II), f. Gerardi de Bilnen (I), 182 (1268)
- (Gerardi) (III), f. Gerardi de Arnem (I), 248 (1277)
- (Gherhardi) (IV), f. Gherhardi de Scadewic (I), 542 (1311)
- (Gerardi) (V), f. Gerardi Lalant (I), 574 (1324)
- (Gerardi) (VI), f. Gerardi Boy (I), 625 (1324)
- Gerardi (VII), f. Gerardi filii Ghenekini, 642 (1330)
- (Gerardi) (VIII), f. Gerardi Vrancken (I), 798 (1338-'43)
- (Gerardi) (IX), f. Gerardi de Risene (II), 809 (1338-'43)
- (Gerardi) (X), f. Gerardi de Rysene (V), 1045 (1361) mi.
- (Giselberti [Ghyselberti, Ghysonis]) (I), f. Ghyselberti ter Haselt (I), 996 (1356)
- (Ghysonis) (II), f. Ghysonis Denycke, 650 (1330)
- (Grotebeye), f. Theoderici Grotebeye, 775 (1338-'43) mi.
- (H(.)rr...), f. H(.)rr... super
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Cellarium, 434 (1297)
- (Haermaker), f. Ottonis de Elten Haermaker, 1139 (1369) mi.
- (Haerdenbergh) f. Henrici Haerdenberghs (III), 665 (1330)
- (ter Haselt), f. Ghyselberti ter Haselt (I), 996 (1356) mi.
- (vpper Heest), f. Werneri vpper Heest (II of III), 1259 (1387) mi.
- Henrici (I), 105 (1254)
- Henrici (II), f. Henrici filii Altradis, 192 (1268)
- (Henrici) (III), f. Henrici Rufi (II), 326 (1288)
- Henrici (IV), f. Henrici Simons (II), 488 (1300)
- (Henrici) (V), f. Henrici Haerdenberghs (III), 665 (1330)
- (Henrici) (VI), f. Henrici Raendes (I), 902 (1349)
- (Henrici) (VII), f. Henrici ter Vpwolde (II), 908 (1349)
- Henrici (VIII), f. Henrici filii Ghelmari (VII), 914 (1349)
- Henrici (IX), f. Henrici filii Tyasonis (II), 938 (1352) mi.
- (Henrici) (X), f. Henrici Rant (II), 944 (1352) mi.
- (Henrici) (XI), f. Henrici Bolten, 1046 (1361) mi.
- (Henrici) (XII), f. Henrici Voerdinc (I), 1073 (1364) mi.
- (Henrici) (XIII), f. Henrici ter Brugghen (II), 1165 (1373) mi.
- (Hermanni) (I), f. Hermanni Laland de obliquo, 891 (1349)
- (Hermanni) (II), f. Hermanni ter Vpwolde (I), 907 (1349)
- (Hermanni) (III), f. Hermanni Buuings (I of II), 1162 (1373) mi.
- Hesseli, dominus, 710 (1337) mi.
- (Heyinc), f. Theoderici Heyinc (I), 867 (1347)
- (Holtvaste), f. Thiderici Holtvaste, 114 (1254)
- (Johannis) (I), f. Johannis de Arnem (I), 433 (1297)
- Johannis (II), f. Johannis filii Lubekini, 619 (1324)
- (Johannis) (III), f. Johannis (II) filii Ghelmari de Rysene, 976 (1356) mi.
- de Campen, dominus, 584
- Comhaer de Bomel, rentmeester van Salland, 1211 (1387) ma., 1262
- (Conradi) (I), f. Conradi Vadije (I), 85 (1250-'53)
- (Conradi) Pels (II), f. Conradi Vadye (II), 573 (1324)
- (Crenekin), f. Rodolphi Crenekin, 357 (1288)
- Lalant [Laland] (I), 574
- (Lalant) (II), f. Gerardi Lalant (I), 574 (1324)
- (Laland) (III), f. Hermanni Laland de obliquo, 891 (1349), 1175, 1219
- Lamberti (I), f. Lamberti filii Arnoldi filii Phylippi, 966 (1356) mi.
- (Lamberti) (II), f. natur. Lamberti ton Weerde (I of II), 1134 (1369) mi.
- (van Leeveen [de Lauania]), f. Boltonis de Lauania, 549 (1311)
- Martini (I), 231
- (Martini) (II), f. Martini ton Bome, 1235 (1387) mi.
- (Meyn[h]oldi) (I), schepen, f. Meynholdi super Brinke, 527 (1311), 636, 699
(1334, fid.), 735, 819 (1338-'43, fid.), 822, 959, 960, 966
- Meynoldi (II), f. Meynoldi filii Gerardi (I) filii Meynoldi (I), 959 (1356) mi.
- Meynoldi (III), f. Meynoldi filii Gerardi (III), 1148 (1373) mi.
- qui emit Mirtum, 242
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- Monetarius, 56 (1249), 89, 127
- (super Montem), schepen, f. Odonis super Montem, 364 (1288)
- (Oberti), f. Oberti Sticker (I), 826 (1344)
- (Odonis) (I), schepen, f. domini Odonis super Montem, 364 (1288), 465 (1300,
geen intr.), 508
- Odonis (II), f. Odonis filii Gerardi, 1027 (1361)
- (van Okkenbroek [de Ockenbro(e)ke]), schepen, f. Wolteri de Ockenbroeke
(I), 591 (1324), 765 (1337, fid.), 1129
- (van Oldenzaal [de Aldenzeel]), f. Winikeni de Aldenzeel, 1247 (1387) mi.
- (Ottonis), f. Ottonis de Elten Haermaker, 1139 (1369) mi.
- Oving, 1210 (1387) ma., 1261
- Pape, 173, 328
- (Pelegrini), f. Pelegrini Wayenberge, 403 (1291)
- Pels, f. Conradi Vadye (II), 573 (1324)
- (Petri) Bomp (I), f. Petri, 28 (1249)
- (Petri) (II), f. Petri Sickelderen, 856 (1347) ma.
- (Punt [Pund(e)]), schepen, f. Euerardi Punt, 785 (1338-'43), 837 (1344, fid.),
858 (1347, fid.), 860 (1347, fid.)
- (van Rande[n] [Raende, Rant]) (I), f. Aluerici de Randen, 264 (1277)
- (Raende) (II), f. Henrici Raendes (I), viskoper, 902 (1349)
- (Rant) (III), f. Henrici Rant (II), viskoper, 944 (1352) mi.
- Rekene zie GERARDUS van Rekkum
- Reke[n]nere, 169, 424
- van Rekkum [Rekene], 273
- van Rijsen [de Rijsne, Ris(e)ne, Rysene] (I), 153 (1255-'67), 295, 322
- de Rysene (II), 675 (1334), 809
- (de Rysene) (III), f. Theoderici de Rysene, 711 (1337) mi.
- de Rysene (III of IV), 1045 († 1361)
- (de Risene) (IV), f. Gerardi de Risene (II), 809 (1338-'43)
- (de Rysene) (V), f. Johannis filii Ghelmari de Rysene, 976 (1356) mi.
- (de Rysene) (VI), f. Gerardi de Rysene (III of IV), 1045 (1361) mi.
- (van Rijssel [de Rislo]), f. Andree de Rislo, 522 (1311)
- (Rodolphi) (I), f. Rodolphi Crenekin, 357 (1288)
- (Rodolphi) (II), f. Rodolphi Tionemans (I of II), 859 (1347) mi.
- (Rufus), f. Henrici Rufi (II), 326 (1288)
- Sartor (I) dictus Genekinus Sartor, 462 (1297)
- (Sartor) (II), f. Franconis Sartoris (I), 545 (1311)
- van Schadewijk [de Scadewic] (I), 542
- (de Scadewic) (II), vicarius in het kapittel van St. Lebuinus, f. Gherhardi de
Scadewic (I), 542 (1311)
- (Sickelderen), f. Petri Sickelderen, 856 (1347) ma.
- Simonis, 317 (1284)
- Sprunc, schepen, 168 (1268), 340
- Sterk zie GERARDUS Fortis
- (Sticker), f. Oberti Sticker, 826 (1344), 940, 1034, 1035
- de Stocke (I), 181
- (ton Stocke) (II), f. natur. Bernardi ton Stocke (II), 1258 (1387) mi.
- (Theoderici [Thiderici]) (I), f. Thiderici Holtvaste (I of II), 114 (1254)
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- (Theoderici) (II), f. Theoderici de Rysene (I), 711 (1337) mi.
- (Theoderici) (III), f. Theoderici Grotebeye, 775 (1338-'43) mi.
- (Theoderici) (IV), f. Theoderici Heyinc (I), 867 (1347)
- (Tuneman [Tioneman]), f. Rodolphi Tionemans (I of II), 859 (1347) mi.
- van Twello [de Twenlo], 962 (1356) ma., 1114
- (ter Upwolde [ter Vpwolde]), f. Hermanni ter Vpwolde (I), 907 (1349)
- (ter Vpwolde) (II), f. Henrici ter Vpwolde (II), 908 (1349), 952
- (Vadia [Vadija, Vadya]) (I), f. Conradi Vadije (I), 85 (1250-'53), 199, 223.
- Pels (Vadya) (II), f. Conradi Vadye (II), 573 (1324)
- (ton Vene), f. Wilhelmi ton Vene, 793 (1338-'43)
- (Voerdinc), goudsmid, f. Henrici Voerdinc (I), 1073 (1364) mi., 1256
- (Vrancke [Franconis]) (I), f. Franconis Sartoris (I), 545 (1311), 648, 798
(1338-'43, fid.)
- Vrancke (I of II), 834
- (Vrancke) (II), f. Gerardi Vrancken (I), 798 (1338-'43)
- (Vrancke) (III), f. Euerardi Vrancken, 884 (1347) mi.
- (Wayenberge), f. Pelegrini Wayenberge, 403 (1291)
- (ton Weerde), f. natur. Lamberti ton Weerde (I of II), 1134 (1369) mi.
- Wenemari, 476 (1300)
- Went nepos Leonis filii Hermanni Lewen, 1006 (1359)
- (Werneri) (I), f. Werneri ton Brincke (III), 1241 (1387) mi.
- (Werneri) (II), f. Werneri vpper Heest (II of III), 1259 (1387) mi.
- Wijntapper [Wiintapper], 880 (1347) ma., 881
- (Wilhelmi), f. Wilhelmi ton Vene, 793 (1338-'43)
- de Wilpe, 67 (1249)
- Winekini [Winikeni, Wynekini] (I), schepen, 983 (1356), 1037
- (Winikeni) (II), f. Winikeni de Aldenzeel, 1247 (1387) mi.
- (Wolteri) (I), f. Wolteri de Ockenbroeke (I), 591 (1324), 765 (1337, fid.)
- (Wolteri) (II), f. Wolteri Borre (I), 1016 (1361)
- Zwaveken [Zweueking], schepen, 1198 (1387) ma., 1246
(GERARDI [Gerrardi, Gherhardi]), Andreas, f. Gerrardi de Rijsne (I), 295 (1284)
(-), Anselmus, f. Gerardi Pape, 328 (1288)
-, Arnoldus (I), f. Gerardi filii Meynolt (I), 735 (1337) mi., 960, 966
(-), Arnoldus (II), f. Gerardi Pundes, 837 (1344) mi.
(-), Bernardus (I), f. Gerardi Rekene, 273 (1277)
(-), Bernhardus (II), f. Gerardi Lalant (I), 574 (1324)
(-), Egidius, f. Gerardi Monetarii, 89 (1250-'53)
(-), Euerardus, f. Gerardi Vrancke (I), 648 (1330)
(-), Gerardus [Gherhardus] (I), f. Gerardi Arboris (I), 102 (1254)
(-), Gerardus (II), f. Gerardi de Bilnen, 182 (1268)
(-), Gerardus (III), f. Gerardi de Arnem (I), 248 (1277)
(-), Gherhardus (IV), f. Gherhardi de Scadewic (I), 542 (1311)
(-), Gerardus (V), f. Gerardi Lalant (I), 574 (1324)
(-), Gherardus (VI), f. Gerardi Boy (I), 625 (1324)
-, Gerardus (VII), f. Gerardi filii Ghenekini, 642 (1330)
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(-), Gerardus (VIII), f. Gerardi Vrancken (I), 798 (1338-'43)
(-), Gerardus (IX), f. Gerardi de Risene (II), 809 (1338-'43)
(-), Gerardus (X), f. Gerardi de Rysene (V), 1045 (1361) mi.
(-), Gerlacus, f. Gerardi Papen, 173 (1268)
(-), Godschalcus [Goscalcus], f. Gerardi de Bilnen, 182 (1268)
(-), Gosvinus, f. Gerardi Comhaer de Bomel, 1262 (1387) mi.
(-), Hartwicus, f. Gerardi Wiintappers, 881 (1347)
(-), Henricus (I), f. Gerardi de Wilpe, 67 (1249)
-, Henricus (II), f. Gerardi filii Simonis, 317 (1284)
(-), Henricus (III), f. Gerardi Rekennere, 424 (1291)
(-), Henricus (IV), kanunnik, f. Gerardi Boy (I), 625 (1324)
(-), Henricus (V), f. Gerardi Bolte (I), 696 (1334)
(-), Henricus (VI), f. Gerardi de Twenlo, 963 (1356) mi.
-, Henricus (VII), f. Gerardi filii Wynekeni (I), 1037 (1361) mi.
(-), Henricus (VIII), f. Gerardi Zwaueking, 1246 (1387) mi.
(-), Henricus (IX), f. Gerardi Voerdings, 1256 (1387) mi.
(-), Henricus (X), f. Gerardi Ovings, 1261 (1387) mi.
(-), Herbordus, f. Gerardi Lalant (III), 1219 (1387) mi.
-, Herenboldus, 36 (1249)
(-), Hermannus (I), f. Gerardi Fortis (I), 217 (1273)
(-), Hermannus (II), f. Gerardi de Rijsne (I), 322 (1284)
(-), Hermannus (III), f. Gerardi bi den Brinke (I), 589 (1324)
(-), Hermannus (IV), f. Gerardi ter Vpwolde (II), 952 (1352) mi.
(-), Jacobus (I), f. Gerardi Boy (I), 625 (1324)
(-), Jacobus (II), f. Gerardi de Twenlo, 1114 (1369) mi.
(-), Johannes (I), f. Gerardi Rekenere, 169 (1268)
(-), Johannes (II), f. Gerardi de Arnem (I), 227 (1273)
(-), Johannes (III), f. Gerardi de Arnhem (III), 617 (1325-'29)
-, Johannes (IV), f. Gerardi filii Meynoldi (I), 822 (1338-'43)
(-), Johannes (V), f. Gerardi Vrancken, 834 (1344) mi.
-, Johannes (VI), f. domini Gerardi curati in Twenlo, 857 (1347) mi.
(-), Johannes (VII), f. Gerardi Stickers, 1035 (1361) mi.
-, Karolus, f. Gerardi filii Martini (I), 231 (1273)
(-), Conradus, f. Gerardi Vadie (I), 199 (1269-'72)
(-), Lambertus, f. Gerardi Wiintappers, 881 (1347)
(-), Leffardus, f. Gerardi Vadie (I), 223 (1273)
-, Meynoldus (I), f. Gerardi filii Meynoldi (I), 636 (1330), 959, 1117
-, Meynoldus (II), schepen, 1148
(-), Meynoldus (III), f. Gerardi Lalant (III), 1219 (1387) mi.
(-), Obertus [Otbertus], f. Gerardi Stickers, 940 (1352) mi.
-, Odo, f. Gherhardi filii domini Odonis, 508 (1311), 1027
-, Otbertus zie GERARDI, Obertus
(-), Pelegrinus, f. Gerardi Bolte (I), 696 (1334)
(-), Petrus, f. Gerardi Wijntapper, 880 (1347)
-, Phylippus, f. Gerardi filii Meynoldi (I), 636 (1330)
(-), Rolandus (I), f. domini Gerardi de Campen, 584 (1324)
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(-), Rolandus (II), f. Gerardi Wiintappers, 881 (1347)
(-), Rotgherus, f. natur. Gerardi de Ockenbroec, 1129 (1369) mi.
(-), Theodericus [Thidericus] (I), f. Gerardi de Stocke (I), 181 (1268)
(-), Thidericus (II), f. Gerardi de Billen, 491 (1300)
(-), Theodericus (III), f. Gerardi vp Engestraten, 839 (1344) mi.
(-), Theodericus (IV), f. Gerardi Ovings, 1261 (1387) mi.
-, Wernerus, f. Gerardi filii Meynoldi (I), 636 (1330)
(-), Wilhelmus (I), f. Gerardi Stickers, 1034 (1361) mi.
(-), Wilhelmus (II), f. Gerardi de Twenlo, 1114 (1369) mi.
(-), Wolterus [Walterus] (I), f. Gerardi vp Engestrate, 900 (1349)
(-), Wolterus (II), f. Gerardi Lalant (III), 1175 (1373) mi.
(-), Walterus (III), f. natur. Gerardi Borren, 1257 (1387) mi.
-, Wynoldus, f. Gerardi filii Wynekini (I), 983 (1356) mi.
GEREBOLDUS [Gerboldus] (Bernardi), f. Bernardi de Salice, 140 (1255-'67)
- f. Engelberti super Montem, 327 (1288)
- (de Salice), f. Bernardi de Salice, 140 (1255-'67)
GEREBOLDI, Egbertus [Engelbertus], 134 (1255-'67)
-, Henricus, 134 (1255-'67)
-, Jordanus, 134 (1255-'67)
GERLACUS [Gherlacus] in Brinco (I), 35 (1249)
- (in Brinco) (II), f. Gerlaci in Brinco (I), 35 (1249)
- (de Brinco) (III), f. Gotscalci de Brinco, 233 (1274)
- Erenboldi, 173 (1268)
- Fermentarius zie GERLACUS Gruiter
- (Gerardi), f. Gerardi Papen, 173 (1268)
- (Gerlaci) (I), f. Gerlaci Pume (I), 334 (1288)
- (Gerlaci) (II), f. Gerlaci in Brinco (I), 35 (1249)
- (Gerlaci) (III), f. Gerlaci de Vreden (II), 1154 (1373) mi.
- (Gotscalci), f. Gotscalci de Brinco, 233 (1274)
- (Gru[i]ter[e] [Fermentarius]), f. Lefardi Grutere, 203 (1269-'72), 448
- Henrici (I), 104 (1254)
- (Henrici) (II), f. Henrici Juncvroe, 523 (1311)
- (Henrici) (III), f. Henrici Zoteboteren (I), 895 (1349)
- (Henrici) (IV), f. Henrici de Vreden (IV), 941 (1352) mi.
- (Juncvroe), f. Henrici Juncvroe, 523 (1311)
- Lamberti, f. Lamberti filii Gerlaci, 269 (1277)
- (Lefardi), f. Lefardi Grutere, 203 (1269-'72)
- (van Okkenbroek [de Ockenbroke, de Ockenbruke]) (I), f. Wolteri de
Ockenbruke (I), 687 (1334)
- de Ockenbroke (II), f. Rothgeri de Ockenbroke (II), 916 (1349)
- (Ottonis), f. Ottonis de Poto, 212 (1269-'72)
- (Papen), f. Gerardi Papen, 173 (1268)
- (de Poto), f. Ottonis de Poto, 212 (1269-'72)
- Pume (I), 60 (1249), 334
- (Pume) (II), f. Gerlaci Pume (I), 334 (1288)
- Renboldi, 155 (1255-'67)
- (Rotgheri), f. Rotgheri de Ockenbroke (II), 916 (1349)
- (de Vreden) (I), vader van Henricus de Vreden (III), 519
- (de Vreden) (II), f. Henrici de Vreden (IV), 941 (1352) mi., 1154
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- (de Vreden) (III), f. Gerlaci de Vreden (II), 1154 (1373) mi.
- (Wolteri), f. Wolteri de Ockenbruke (I), 687 (1334)
- Zoeteboter [Sotebotere, Zotebotere] (I), 480
- (Zotebotere) (II), f. Henrici Zoteboteren (I), 895 (1349)
(G[H]ERLACI), Arnoldus, f. Gerlaci de Vreden (II), 1154 (1373) mi.
-, Bolekinus, 961 (1356) mi.
(-), Gerlacus (I), f. Gerlaci in Brinco (I), 35 (1249)
(-), Gerlacus (II), f. Gerlaci Pume (I), 334 (1288)
(-), Gerlacus (III), f. Gerlaci de Vreden (II), 1154 (1373) mi.
-, Godescalcus, 518 (1311), 601
(-), Henricus (I), f. Gerlaci Sotebotere (I), 480 (1300)
(-), Henricus (II), f. Gherlaci de Vreden (I), 519 (1311)
(-), Henricus (III), f. Gerlaci de Vreden (II), 1154 (1373) mi.
-, Lambertus [Lemmekinus], 98 (1254), 269
(-), Leffardus, f. Gerlaci Fermentarii, 448 (1297)
GERVASIUS [Geruasius] (van Ansen [de Anece]), f. Hermanni de Anece, 201
(1269-'72)
- (Hermanni), f. Hermanni de Anece, 201 (1269-'72)
- Canonicus, 84
GERVASII [Geruasii], Hermannus, f. Geruasii Canonici, 84 (1250-'53)
GISELBERTUS [Gise, G[h]iso, Ghyse[I]bertus, Ghyzelbertus, Ghyzo], 366
- (Baltinc) (I), f. Johannis Baltinc (I), 550 (1311), 835
- (Baltinc) (II), f. Ghyseberti Baltinc (I), 835 (1344) mi.
- van den Berg zie GISELBERTUS de Monte
- Blancke, 835 (1344, fid.)
- (Blankeheyne), f. Henrici Blankeheyne, 821 (1338-'43), 885
- de Brinco (I), vader van Jacobus f. Ghyzonis bi den Brincke (I), 287, 566, 570
- (bi den Brincke) (II), f. Jacobi filii Ghyzonis bi den Brinke (I), 570 (1324)
- Danekine [Denycke], 650, 879
- (Ecberti), f. Ecberti Bette, 195 (1268)
- (Euerardi), f. Euerardi Houenar (I), 803 (1338-'43)
- de Fossa zie GISELBERTUS op de Graven
- (Ghyseberti), f. Ghyseberti Baltinc (I), 835 (1344) mi.
- (op de Graven [vppen Graeuen]), f. Johannis vppen Graeuen (II of III), 585
(1324)
- de Hamme, de Tyle, 991 (1356) ma.
- van der Haselt (I), schepen, 670 (1330), 996 († 1356)
- (ter Haselt) (II), f. Johannis ter Haselt, 1053 (1361) mi.
- (Henrici) (I), f. Henrici (I) filii Obelini vppen Poele, 586 (1324)
- (Henrici) (II), f. Henrici Blankeheyne, 821 (1338-'43)
- (de Holten [Holthoen]), goudsmid, f. Johannis de Holthoen (I), 950 (1352),
1133
- (Houenar), f. Euerardi Houenar (I), 803 (1338-'43)
- (Jacobi), f. Jacobi (I) filii Ghyzonis (I) bi den Brinke, 570 (1324)
- (Johannis) (I), f. Johannis Baltinc (I), 550 (1311)
- (Johannis) (II), f. Johannis vppen Graeuen (II of III), 585 (1324)
- (Johannis) (III), f. Johannis de Holthoen (I), 950 (1352)
- (Johannis) (IV), f. Johannis ter Haselt, 1053 (1361) mi.
- Ludekini, f. Ludekini filii Wer-
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neri, 467 (1300)
- (de Monte) (I), verwant van Wico de Monte, 275
- (de Monte) (II), kanunnik, f. Wiconis de Monte, 440 (1297)
- (vppen Poele), f. Henrici (I) filii Obelini vppen Poele, 586 (1324)
- Roberti, 791 (1338-'43, fid.)
- de Tyle, de Hamme, 991 (1356) ma.
- (Wiconis), f. Wiconis de Monte, 440 (1297)
(GISELBERTI [Ghyse(l)berti, Ghysonis, Gisonis]), Euerardus, f. Ghyselberti
van der Haselt (I), 670 (1330)
(-), Gerardus (I), f. Ghysonis Denycke, 650 (1330)
(-), Gerardus (II), f. Ghyselberti ter Haselt (I), 996 (1356) mi.
(-), Ghysebertus, f. Ghyseberti Baltinc (I), 835 (1344) mi.
(-), Hermannus, f. natur. Ghisonis de Holten, 1133 (1369) mi.
(-), Jacobus (I), schepen, f. Gisonis de Brinco (I), 287 (1284), 566 (1324, geen
intr.), 570, 669 (1330, geen intr.)
(-), Jacobus (II), f. Ghyseberti Baltinc (I), 835 (1344) mi.
(-), Jacobus (III), f. Ghyselberti ter Haselt (I), 996 (1356) mi.
(-), Johannes (I), f. Ghyselberti van der Haselt (I), 670 (1330)
-, Johannes (II), f. Ghysonis, 791 (1338-'43)
(-), Johannes (III), f. Ghyseberti Baltinc (I), 835 (1344) mi.
(-), Johannes (IV), f. Ghysonis Danekine, 879 (1347)
-, Johannes (V), f. Ghyselberti filii Blanckeheynen, 885 (1347) mi.
(-), Ludekinus, f. Ghysonis Denycke, 650 (1330)
GISO(NIS) zie GISELBERT...
GODEFRIDUS [Gotfridus] in Brinco (I), schepen, 58 (1249), 172, 225, 320,
323, 428
- (bi den Brinke) (II), f. Euerhardi bi den Brinke (II), 595 (1324), 600
- (bi den Brincke) (III), priester, f. Godefridi bi den Brincke (II), 600 (1324)
- (super Engestrate), f. Nicolai super Engestrate, 444 (1297)
- (Euerhardi), f. Euerhardi bi den Brinke (II), 595 (1324)
- (Godefridi), priester, f. Godefridi bi den Brincke (II), 600 (1324)
- (Nicolai), f. Nicolai super Engestrate, 444 (1297)
- Sifridi, 359 (1288)
- iuxta Stegulam, 31 (1249), 159
- Voetekiin, 667
(GODEFRIDI [Gotfridi]), Arnoldus (I), f. Godefridi de Stegula, 159 (1255-'67)
(-), Arnoldus (II), f. Godefridi de Brinco (I), 225 (1273)
(-), Euerardus, f. Godefridi de Brinco (I), 323 (1284)
(-), Godefridus, priester, f. Godefridi bi den Brincke (II), 600 (1324)
(-), Godekinus, f. Godefridi de Brinco (I), 320 (1284)
(-), Herbordus, f. Godefridi bi den Brincke (II), 600 (1324)
(-), Herwicus, f. Godefridi iuxta Stegulam, 31 (1249)
(-), Nic[h]olaus (I), f. Godefridi de Brinco (I), 172 (1268)
(-), Nicolaus (II), monachus in Varlar, f. Gotfridi de Brinco (I), 427 (1292-'96)
(-), Nicolaus (III), f. Godefridi Voetekiin, 667 (1330)
GODEKINUS [Gadekinus] Alberni, f. Alberni Riketale, 207 (1269-'72)
- (Beker), f. Johannis Beker, 1260 (1387) mi.
- (Bertoldi), f. natur. Bertoldi
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Tersel, 982 (1356)
- (de Brinco), f. Godefridi de Brinco (I), 320 (1284)
- (Godefridi), f. Godefridi de Brinco (I), 320 (1284)
- (Johannis), f. Johannis Beker, 1260 (1387) mi.
- Meyboem, 681 (1334), 815
- (Nicolai), f. Nycolai Voet, 1042 (1361)
- (Riketale), f. Alberni Riketale, 207 (1269-'72)
- (Tersel), f. natur. Bertoldi Tersel, 982 (1356)
- (Voet), f. Nycolai Voet, 1042 (1361)
(GODEKINI), Henricus, f. Godekini Meybomes, 815 (1338-'43)
GODEKINT zie GOEDEKIND
GODSCHALCUS [Godescalcus, Goscalcus, Gotscalcus], rector scolarium,
notarius civ. Dav., secretaris van het gilde, 502 (1311, geen intr.), 567 (1324,
geen intr.)
- (de Bilnen), f. Gerardi de Bilnen (I), 182 (1268)
- de Brinco, 233
- (Gerardi), f. Gerardi de Bilnen (I), 182 (1268)
- Gherlaci, 518 (1311), 601
- Walewani[s], 103 (1254), 162 (1255-'67)
(GODSCALCI [Godescalci, Gotscalci]), Gerlacus, f. Gotscalci de Brinco, 233
-, Henricus, f. Godescalci filii Gherlaci, 601 (1324)
-, Walekinus, 178 (1268)
(GOEDEKIND [Bonus Puer, Godekint]), Arnoldus (I), f. Hartwici Boni Pueri (I),
80 (1250-'53)
-, Arnoldus (II), 540 (1311)
-, Hartwicus [Hartuicus] (I), schout, 62 (1249), 80, 167
-, Hartuicus (II), 395 (1291), 396
(-), Henricus, f. Hartwici Godekint (I), 167 (1268)
GOSVINUS [Gosswinus, Gozwinus] (de Apeldoorn [Apelderen, Apeldoren,
Apeldorn, Appelderen]) (I), f. Hermanni de Apeldorn (I), 302 (1284), 506
- (de Appelderen) (II), schout en schepen, f. Gozwini de Appelderen (I), 506
(1311), 643, 742, 816 (1338-'43, fid.)
- (de Apeldoren) (III), f. Gosvini de Apeldoren (II), 643 (1330)
- de Apeldoren (III of IV), 848
- (de Apeldoren) (IV), f. Henrici de Apeldoren (I), 647 (1330), 890
- (de Apeldoren) (V), f. domini Johannis de Apeldoren (II) canonici Dauentriensis,
849 (1344) mi.
- Bakerweerde [Bakerwert], schout, 760 (1137) ma., 1068
- (Bernardi), f. Bernardi ten Stocke (II), 861 (1347) mi.
- (Boedeker [Bodeker]), f. Johannis Bodeker (I), 1245 (1387) mi.
- (de Bomel), f. Gerardi Comhaer de Bomel, 1262 (1387) mi.
- (Bouing), f. Lubberti Bouings (I of II), 1110 (1369) mi.
- (de Dune), schepen, f. Hermanni de Dune (I), 715 (1337) mi., 1039, 1067,
1087 (1366, geen intr.), 1136
- (Egberti [Engelberti]) (I), f. Ecberti Hoppenbers (I), 525 (1311)
- Engelberti (II), f. Engelberti filii Lubbekini, 846 (1344) mi.
- (Gerardi), f. Gerardi Comhaer de Bomel, 1262 (1387) mi.
- (Gozwini) (I), f. Gozwini de Apelderen (I), 506 (1311)
- (Gosvini) (II), f. Gosvini de Apeldoren (II), 643 (1330)
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- (Henrici), f. Henrici de Apeldoren (I), 647 (1330)
- (Henrici), f. Henrici de Vreden (III), 743 (1337)
- (Hermanni) (I), f. Hermanni de Apeldorn (I), 302 (1284)
- (Hermanni) (II), schepen, f. Hermanni de Dune (I), 715 (1337) mi.
- (Hoppenber), f. Ecberti Hoppenbers (I), 525 (1311), 871
- (Johannis) (I), f. Johannis de Couordia, 384 (1291)
- (Johannis) (II), f. Johannis Recken (I), 653 (1330)
- (Johannis) (II), f. domini Johannis de Apeldoren (II) canonici Dauentriensis,
849 (1344) mi.
- (Johannis) (IV), f. Johannis Bodeker (I), 1244 (1387) mi.
- van Koevorden zie GOSVINUS de Covordia
- (Comhaer), f. Gerardi Comhaer de Bomel, 1262 (1387) mi.
- (de Couordia), f. Johannis de Couordia, 384 (1291)
- (Lubberti), f. Lubberti Bouings (I of II), 1110 (1369) mi.
- Noytemanni, 484 (1300)
- Rolandi, canonicus, 344 (1288)
- (van Rekkum [Recke(n)]) (I), f. Johannis Recken (I), 653 (1330), 853 (1344,
fid.)
- Recke (II), f. natur. Hermanni Recke, 980 (1356)
- Sarlecini, 276 (1278-'83)
- (ten Stocke), f. Bernardi ten Stocke (II), 861 (1347) mi.
- (Theoderici), f. Theoderici Noytemans, 868 (1347)
- Thome, f. Thome filii Wenemari, 1115 (1369) mi.
- (de Vreden), f. Henrici de Vreden (III), 743 (1337)
(GOSVINI [Gosswini, Gozwini]), Bertoldus (I), f. Gosvini Bakerwert, 760 (1337)
mi.
(-), Bertoldus (II), f. Gosvini de Bakerweerde, 1068 (1364) mi.
(-), Ecbertus, f. Gosvini Hoppenbier, 871 (1347)
(-), G[h]elmarus, f. Gosvini de Apelderen, 742 (1337) mi.
(-), Gosvinus [Gozwinus] (I), f. Gozwini de Appelderen (I), 506 (1311)
(-), Gosvinus (II), f. Gosvini de Apeldoren (II), 643 (1330)
(-), Henricus (I), f. Gozwini de Appelderen (I), 506 (1311)
(-), Henricus (II), f. Gosvini de Apeldoren (IV), 890 (1349)
(-), Hermannus (I), f. Gosswini de Apeldoren (II), 816 (1338-'43)
(-), Hermannus (II), f. Gosswini de Apeldoren (III of IV), 848 (1344) mi.
(-), Hermannus (III), f. Gosvini ton Dune, 1039 (1361) mi., 1067 (1364) mi.
(-), Johannes (I), f. Gozwini de Appelderen (I), 506 (1311)
(-), Johannes (II), f. Gosswini de Apeldoren (II), 816 (1338-'43)
(-), Johannes (III), f. Gosswini de Apeldoren (III of IV), 848 (1344) mi.
(-), Conradus, f. Gosuini ton Duno, 1136 (1369) mi.
(-), Theodericus, f. Gosvini Bakerwert, 761 (1337) mi.
(-), Thomas Recken, f. Gosswini (Recken) (I), 853 (1344) mi.
(-), Werenboldus, f. Gosvini Bakerwert, 761 (1337) mi.
(-), Wilhelmus, f. Gosvini Bakerwert, 761 (1337) mi.
GOUDSMID zie AURIFABER
GOZEKINUS Johannis, f. Johannis Sculteti, 120 (1255-'67)
GRAPENDAAL zie GROPENTOLLE
GRAVEN zie FOSSA
GRETA, geh. m. Gosvinus de
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Apeldoren (II), 643
(DE GROPENTOLLE), Hartgerus [Hartgherus, Hertgherus], f. Rodolphi de
Gropentolle (I), 807 (1338-'43), 875
(-), Henricus, f. Rodolphi de Gropentolle (I), 807 (1338-'43)
(-), Petrus, f. Rodolphi de Gropentolle (I), 807 (1338-'43)
-, Rodolphus (I), 806 (1338-'43) ma.
(-), Rodolphus (II), f. Hartgheri de Gropentolle, 875 (1347)
(GROTE [Groete]), Bernardus, f. natur. Werneri Grote, 1079 (1364) mi.
-, Johannes (I), schepen, 986
(-), Johannes (II), schepen, f. Johannis Groeten (I), 986 (1356) ma.
-, Wernerus, schepen, 1079 († 1364)
(GROTEBEYE), Gerardus, f. Theoderici Grotebeye, 775 (1338-'43) mi.
(-), Johannes, f. Theoderici Grotebeye, 775 (1338-'43) mi.
-, Theodericus, 774 (1338-'43) ma.
(GRU[I]TER [Fermentarius]), Arnoldus, f. Rodolphi Gruter (I), 709 (1337) mi.,
792 (1338-'43, fid.)
(-), Gerlacus, f. Lefardi Grutere (I), 203 (1269-'72), 448
(-), Henricus, vishandelaar, f. Lephardi Grutere (III), 593 (1324)
-, Leffardus [Lefardus, Leyffardus] (I), 128 (1255-'67), 203
(-), Leffardus (II), f. Lefardi Grutere (I), 203 (1269-'72)
(-), Leffardus (III), f. Gerlaci Fermentarii, 448 (1297), 593
-, Rodolphus (I), 707 (1337) ma.
(-), Rodolphus (II), f. Arnoldi Fermentarii, 792 (1338-'43)
GRYTEMANUS Martini, 33 (1249)
GUYDO (van Avesnes), 500 (datering als bisschop van Utrecht dd. 28 I 1311)

H
(DE HAARLOO [Haerlo, Harlo]), Egidius, f. Reyneri de Haerlo, 1222 (1387)
mi.
-, Hildebrandus, 283 (1284)
-, Reynerus, 1222
(HAARMAKER [Haermaker]), Gerardus, f. Ottonis de Elten Haermaker, 1139
(1369) mi.
(-), Johannes, f. Ottonis de Elten Haermaker, 1139 (1369) mi.
-, Otto de Elten, 1107 (1369) ma., 1139
HADEBRAND [Hathebrant], 117 (1254)
HADEBRANDI [Hathebranti], Henricus, 117 (1254)
HADEMANNUS (Alberti), f. Alberti de Cortrike, 1215 (1387) mi.
- Ghelmari, f. Ghelmari filii Wernheri, 621 (1324)
- f. Henrici de Hetene, schepen, 1084 (1364) ma.
- (de Cortrike), f. Alberti de Cortrike, 1215 (1387) mi.
- (Roberti), f. Roberti de Zutphen, 688 (1334)
- Werneri [Wernheri] (I), schepen, 261 (1277), 602
- Werneri (II), 958 (1356) mi.
- (de Zutphen), f. Roberti de Zutphen, 688 (1334)
HADEMANNI, Wernerus (I), 163 (1255-'67), 297
-, Wernherus (II), schepen, f. Hademanni filii Wernheri (I), 602 (1324)
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-, Wernerus, 811
HADERSLOE, Johannes, 383
(-), Wernerus, f. Johannis Hadersloe, 383 (1291)
HAERDENBERG[H][E] zie HARDENBERG
HALVERICI zie ALVERICI
HAMME, Ghyselbertus de, de Tyle, 991 (1356) ma.
(HARDENBERG [Haerdenberg(h)(e)]), Gerardus, f. Henrici Haerdenberghs
(III), 665 (1330)
-, Henricus (I), 367 (1288)
(-), Henricus (II), f. Henrici Hardenberch (I), 367 (1288), 472, 473, 521
(-), Henricus (III), f. Henrici Hardenbergh (II), 473 (1300), 665, 771
(-), Henricus (IV), f. Nicolai Hardenbergh (I), 572 (1324)
(-), Henricus (V), f. Henrici Haerdenberghs (III), 665 (1330)
(-), Hermannus (I), f. Henrici Hardenbergh (II), 472 (1300)
(-), Hermannus (II), f. Henrici Hardenbergh (III), 771 (1337)
(-), Johannes (I), f. Nicolai Hardenbergh (I), 572 (1324)
(-), Johannes (II), f. Nicolai Haerdenbergs (II), 693 (1334), 1028
(-), Johannes (III), f. Nycolai Haerdenberghes (III), 896 (1349)
(-), Nicolaus (I), f. Henrici Hardenbergh (I), 368 (1288), 572
(-), Nicolaus (II), f. Henrici de Hardenberch (II), 521 (1311), 693
(-), Nicolaus (III), f. Nicolai Hardenbergh (I), 572 (1324), 896
(-), Nicolaus (IV), f. Henrici Hardenbergh (III), 771 (1337)
(-), Otto, f. Johannis Haerdenbergh (II), 1028 (1361) mi.
(-), Reynerus, f. Henrici Hardenbergh (III), 771 (1337)
HARLO zie HAARLOO
HARMANN... zie HERMANN...
HARTGERUS [Hartgherus, Hertgherus], broeder van Jacobus, 57 (1249)
- (de Gropentolle), f. Rodolphi de Gropentolle (I), 807 (1338-'43), 875
- (Rodolphi), f. Rodolphi de Gropentolle (I), 807 (1338-'43)
HARTGERI [Hartgheri, Hertcheri], Philippus, 308 (1284)
(-), Rodolphus, f. Hartgheri de Gropentolle, 875 (1347)
HARTWICUS [Hartuicus, Hert(e)wicus] (Alberti), f. Alberti de Fossa, 174 (1268)
- de B[.]rke, 109 (1254)
- Bolduini, 406 (1291)
- Bonus Puer zie HARTWICUS Goedekind
- (de Endia [India]), f. Gerardi de Endia, 20 (1249), 184
- (de Fossa), f. Alberti de Fossa, 174 (1268)
- (Gerardi) (I), f. Gerardi de Endia, 20 (1249)
- (Gerardi) (II), f. Gerardi Wiintappers, 881 (1347)
- Goedekind (I) [Bonus Puer, Godekint], schout, 62 (1249), 80, 167
- Godekint (II), 395 (1291)
- vppen Graven zie HARTWICUS de Fossa
- (Henrici), f. Henrici Rufi (II of III), 386 (1291)
- Hodans (I), 93
- Hodans (II), 124 (1255-'67), 168
- (Hodans) (III), f. Pelegrimi Hodans (I), 246 (1277)
- de India zie HARTWICUS de Endia
- de Mat, 184 (1268)
- (Pelegrimi [Pelegrini]) (I), f. Pelegrimi Hodans (I), 246 (1277)
- (Pelegrini) (II), f. Pelegrini Wayenberge, 402 (1291)
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- van der Put [prope Puteum], 88 (1250-'53)
- (Rufus), f. Henrici Rufi (II of III), 386 (1291), 520
- van Wagenberg [de Wegenberghe], 539 (1311)
- (Wayenberge), f. Pelegrini Wayenberge, 402 (1291)
- de Wegenberghe zie HARTWICUS van Wagenberg
- (Wijntapper [Wiintapper]), f. Gerardi Wiintappers, 881 (1347)
- ter Wilgen [Willicghen, Willichen, Wilghen] (I), 780, 828 (1344, fid.), 836 (1344,
fid.)
- ter Wilghen (II), 1044
(HARTWICI [Hertwici]), Arnoldus, f. Hartwici Boni Pueri (I), 80 (1250-'53)
(-), Henricus (I), f. Hartwici Godekint (I), 167 (1268)
(-), Henricus (II), f. Hartwici Rufi, 520 (1311)
(-), Henricus (III), f. Hartwici ter Willicghen (I), 780 (1338-'43)
(-), Jacobus, f. Hertwici tor Willichen (I), 836 (1344) mi.
(-), Johannes (I), f. Hartwici ter Willicghen (I), 780 (1338-'43)
(-), Johannes (II), f. Hartwici ter Wilghen (II), 1044 (1361) mi.
(-), Pelegrinus [Pelegrimus] (I), f. Hertwici Hodans (II), 168 (1268)
(-), Pelegrinus (II), f. Hartwici de India, 184 (1268)
(-), Rolandus, f. Hartwici Hodans (I), 93 (1250-'53)
(VAN DER [TER] HASELT), Euerardus, f. Ghyselberti van der Haselt (I), 670
(1330)
(-), Gerardus, f. Ghyselberti ter Haselt (I), 996 (1356) mi.
-, Ghyselbertus (I), schepen, 670 (1330), 996 († 1356)
(-), Ghyselbertus (II), f. Johannis ter Haselt, 1053 (1361) mi.
(-), Jacobus, f. Ghyselberti ter Haselt (I), 996 (1356) mi.
(-), Johannes, f. Ghyselberti van der Haselt (I), 670 (1330), 1053
DE HATEN, Bolle, broeder van Pelegrimus de Haten, 111 (1254)
-, Pelegrimus, broeder van Bolle de Haten, 111 (1254)
HATHEBRANT(I) zie HADEBRAND(I)
HAUE, Johannes van den, monetarius, 1205 (1387) ma.
HAVER [Hauor], Johannes, 1096 (1366) ma.
HECBERTI zie EGBERTI
HEDENRICI zie HEIDENRICI
([H]EEST [Hest(a), Heyst, Opperheest]), Arnoldus, schepen, f. Wolberti vpper
Heyst, 854 (1344) mi., 1184 (1387, geen intr.)
(-), Gerardus, f. Werneri vpper Heest (II of III), 1259 (1387) mi.
(-), Jacobus, f. Tiderici de Hesta (I), 221 (1273), 350
(-), Johannes, f. Wolberti vpper Heyst, 800 (1338-'43)
(-), Lambertus, f. Ludekini opper Heyst (II), 683 (1334)
(-), Ludolfus (I), f. Thiderici de Hesta (I), 198 (1269-'72), 397, 533
(-), Ludolphus (II), f. Ludolphi super Eest (I), 533 (1311), 683, 737
(-), Ludekinus (III), f. Ludekini opper Heyst (II), 683 (1334)
(-), Nicolaus, f. Ludekini uupper Hest (I), 397 (1291)
-, Theodericus [Tidericus] (I), 38 (1249), 198, 221
(-), Tidericus (II), f. Tiderici de Hesta (I), 222 (1273)
(-), Tidericus (III), f. Jacobi super Heest, 350 (1288)
(-), Wernerus (I), f. Ludekini
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uupper Hest (I), 397 (1291)
(-), Wernerus (II), f. Ludekini vpper Heyst (II), 737 (1337)
-, Wernerus (II of III), 1259
(-), Wernerus (III), f. Wolberti vpper Heyst, 800 (1338-'43)
-, Wilhelmus, 800 (1338-'43, fid.)
-, Wolbertus, schepen, 736 (1337) mi., 775 (1338-'43, fid.), 782 (1338-'43, fid.),
783 (1338-'43, fid.), 800, 854 (1344, fid.)
HEESTERHOVE zie EYSTERHOF
HEIDENRICUS [Heythenricus]....., 252 (1278-'83)
- de Diko [Dico] (I), 180
- (de Diko) (II), f. Heydenrici de Diko (I), 180 (1268), 257
- (in Dico) (III), f. Heydenrici in Dico (II), 257 (1277)
- (Heydenrici) (I), f. Heydenrici de Diko (I), 180 (1268)
- (Heydenrici) (II), f. Heydenrici in Dico (II), 257 (1277)
- Iudex, 110
(HEIDENRICI [Hedenrici, Heythenrici]), Heidenricus (I), f. Heydenrici de Diko
(I), 180 (1268)
(-), Heydenricus (II), f. Heydenrici in Diko (II), 257 (1277)
-, Heinemannus, f. Heythenrici Iudicis, 110 (1254)
-, Henricus, 452 (1297)
-, Jacobus, 362 (1288)
HEILMIRUS [Heylmyerus] de Suolle, 122 (1255-'67)
HEIMANNUS [Heymannus] de Arta plathea, 291 (1284)
- Herewici, 343
HEIMANNI, Rolandus, f. Heymanni filii Herewici, 343 (1288)
HEINEMANNUS [Henemannus] (Euerardi), f. Euerardi Houenar (I), 803
(1338-'43)
- (Ghenekini), f. Ghenekini Sartoris (I), 531 (1311)
- (Heythenrici), f. Heythenrici Iudicis, 110 (1254)
- (Houenar), f. Euerardi Houenar (I), 803 (1338-'43)
- Juncfrowe, 457
- Rufus, 110 (1254), 193
- (Sartor), f. Ghenekini Sartoris, 531 (1311)
HEINEMANNI [Heynemanni], Bernardus, 454 (1297)
(-), Pelegrinus, f. Heynemanni Rufi, 193 (1268)
(-), Rolandus, f. Heynemanni Juncfrowe, 457 (1297)
HELENBURGIS, Nicolaus, 329
(-), Petrus, f. Nicolai Helenburgis, 329 (1288)
HELLENDOORN (Helendurn), Jacobus Institor de, 265 (1277)
HELMICHUS [Helmicus] de Campen, 279
HELMICHI [Helmici, Helmuwichi], Erkenboldus, 130 (1255-'67)
-, Pelegrimus, f. Helmici de Campen, 279 (1284)
HENEMANNUS zie HEINEMANNUS
HENRICUS zie ook BLANKEHEYNE
HENRICUS [Henriken], cognatus van Hartuicus Godekint (II), 396 (1291)
- Aldrudis [Altradis], 78 (1250-'53), 192
- (Aluerici) Blankard, f. Aluerici de Randen, 303 (1284), 449 (1297)
- (de Apeldoorn [Apelderen, Apeldoren, Appelderen]) (I), schout en schepen,
f. Gozwini de Appelderen (I), 506 (1311), 647, 741 (1337, fid.), 743 (1337, fid.),
762 (1337, fid.), 848 (1344, fid.), 849 (1344, fid.)
- (de Apeldoren) (II), f. Gozvini
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de Apeldoren (IV), 890 (1349)
- (de Apeldoren) (III), f. Jacobi de Apeldoren, 1234 (1387) mi.
- de Arnhem (I), schepen, 661, 942 († 1352)
- (de Arnhem) (II), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
- (Arnoldi) (I), f. Arnoldi Sceuinch (I), 389 (1291)
- Arnoldi (II), f. Arnoldi filii Phylippi, 635 (1330)
- (Arnoldi) (III), f. Arnoldi Woestelant (II), 666 (1330)
- (Arnoldi) (IV), f. Arnoldi Vekeman (III), 858 (1347)
- (Aurifaber), f. Reynheri Aurifabri (I), 618 (1324)
- (de Bakerweerde), f. Werenboldi de Bakerweerde, 1151 (1373) mi.
- (Bernardi) (I), f. Bernardi Meibom (I), 410 (1291)
- (Bernhardi) (II), f. Bernhardi Mulhart, 554 (1311)
- (Bernardi) (III), f. Bernardi ton Stocke (I), 746 (1337) mi.
- Bernardi (IV), f. Rufi Bernardi [Rodeberents], 1024 (1361) ma., 1127
- Bierman [Byerman] (I), 1229
- (Byerman) (II), f. Henrici Byerman (I), 1229 (1387) mi.
- Blankard, f. Aluerici de Randen, 303 (1284), 449 (1297)
- Blankeheyne, 820 (1338-'43) ma., 885
- Bluc, 498
- van Bokhorst [Buchorst], 1208 (1387) ma.
- (Boltonis [Bolte]), f. Gerardi Bolte, 696 (1334), 1046, 1047
- (Bouings) (I), f. Leffardi Bouings (I), 1166 (1373) mi.
- (Bouing) (II), f. Lubberti Bouings (I of II), 1174 (1373) mi.
- (Boy), kanunnik, f. Gerardi Boy (I), 625 (1324)
- (de Brinco [bi den Brinke]) (1), f. Gelmari de Brinco, 166 (1268)
- (de Brinco) (II), f. Tiderici (I) filii Hesceli (I) (de Brinco), 245 (1277)
- (de Brinco) (III), f. Thiazonis filii Gelmari de Brinco, 474 (1300)
- (bi den Brinke), dominus (IV), f. Euerhardi bi den Brinke (II), 595 (1324)
- (van den Broke), f. Werenboldi van den Broke, 926 (1350)
- (ter Bruggen [Brugghen, de Ponte]) (I), f. Rodolphi de Ponte (I), 516 (1311)
- (ter Brugghen) (II), schepen, f. Rodolphi ter Brugghen (IV), 1023 (1361), 1165
- (Brunonis) (I), f. Brunonis Neghenap (I), 680 (1334), 1232
- (Brunonis) (II), schepen f. Brunonis Nyeghenap (II), 1158 (1373) mi.
- van Buchorst zie HENRICUS van Bokhorst
- (Bulle), f. Ghelmari Bulle, 684 (1334), 882
- (prope Cimterum), f. Gelmari prope Cimterum, 143 (1255-'67)
- ter Denne, 547
- de Diepenheim [Dypenem], 844
- de Dieze [Dese, Dyeze(n)] (I), 1010 (1359), 1126, 1177
- (de Dyeze) (II), f. Henrici de Dyeze (I), 1177 (1373) mi.
- de Dinslaken [Dinsselaken, Dynslake], 555 (1311), 563
- (de Doetinchem [Dotinghem]), f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387)
mi.
- (de Dure), f. Jacobi de Dure, 351 (1288)
- (Durremage), f. Wilhelmi Durremage, 74 (1250-'53), 247
- (Ebelini [Ebbelini, Obelini]) (I), f. Ebbelini de Pole, 419
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(1291), 586
- (Ebelini) (II), f. Ebelini Scheving (I), 913 (1349)
- Eekhoorn zie HENRICUS Ekoern
- Egidii [Gelijs] (I), 1153
- (Egidii) (II), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
- Ekoern, 1213 (1387) ma.
- (Elverdink [Eluerdynghe]), f. Nicolai Eluerdynghes, 691 (1334)
- (Engelberti), f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
- van de Engestraat [de (super) Engestrate] (I), broeder van Nicolaus (de
Engestrate), 360
- (super Engestrate) (II), f. Nicolai super Engestrate, 444 (1297)
- (Euerhardi), dominus, f. Euerhardi bi den Brinke (II), 595 (1324)
- de Fossa zie HENRICUS vppen Graven
- Gelijs zie HENRICUS Egidii
- (Gelmari [Ghelmari]) (I), f. Gelmari Senis (I), 42 (1249), 91
- (Gelmari) (II), f. Gelmari prope Cimterum, 143 (1255-'67)
- (Gelmari) (III), f. Gelmari de Brinco (I), 166 (1268)
- Gelmari (IV), 379 (1291)
- (Ghelmari) (V), f. Ghelmari Pont, 656 (1330)
- (Ghelmari) (VI), f. Ghelmari Bulle, 684 (1334)
- Ghelmari (VII), f. Ghelmari filii Hensekini, 914 (1349)
- G[h]enekini, 786 (1338-'43)
- (Gerardi) (I), f. Gerardi de Wilpe, 67 (1249)
- Gerardi (II), f. Gerardi filii Simonis, 317 (1284)
- (Gerardi) (III), f. Gerardi Rekennere, 424 (1291)
- (Gerardi) (IV), kanunnik, f. Gerardi Boy (I), 625 (1324)
- (Gerardi) (V), f. Gerardi Bolte (I), 696 (1334)
- (Gerardi) (VI), f. Gerardi de Twenlo, 963 (1356) mi.
- (Gerardi) (VII), f. Gerardi filii Wynekini (I), 1037 (1361) mi.
- (Gerardi) (VIII), f. Gerardi Zwaueking, 1246 (1387) mi.
- (Gerardi) (IX), f. Gerardi Voerdings, 1256 (1387) mi.
- (Gerardi) (X), f. Gerardi Ovings, 1261 (1387) mi.
- Gereboldi, broeder van Jordanus en Engelbertus, 134 (1255-'67)
- (G[h]erlaci) (I), f. Gerlaci Sotebotere (I), 480 (1300)
- (Gherlaci) (II), de Vreden, f. Gherlaci (de Vreden) (I), 519 (1311)
- (Gerlaci) (III), f. Gerlaci de Vreden (II), 1154 (1373) mi.
- (Godekini), f. Godekini Meybomes, 815 (1338-'43)
- Godschalci [Godescalci], f. Godescalci filii Gherlaci, 601 (1324)
- (Goedekint [Godekint]), f. Hartwici Godekint (I), 167 (1268)
- (Gosvini [Gozwini]) (I), f. Gozwini de Appelderen (I), 506 (1311)
- (Gosvini) (II), f. Gosvini de Apeldoren (IV), 890 (1349)
- Grapendaal zie HENRICUS de Gropentolle
- (vppen Grauen), f. Johannis (IV) Bolensoon vppen Grauen, 1109 (1369) mi.
- (de Gropentolle), f. Rodolphi de Gropentolle (I), 807 (1338-'43)
- (Grutere), vishandelaar, f. Lephardi Grutere (III), 593 (1324)
- Hadebrandi [Hathebranti], 117 (1254)
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- Hardenberg [Haerdenbergh, Hardenberch, Hardenbergh] (I), 367 (1288)
- (Hardenberch) (II), f. Henrici Hardenberch (I), 367 (1288), 472, 473, 521
- (Hardenbergh) (III), f. Henrici Hardenbergh (II), 473 (1300), 665, 771
- (Hardenbergh) (IV), f. Nicolai Hardenbergh (I), 572 (1324)
- (Haerdenbergh) (V), f. Henrici Haerdenberghs (III), 665 (1330)
- (Hartwici) (I), f. Hartwici Godekint (I), 167 (1268)
- (Hartwici) (II), f. Hartwici Rufi, 520 (1311)
- (Hartwici) (III), f. Hartwici ter Willicghen (I), 780 (1338-'43)
- Hathebranti zie HENRICUS Hadebrandi
- Heidenrici [Hedenrici], 452 (1297)
- (Henrici) (I), f. Henrici Rufi (I), 34 (1249)
- Henrici (II), f. Henrici filii Altradis, 192 (1268)
- (Henrici) (III), f. Henrici de Vreden (I), 321 (1284)
- (Henrici) (IV), f. Henrici Creppekin (I), 347 (1288)
- (Henrici) (V), f. Henrici Hardenberch (I), 367 (1288)
- (Henrici) (VI), f. Henrici Rufi (II of III), 387 (1291)
- (Henrici) (VII), f. Henrici Hardenbergh (II), 473 (1300)
- (Henrici) (VIII), f. Henrici Sartoris (I), 481 (1300)
- (Henrici) (IX), f. Henrici Sceuinc (I), 494 (1300)
- (Henrici) (X), f. Henrici Nienburgis (I), 577 (1324)
- (Henrici) (XI), f. Henrici de Vreden (III), 639 (1330)
- (Henrici) (XII), f. Henrici Kraienscoet (I), 658 (1330)
- (Henrici) (XIII), f. Henrici Haerdenberghs (III), 665 (1330)
- (Henrici) (XIV), f. Henrici Scevinc (II), 686 (1334)
- (Henrici) (XV), f. Henrici Meyboem (I), 779 (1338-'43)
- (Henrici) (XVI), f. Henrici ter Oy (I), 873 (1347)
- (Henrici) (XVII), f. Henrici Zotebotere (I), 895 (1349)
- (Henrici) (XVIII), f. Henrici Raendes (I), 902 (1349)
- (Henrici) (XIX), f. Henrici Rufi (V), 909 (1349)
- Henrici (XX), f. Henrici filii Ghelmari (VII), 914 (1349)
- (Henrici) (XXI), f. Henrici de Vreden (IV), 941 (1352)
- (Henrici) (XXII), f. Henrici Rant (II), 944 (1352) mi.
- (Henrici) (XXIII), f. Henrici Neghenap (II), 999 (1356) mi.
- (Henrici) (XXIV), f. Henrici Mumme de Keken (I), 1033 (1361) mi.
- (Henrici) (XXV), f. Henrici de Lare (I), 1064 (1364) mi.
- Henrici (XXVI), f. Henrici Gelijs, 1153 (1373) mi.
- (Henrici) (XXVII), f. Henrici de Dyeze (I), 1177 (1373) mi.
- (Henrici) (XXVIII), f. Henrici Byerman (I), 1229 (1387) mi.
- (Henrici) (XXIX), f. Henrici de Zwollis (I), 1243 (1387) mi.
- (Henrici) (XXX), f. Henrici Vegheler (I), 1249 (1387) mi.
- (Henrici) (XXXI), f. Henrici van den Lare (III), 1254 (1387) mi.
- (Herbordi) (I), f. Herbordi Splitof (II), 1239 (1387) mi.
- (Herbordi) (II), f. natur. Herbordi Splitof (II), 1240 (1387) mi.
- (Hermanni) (I), f. Hermanni Sconefrent, 179 (1268)
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- Herman[n]i (II), f. Hermani filii Bestikini, 623 (1324)
- (Hermanni) (III), f. Hermanni Splytoelf (I), 664 (1330)
- (Hermanni) (IV), f. Hermanni ter Vpwolde (I), 907 (1349)
- (Hermanni) (V), f. natur. Hermanni de Kempen (I of II), 1030 (1361) mi.
- (Hermanni) (VI), f. Hermanni Splitof (II of III), 1238 (1387) mi.
- (Herwici), f. Herwici de Puteo, 87 (1250-'53)
- de Hetene, 1084
- (de Horreo [Orreo]), f. Johannis de Orreo, 318 (1284)
- (die Hoyer), f. Iohannis die Hoyer (I of II), 1236 (1387) mi.
- (Institor), f. Iohannis Institoris (I), 316 (1284)
- (Jacobi) (I), f. Jacobi de Dure, 351 (1288)
- (Jacobi) (II), f. Jacobi de Apeldoren, 1234 (1387) mi.
- (Johannis [Iohannis]) (I), f. Johannis Cranehalst, 101 (1254)
- (Iohannis) (II), f. Iohannis Institoris (I), 316 (1284)
- (Johannis) (III), f. Johannis de Orreo, 318 (1284)
- Johannis (IV), f. Johannis filii Lubekini, 513 (1311)
- (Johannis) (V), dominus, f. Johannis Punt (I), 471 (1300)
- (Johannis) (VI), f. Johannis de Arnhem (I), 548 (1311)
- (Johannis) (VII), f. Johannis (I), filii Hermanni (II) Splytoef, 922 (1349)
- (Johannis) (VIII), f. Johannis Pamunt, 1018 (1361)
- (Johannis) (IX), f. legitimus Johannis Splytoef (I), 1038 (1361) mi.
- (Johannis) (X), f. Johannis de Leyden, 1074 (1364) mi.
- (Johannis) (XI), f. Johannis (IV) Bolensoen vppen Grauen, 1109 (1369) mi.
- (Johannis) (XII), f. Johannis Olyslagher, 1231 (1387) mi.
- (Iohannis) (XIII), f. Iohannis die Hoyer (I of II), 1236 (1387) mi.
- (Jonkvrouw [Juncvroe, Puella]), broeder van Hermannus Puella, 238 (1274),
301, 523
- Jordani, f. Jordani filii Lamberti, 979 (1356) mi.
- (de Kempen), f. natur. Hermanni de Kempen (I of II), 1030 (1361) mi.
- Kraienscoet zie HENRICUS Creyenscote
- (Cranehalst), f. Johannis Cranehalst, 101 (1254)
- Creppekin [Creppikin] (I), 229 (1273), 345, 346, 347, 348
- (Creppekin) (II), f. Henrici Creppekin (I), 347 (1288)
- Creyenscote [Kraienscoet, Creyenscot, Creyienscote, Cryeenscote] (I), 658
(1330), 733, 818 (1338-'43, fid.)
- (Kraienscoet) (II), f. Henrici Kraienscoet (I), 658 (1330), 988, 1050
- Crudener [Crudenar, Krudener] (I), curatus in Wesepe, 1000 († 1356), 1112
- (Crudener) (II), f. Philippi Crudeners, 1168 (1373) mi.
- Lalant, 590
- van Laren [de Lare, van den Lare] (I), f. Rodolphi de Lare, 971 (1356) ma.,
1064 († 1364)
- (de Lare) (II), schepen, f. Henrici de Lare (I), 1064 (1364) mi.
- van den Lare (III), 1254 (1387) mi.
- van den Lare (IV), f. Henrici van den Lare (III), 1254
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(1387) mi.
- (de Leiden [Leyden]), schepen, f. Johannis de Leyden, 1074 (1364) mi.
- (Leifardi [Leffardi, Lephardi]) (I), vishandelaar, f. Lephardi Grutere (III), 593
(1324)
- (Leffardi) (II), f. Leffardi Bouings (I), 1166 (1373) mi.
- Longus, 676
- Ludolfi [filius Luden, Ludensoen], schepen, cognatus Hermanni Lalant, 1088
(1366) ma., 1116, 1152
- de Mari, f. Johannis de Renen (I of II), 358 (1288)
- (Martini) (I), dominus, f. Martini de Weteringe (I), 341 (1288)
- Martini (II), f. Boni Martini, 453 (1297)
- de Mat, Wise, 116 (1254)
- (Meiboom [Meibom, Meyboem, Meybome]) (I), f. Bernardi Meibom (I), 410
(1291), 697, 779
- (Meyboem) (II), f. Henrici Meyboem (I), 779 (1338-'43)
- (Meybome) (III), f. Godekini Meybomes, 815 (1338-'43)
- f. Mocedis, 46 (1249), 187
- (de Monte), f. Wiconis de Monte, 440 (1297)
- (Mulhart), f. Bernhardi Mulhart, 554 (1311)
- Mumme de Keken [Momme de Keken, Mumme, Munme de Keken] (I),
schepen, 828 (1344) ma., 956 (1356, geen intr.), 957, 1033, 1055 (1364, geen
intr.), 1060, 1113
- (Mumme de Keken) (II), f. Henrici Mumme de Keken (I), 1033 (1361) mi.,
1150
- Negenab (I), sartor, 463 (1297), 620
- (Neghenap) (II), f. Brunonis Neghenap (I), 680 (1334), 721, 870, 997, 999
- (Neghenap) (III), f. Henrici Neghenap (II), 999 (1356) mi., 1159
- (Nyeghenap) (IV), schepen, f. Brunonis Nyeghenap (II), 1158 (1373) mi., 1232
- (Nicolai) (I), f. Nicolai super Engestrate, 444 (1297)
- (Nicolai) (II), f. Nicolai Hardenbergh (I), 572 (1324)
- (Nicolai) (III), f. Nicolai Eluerdynghes, 691 (1334)
- Nienburgis (I), 537 (1311), 577
- (Nienburgis) (II), f. Henrici Nienburgis (I), 577 (1324)
- Obelini zie HENRICUS Ebelini
- (ton Oeldenstocke), f. Rodolphi filii Jacobi ton Oeldenstocke, 671 (1330)
- (Olyslagher), f. Johannis Olyslagher, 1231 (1387) mi.
- (Oving), f. Gerardi Ovings, 1261 (1387) mi.
- de Oy (I), 719 (1337) mi., 873
- (ter Oy) (II), f. Henrici ter Oy (I), 873 (1347)
- (Pelegrimi [Pelegrini]) (I), f. Pelegrini Wayenberge, 401 (1291)
- (Pelegrini) (II), f. Pelegrini filii Henrici Rufi, 299 (1284)
- Pelegrini (III), 840 (1344) mi.
- (Petri), f. Petri Sickelderen, 856 (1347) ma.
- Phylippi (I), 1031
- (Philippi) (II), f. Philippi Crudeners, 1168 (1373) mi.
- de Pijnlijke [Piinlicke, Pijnlike], 1076 (1364) mi., 1155
- (de Pole [vppen Poele]), f. Ebbelini de Pole, 419 (1291), 586
- Pont zie HENRICUS Punt
- de Ponte zie HENRICUS ter Bruggen
- Puella zie HENRICUS Jonk-
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vrouw
- (Punt [Pont]) (I), dominus, f. Johannis Punt (I), 471 (1300)
- (Pont) (II), f. Ghelmari Pont, 656 (1330)
- (Put [de Puteo]), f. Herwici de Puteo, 87 (1250-'53)
- (de Rande [Raende, Randen, Rant]) Blankard (I), f. Aluerici de Randen, 303
(1284), 449, 902
- (Raende) (II), f. Henrici Raendes (I), 902 (1349), 944 († 1352)
- (Rant) (III), f. Henrici Rant (II), 944 (1352) mi.
- Reinboldi [Reynboldi], 50 (1249)
- (Reineri [Reynheri]), f. Reynheri Aurifabri (I), 618 (1324)
- (Rekennere), f. Gerardi Rekennere, 424 (1291)
- de Rijsen [Rysene], 654, 712 (1337, fid.)
- de Rijssel [Rislo], 538 (1311)
- Rodeberents zie HENRICUS Bernardi
- Rodolfi (I), f. Rodolfi filii Radvine, 307 (1284)
- (Rodolphi) (II), f. Rodolphi de Ponte (I), 516 (1311)
- (Rodolphi) (III), f. Rodolphi filii Jacobi ton Oeldenstocke, 671 (1330)
- (Rodolphi) (IV), f. Rodolphi de Gropentolle (I), 807 (1338-'43)
- (Rodolphi) (V), f. Rodolphi ter Brugghen (IV), 1023 (1361)
- Rufus (I), 34, 300
- (Rufus) (II), f. Henrici Rufi (I), 34 (1249), 326
- Rufus (II of III), 386
- (Rufus) (III), f. Pelegrini filii Henrici Rufi, 299 (1284)
- (Rufus) (IV), f. Henrici Rufi (II of III), 387 (1291)
- (Rufus) (V), f. Hartwici Rufi, 520 (1311), 682, 713, 909
- (Rufus) (VI), priester, f. Henrici Rufi (V), 909 (1349)
- Rufi Bernardi zie HENRICUS Bernardi
- Sartor (I), 459 (1297), 481, 482, 483
- (Sartor) (II), f. Henrici Sartoris (I), 481 (1300)
- (Scheving [Sceuinc, Sceuinch, Scevinc, Scevync, Scheuing]) (I), 389 (1291),
494 (1300)
- (Sceuinc) (II), schepen, f. Henrici Sceuinc (I), 494 (1300), 576, 651, 686
- (Scevinc) (III), f. Henrici Scevinc (II), 686 (1334), 899
- (Scheving) (IV), schepen, f. Ebelini Scheving (I), 913 (1349), 1251
- (Schonevriend [Sconefrent]), f. Hermanni Sconefrent, 179 (1268)
- (Senex), f. Gelmari Senis (I), 42 (1249)
- (Sickelderen), f. Petri Sickelderen, 856 (1347) ma.
- Simonis [Simons] (I), f. Simonis filii Vrawini, 267 (1277)
- Simons (II), 488 (1300)
- Splithof (I), 505
- (Splytoelf) (II), f. Hermanni Splytoelf (I), 664 (1330)
- (Splytoef) (III), f. Johannis filii Hermanni (I) Splytoef, 922 (1349)
- (Splytoef) (IV), f. legit. Johannis Splytoef (I), 1038 (1361) mi.
- (Splitof) (V), f. Hermanni Splitof (II of III), 1238 (1387) mi.
- (Splitof) (VI), f. Herbordi Splitof (I of II), 1239 (1387) mi.
- (Splitof) (VII), f. natur. Herbordi Splitof (I of II), 1240 (1387) mi.
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- Stapincghen, 838 (1344, fid.)
- (ton Stocke), f. Bernardi ton Stocke (I), 746 (1337) mi.
- Theoderici [Tiderici], f. Tiderici (I) filii Hesceli (II) (de Brinco), 245 (1277)
- Thiazonis [Tiazonis] (I), 437
- (Thiazonis) (II), f. Thiazonis filii Gelmari de Brinco, 474 (1300), 819, 938, 977,
1048
- (Thome), f. Thome de Wolde, 450 (1297)
- (de Twello [Twenlo]), f. Gerardi de Twenlo, 963 (1356) mi.
- Uding [Vding], 1199 (1387) ma.
- (ter Upwolde [ter Vpwoelden]) (I), f. Hermanni ter Vpwolde (I), 907 (1349),
908, 969
- ter Vpwoelden (II), mercator, 1103 (1369) ma.
- (Vekeman), schepen, f. Arnoldi Vekeman (III), 858 (1347)
- alias Vlugge [Vlugghe], de Vreden, 1036
- Voerdinc [Voerding] (I), 1072 (1364) ma.
- (Voerding) (II), f. Gerardi Voerding, 1256 (1387) mi.
- Vogelaar [Vegheler, Vogheler] (I), schepen, 1204 (1387) ma., 1249
- (Vegheler) (II), f. Henrici Vegheler (I), 1249 (1387) mi.
- de Vreden (I), 230 (1273), 321
- de Vreden (I of II), 413
- de Vreden (I of II), 436
- (de Vreden) (II), f. Henrici de Vreden (I), 321 (1284)
- de Vreden (III), f. Gherlaci (de Vreden) (I), 519 (1311), 639, 743
- (de Vreden) (IV), f. Henrici de Vreden (III), 639 (1330), 941 († 1352), 1036
- (de Vreden) (V), f. Henrici de Vreden (IV), 941 (1352) mi.
- (de Vreden) (VI), f. Gerlaci de Vreden (II), 1154 (1373) mi.
- (Wayenberge), f. Pelegrini Wayenberge, 401 (1291)
- Wenemari, f. Wenemari (I) filii Egydii, 575 (1324)
- (Werenboldi) (I), f. Werenboldi van den Broke, 926 (1350)
- (Werenboldi) (II), f. Werenboldi de Bakerweerde, 1151 (1373) mi.
- (de Weteringe), dominus, f. Martini de Weteringe, 341 (1288)
- (Wiconis), f. Wiconis de Monte, 440 (1297)
- (ter Wilgen [Willicghen]), f. Hartwici ter Willicghen (I), 780 (1338-'43)
- (Wilhelmi), f. Wilhelmi Durremage (I), 74 (1250-'53)
- (van Wilp [de Wilpe]), f. Gerardi de Wilpe, 67 (1249)
- Wise de Mat, 116 (1254)
- Wittekint, 204 (1269-'72)
- (Woesteland [Woestelant]), f. Arnoldi Woestelant (II), 666 (1330)
- (Wolberti), scriptor civitatis, f. Wolberti filii Mosekini, 425 (1291)
- (de Wolde), f. Thome de Wolde, 450 (1297)
- f. Ymeze, 104 (1254)
- (Zoeteboter [Sotebotere, Zotebotere]) (I), f. Gerlaci Sotebotere (I), 480 (1300),
895
- (Zotebotere) (II), f. Henrici Zotebotere (I), 895 (1349)
- de Zwollis (I), 1195 (1387) ma., 1243
- (de Zwollis) (II), f. Henrici de Zwollis (I), 1243 (1387) mi.
- (Zwaveken [Zwaueking]), f. Gerardi Zwaueking, 1246 (1387) mi.
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(HENRICI), Albertus, f. Henrici Bluc, 498 (1309)
-, Andreas, f. Henrici Ludensoen, 1152 (1373) mi.
(-), Arnoldus (I), f. Henrici Nyeghenap (III), 1159 (1373) mi.
(-), Arnoldus (II), f. natur. Henrici Nyeghenap (IV) filii Brunonis (II), 1232 (1387)
mi.
(-), Bernardus (I), f. Henrici Meyboem (I), 779 (1337)
-, Bernardus (II), kanunnik, f. Henrici (IV) filii Rufi Bernardi, 1025 (1361)
(-), Bruno (I), f. Henrici Neghenaep (I), 620 (1324)
(-), Bruno (II), f. Henrici Neghenap (II), 997 (1356) mi.
(-), Ebelinus, f. Henrici Scevync (II), 651 (1330)
(-), Egidius, f. Henrici de Arnhem (I), 942 (1352) mi.
(-), Fredericus, f. Henrici Nienburgis (I), 577 (1324)
-, G[h]elmarus (I), f. Henrici filii Tiazonis (I), 437 (1297)
-, Ghelmarus (II), f. Henrici filii Ghelmari (VII), 914 (1349)
-, G[h]erardus (I), 105 (1254)
-, Gerardus (II), f. Henrici filii Altradis, 192 (1268)
(-), Gerardus (III), f. Henrici Rufi (II), 326 (1288)
-, Gerardus (IV), f. Henrici Simons (II), 488 (1300)
(-), Gerardus (V), f. Henrici Haerdenberghs (III), 665 (1330)
(-), Gherardus (VI), f. Henrici Raendes (I), 902 (1349)
(-), Gerardus (VII), f. Henrici ter Vpwolde (II), 908 (1349)
-, Gerardus (VIII), f. Henrici filii Ghelmari (VII), 914 (1349)
-, Gerardus (IX), f. Henrici filii Tyasonis (II), 938 (1352) mi.
(-), Gerardus (X), f. Henrici Rant (II), 944 (1352) mi.
(-), Gerardus (XI), f. Henrici Bolten, 1046 (1361) mi.
(-), Gerardus (XII), f. Henrici Voerdinc (I), 1073 (1364) mi.
(-), Gerardus (XIII), f. Henrici ter Brugghen (II), 1165 (1373) mi.
-, G[h]erlacus (I), 104 (1254)
(-), Gherlacus (II), f. Henrici Juncvroe, 523 (1311)
(-), Gherlacus (III), f. Henrici Zoteboteren (I), 895 (1349)
(-), Gherlacus (IV), f. Henrici de Vreden (IV), 941 (1352) mi.
(-), Ghyzo [Ghyso] (I), f. Henrici (I) filii Obelini vppen Poele, 586 (1324)
(-), Ghyso (II), f. Henrici Blankeheyne, 821 (1338-'43)
(-), Gosvinus (I), f. Henrici de Apeldoren (I), 647 (1330)
(-), Gosvinus (II), f. Henrici de Vreden (III), 743 (1337)
(-), Hademannus, f. Henrici de Hetene, 1084 (1364) ma.
(-), Hartuicus, f. Henrici Rufi (II of III), 386 (1291)
(-), Henricus (I), f. Henrici Rufi (I), 34 (1249)
-, Henricus (II), f. Henrici filii Altradis, 192 (1268)
(-), Henricus (III), f. Henrici de Vreden (I), 321 (1284)
(-), Henricus (IV), f. Henrici Creppekin (I), 347 (1288)
(-), Henricus (V), f. Henrici Hardenberch (I), 367 (1288)
(-), Henricus (VI), f. Henrici Rufi (II of III), 387 (1291)
(-), Henricus (VII), f. Henrici Hardenbergh (II), 473 (1300)
(-), Henricus (VIII), f. Henrici Sartoris (I), 481 (1300)
(-), Henricus (IX), f. Henrici Sceuinc (I), 494 (1300)
(-), Henricus (X), f. Henrici Nienburgis (I), 577 (1324)
(-), Henricus (XI), f. Henrici de Vreden (III), 639 (1330)
(-), Henricus (XII), f. Henrici Kraienscoet (I), 658 (1330)
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(-), Henricus (XIII), f. Henrici Haerdenberghs (III), 665 (1330)
(-), Henricus (XIV), f. Henrici Scevinc (II), 686 (1334)
(-), Henricus (XV), f. Henrici Meyboem (I), 779 (1338-'43)
(-), Henricus (XVI), f. Henrici ter Oy (I), 873 (1347)
(-), Henricus (XVII), f. Henrici Zotebotere (I), 895 (1349)
(-), Henricus (XVIII), f. Henrici Raendes (I), 902 (1349)
(-), Henricus (XIX), f. Henrici Rufi (V), 909 (1349)
-, Henricus (XX), f. Henrici filii Ghelmari (VII), 914 (1349)
(-), Henricus (XXI), f. Henrici de Vreden (IV), 941 (1352) mi.
(-), Henricus (XXII), f. Henrici Rant (II), 944 (1352) mi.
(-), Henricus (XXIII), f. Henrici Neghenap (II), 999 (1356) mi.
(-), Henricus (XXIV), f. Henrici Mumme de Keken (I), 1033 (1361) mi.
(-), Henricus (XXV), f. Henrici de Lare (I), 1064 (1364) mi.
-, Henricus (XXVI), f. Henrici Gelijs, 1153 (1373) mi.
(-), Henricus (XXVII), f. Henrici de Dyeze (I), 1177 (1373) mi.
(-), Henricus (XXVIII), f. Henrici Byerman (I), 1229 (1387) mi.
(-), Henricus (XXIX), f. Henrici de Zwollis (I), 1243 (1387) mi.
(-), Henricus (XXX), f. Henrici Vegheler (I), 1249 (1387) mi.
(-), Henricus (XXXI) van den Lare, f. Henrici van den Lare (III), 1254 (1387)
mi.
-, Herewicus zie HENRICI, Herwicus
-, Hermannus (I), f. Henrici filii Altradis, 192 (1268)
(-), Hermannus (II), f. Henrici Puelle, 301 (1284)
(-), Hermannus (III), f. Henrici Hardenbergh (II), 472 (1300)
(-), Hermannus (IV), f. Henrici Splithof (I), 505 (1311)
(-), Hermannus (V), f. Henrici ter Denne, 547 (1311)
(-), Hermannus (VI), f. Henrici Lalant, 590 (1324)
(-), Hermannus (VII), f. Henrici Hardenbergh (III), 771 (1337)
(-), Hermannus (VIII), f. natur. Henrici ter Vpwolde (I), 969 (1356) mi.
(-), Hermannus (IX), f. natur. Henrici Bolten, 1047 (1361) mi.
(-), Hermannus (X), f. Henrici Vegheler (I), 1249 (1387) mi.
(-), Herwicus [Herewicus], f. Henrici Creppekin (I), 346 (1288)
(-), Jacobus (I) Scheuing, f. Henrici Scheuing (II), 576 (1324)
(-), Jacobus (II), f. Henrici Creyenscote (I), 818 (1338-'43)
(-), Jacobus (III), f. Henrici Bullen, 882 (1347)
-, Johannes (I), 91 (1250-'53)
(-), Johannes (II), f. Henrici Sceuinc (I), 494 (1300)
(-), Johannes (III), f. Henrici de Arnhem (I), 661 (1330)
(-), magister Johannes (IV) Longus, f. Henrici Longi, 676 (1334)
(-), Johannes (V), f. Henrici Rufi (V), 713 (1337) mi.
(-), Johannes (VI), f. Henrici Creyenscot (I), 733 (1337) mi.
(-), Johannes (VII), f. Henrici de Apelderen (I), 741 (1337)
(-), Johannes (VIII), f. Henrici Scheving (III) de obliquo, 899 (1349)
(-), Johannes (IX), f. Henrici Mumme de Keken (I), 957 (1356) mi.
-, Johannes (X), f. Henrici filii Tyasonis (II), 977 (1356) mi.
(-), Johannes (XI), f. domini
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Henrici Krudener curati (I), 1000 (1356) mi.
(-), Johannes (XII), f. natur. Henrici Creyienscote (II), 1050 (1361) mi.
(-), Johannes (XIII), f. Henrici Voerdinc (I), 1072 (1364) mi.
-, Johannes (XIV), f. Henrici Rodeberents, 1127 (1369) mi.
(-), Johannes (XV), f. natur. Henrici Pijnliken, 1155 (1373) mi.
(-), Johannes (XVI), f. natur. Henrici Scheving (IV), 1251 (1387) mi.
(-), Karulus, f. Henrici Neghenap (II), 721 (1337) mi.
(-), Conradus (I), f. Henrici de Vreden (I of II), 436 (1297)
(-), Conradus (II), f. Henrici de Rysene, 654 (1330)
(-), Conradus (III), f. Henrici Neghenap (II), 870 (1347)
(-), Conradus (IV), f. Henrici Mummen de Keken (I), 1060 (1364) mi.
(-), Conradus (V), f. Henrici Mommen de Keken (II), 1150 (1373) mi.
(-), Lambertus (I), f. Henrici Mocedis, 187 (1268)
(-), Lambertus (II), f. Henrici de Dypenem, 844 (1344) ma.
-, Lambertus (III), f. Henrici filii Rufi Bernardi, 1025 (1361)
-, Lambertus (IV), f. Henrici filii Phylippi (I), 1031 (1361) mi.
(-), Lambertus (V), f. Henrici de Vreden (IV) alias Vlugghe, 1036 (1361) mi.
(-), Lewe, f. Henrici Sartoris (I), 482 (1300)
(-), Lubbertus, f. Henrici Voerdinc (I), 1072 (1364) mi.
-, Ludekinus (I), f. Henrici (IV) filii Rufi Bernardi, 1025 (1361)
-, Ludekinus (II), f. Henrici Ludensoen, 1116 (1369) mi.
(-), Ludekinus (III), f. Henrici de Zwollis (I), 1243 (1387) mi.
(-), Nicolaus (I), f. Henrici Creppekin (I), 345 (1288)
(-), Nicolaus (II), f. Henrici Hardenberch (I), 368 (1288)
(-), Nicolaus (III), f. Henrici de Hardenberch (II), 521 (1311)
(-), Nicolaus (IV), f. Henrici Hardenbergh (III), 771 (1337)
(-), Nicolaus (V), f. Henrici Creyenscote (I), 818 (1338-'43)
(-), Nolle, f. Henrici Dinsselaken, 563 (1312-'23)
(-), Pelegrinus, f. Henrici Rufi (I), 300
(-), Petrus, f. Henrici de Vreden (I of II), 413 (1291)
(-), Philippus, f. natur. domini' Henrici Crudenars (I), 1112 (1369) mi.
(-), Reynerus, f. Henrici Hardenbergh (III), 771 (1337)
(-), Rodolphus (I), f. Henrici Sartoris (I), 459 (1297)
(-), Rodolphus (II), f. Henrici de Lare (I), 1064 (1364) mi.
(-), Rolandus, f. Henrici Creppekin (I), 348 (1288)
(-), Stephanus, f. Henrici Mommen de Keken (I), 1113 (1369) mi.
(-), Theodericus (I), f. Henrici Kraienscoet (I), 658 (1330)
(-), Theodericus (II), f. Henrici de Arnhem (I), 661 (1330)
(-), Theodericus (III), f. Henrici Rufi (V), 682 (1334)
(-), Theodericus (IV), f. Henrici Meyboems (I), 697 (1334)
(-), Theodericus (V), f. Henrici de Cryeenscote (II), 988 (1356) mi.
(-), Theodericus (VI), f. Henrici Voerdinc (I), 1073 (1364) mi.
(-), Theodericus (VII), f. Henrici Mommen de Keken (I), 1113 (1369) mi.
-, Thiazo [Thyazo, Tyaso], f. Henrici filii Thyasonis (II),
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819 (1338-'43), 1048
(-), Tydemannus, f. Henrici de Vreden (IV), 941 (1352) mi.
(-), Wernerus, f. Henrici de Dyezen (I), 1126 (1369) mi.
(-), Wilhelmus, f. Henrici Durremage, 247 (1277)
HENSEKINI, Ghelmarus, 914
HENSEMANNUS de Brinco, 394
(HENSEMANNI), Wolbertus, f. Hensemanni de Brinco, 394 (1291)
HENSO Hoppenbier [Hoppenbere], 286
- Mensonis, f. Mensonis Witten Berents, 689 (1334)
(HENSONIS), Ecbertus, f. Hensonis Hoppenbere, 286 (1284)
HERBORDUS (bi den Brincke), clericus tevens notarius civitatis Daventriensis,
f. Godefridi bi den Brincke (II), 600 (1324)
- (Gerardi), f. Gerardi Lalant (III), 1219 (1387) mi.
- (Godefridi), f. Godefridi bi den Brincke (II), 600 (1324)
- (Herbordi), f. Herbordi de Rechen (I), 724 (1337) mi.
- (Hermanni), f. Hermanni Splytoelf (I), 664 (1330)
- (Johannis), f. Johannis Splithof (I), 1120 (1369) mi.
- (Lalant), f. Gerardi Lalant (III), 1219 (1387) mi.
- de Lapidea Domo zie HERBORDUS van den Steenhuis
- (Ludolphi), f. Ludolphi de Recken, 638 (1330)
- (Petri), f. Petri de Lapidea Domo, 423 (1291)
- (van Rekkum [de Rechen, Recken]) (I), schepen, f. Ludolphi de Recken, 638
(1330), 724
- (de Rechen) (II), schepen, f. Herbordi de Rechen (I), 724 (1337) mi.
- (Splithof [Splitof, Splytoelf]) (I), f. Hermanni Splytoelf (I), 664 (1330)
- Splitof (I of II), 1239, 1240
- (Splithof) (II), schepen, f. Johannis Splithof (I), 1120 (1369) mi.
- (van den Steenhuis [de Lapidea Domo, Stenhus]), 423 (1291), 610
(HERBORDI), Henricus (I), f. Herbordi Splitof (I of II), 1239 (1387) mi.
(-), Henricus (II), f. natur. Herbordi Splitof (I of II), 1240 (1387) mi.
(-), Herbordus, f. Herbordi de Rechen (I), 724 (1337) mi.
(-), Lerhardus, f. Herbordi van den Stenhus, 610 (1324)
HERENBOLDUS Gerardi, 36 (1249)
HEREWICUS zie HERWICUS
HERMANNUS [Harmannus], broeder van Ludolfus, 51 (1249)
- (Andree) (I), cremer, f. Andree Bouinc (I), 805 (1338-'43)
- (Andree) (II), f. domini Andree Houesche presbiteri (I), 1160 (1373) mi.
- van Ansen [de Anece, Anesce], 183, 201
- van Apeldoorn [de Apeldoren, Apeldorn, Apelduren] (I), 268 (1277), 302, 421
- (de Apeldoren) (II), schepen, f. Nannonis de Apeldoren, 613 (1324), 646
- (de Apeldoren) (III), f. Gosswini de Apeldoren (II), 816 (1338-'43), 1026
- (de Apeldoren) (IV), f. Gosswini de Apeldoren (III of IV), 848 (1344) mi.
- (de Apeldoren) (V), schepen, f. Hermanni de Apeldoren (III), 1026 (1361) mi.,
1230
- (de Apeldoren) (VI), f. Her-
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manni de Apeldoren (V), 1230 (1387) mi.
- Backer, 1094 (1366) ma., 1118
- (Bernhardi), f. Bernhardi Mulhard, 611 (1324)
- Bestikini, 622 (1324), 624
- Blawe, 1105 (1369) ma.
- (Bolte[n]), f. natur. Henrici Bolten, 1047 (1361) mi.
- (Boving [Bouinc, Buuing]) (I), f. Andree Bouinc (I), 805 (1338-'43)
- Buuing (I of II), 1162
- Boving (I of II), 1217
- Bouing (II), sartor, 1093 (1366) ma.
- (Boving) (III), schepen, f. Hermanni Bovings (I of II), 1217 (1387) mi.
- (de Brinco) (I), f. Lammekini de Brinco, 133 (1255-'67)
- (bi den Brinke) (II), f. Gerardi bi den Brinke (I), 589 (1324)
- Buving zie HERMANNUS Boving
- (ter Denne), f. Henrici ter Denne, 547 (1311)
- (de Dune [van den Duenen, Dunen]) (I), f. Mechthyldis van den Duenen, 615
(1324), 652, 715 (1337, fid.), 716 (1337, fid.), 799 (1338-'43, fid.)
- (de Dune) (II), f. Hermanni de Dune (I), 715 (1337) mi.
- (ton Dune) (III), f. Gosvini ton Dune, 1039 (1361) mi., 1067 (1364) mi.
- Elye, 135 (1255-'67)
- (van Emmerik [de Embrica]), f. Johannis Tueman de Embrica (I), 1080 (1364)
mi.
- de Endia [de Endea, de Inden, tor Ynden] (I), 553 (1311), 659
- (tor Ynden) (II), f. Hermanni tor Ynden (I), 659 (1330), 845 (1344, fid.)
- (tor Ynden) (III), f. Hermanni toer Ynden (II), 845 (1344) mi.
- (de Endea) (IV), f. Lubberti de Endea (II), 874 (1347)
- (super Engestrate), f. Nicolai super Engestrate, 444 (1297)
- (Everhardi [Euerardi]), f. Euerardi Houeners (I), 897 (1349)
- de Eueze, 495 (1306)
- (Fortis), f. Gerardi Fortis (I), 217 (1273), 282
- (Gelmari), f. domini Gelmari Splithof, 1119 (1369) mi.
- (Gerardi) (I), f. Gerardi Fortis (I), 217 (1273)
- (Gerardi) (II), f. Gerardi de Rijsne (I), 322 (1284)
- (Gerardi) (III), f. Gerardi bi den Brinke (I), 589 (1324)
- (Gerardi) (IV), f. Gerardi ter Vpwolde (II), 952 (1352) mi.
- Geruasii Canonici, 84 (1250-'53)
- (Ghisonis), f. natur. Ghisonis de Holten, 1133 (1369) mi.
- (Gosswini) (I), f. Gosswini de Apeldoren (II), 816 (1338-'43)
- (Gosswini) (II), f. Gosswini de Apeldoren (III of IV), 848 (1344) mi.
- (Gosvini) (III), f. Gosvini ton Dune, 1039 (1361) mi., 1067 (1364) mi.
- (Hardenberg [Hardenbergh]) (I), f. Henrici Hardenbergh (II), 472 (1300)
- (Hardenbergh) (II), f. Henrici Hardenbergh (III), 771 (1337)
- Henrici (I), f. Henrici filii Altradis, 192 (1268)
- (Henrici) (II), f. Henrici Puelle, 301 (1284)
- (Henrici) (III), f. Henrici Hardenbergh (II), 472 (1300)
- (Henrici) (IV), f. Henrici Splithof (I), 505 (1311)
- (Henrici) (V), f. Henrici ter
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Denne, 547 (1311)
- (Henrici) (VI), f. Henrici Lalant, 590 (1324)
- (Henrici) (VII), f. Henrici Hardenbergh (III), 771 (1337)
- (Henrici) (VIII), f. natur. Henrici ter Vpwolde (I), 969 (1356) mi.
- (Henrici) (IX), f. natur. Henrici Bolten, 1047 (1361) mi.
- (Henrici) (X), f. Henrici Vegheler (I), 1249 (1387) mi.
- (Hermanni) (I), f. Hermanni Tirrins (I), 356 (1288)
- Hermanni (II), priester, f. Hermanni filii Bestikini, 623 (1324)
- (Hermanni) (III), f. Hermanni tor Ynden (I), 659 (1330)
- (Hermanni) (IV), f. Hermanni de Dune (I), 715 (1337) mi.
- (Hermanni) (V), f. Hermanni toer Ynden (II), 845 (1344) mi.
- (Hermanni) (VI), f. Hermanni ter Vpwolde (I), 907 (1349), 908
- (Hermanni) (VII), f. Hermanni filii Hermanni ter Vpwolde (I), 908 (1349)
- (Hermanni) (VIII), f. Hermanni de Kempen (I), 932 (1351)
- (Hermanni) (IX), f. Hermanni de Apeldoren (III), 1026 (1361) mi.
- (Hermanni) (X), f. Hermanni Tunemans (II of III), 1163 (1373) mi.
- (Hermanni) (XI), f. Hermanni Bovings (I of II), 1217 (1387) mi.
- (Hermanni) (XII), f. Hermanni de Apeldoren (V), 1230 (1387) mi.
- (de Holthoen [Holten]), f. natur. Ghisonis de Holten, 1133 (1369) mi.
- Hovener [Houener(e)] (I), 578, 679
- Houener (II), f. Euerardi Houeners (I), 897 (1349)
- (Hovesche [Houesche]), ‘cremer’, f. domini Andree Houesche presbiteri (I),
1160 (1373) mi.
- de Hulsen, 1098 (1366) ma.
- (ter Hurnen [Huernen]), f. Johannis ter Huernen (I), 904 (1349), 1149
- de Inden zie HERMANNUS de Endia
- (Johannis [Iohannis]) (I), f. Iohannis tor Klocke (II), 451 (1297)
- (Johannis) (II), f. Johannis Recken (I), 544 (1311)
- Johannis (III), f. Johannis filii Reynheri (I), 541 (1311)
- (Johannis) (IV), f. Johannis Simpel, 784 (1338-'43)
- (Johannis) (V), f. Johannis ter Huernen (I), 904 (1349)
- (Johannis) (VI), f. Johannis Splytoef (I), 965 (1356) mi.
- (Johannis) (VII), f. Johannis Stapel (I), 967 (1356) mi.
- (Johannis) (VIII), f. Johannis Speghels, 975 (1356) mi.
- (Johannis) (IX), f. Johannis Tueman de Embrica (I), 1080 (1364) mi.
- Jonkvrouw [Puella] (I), 83
- Puella (II), 237 (1274)
- (Puella) (III), f. Henrici Puelle. (I), 301 (1284)
- de Kempen (I), 932 (1351) ma.
- de Kempen (I of II), 1030
- (de Kempen) (II), f. Hermanni de Kempen (I), 932 (1351)
- (tor Klocke), f. Iohannis tor Klocke (II), 451 (1297), 726, 787, 788 (1338-'43,
fid.)
- Conradi (I), 139 (1255-'67)
- (Conradi) (II), f. Conradi de Vreden, 789 (1338-'43)
- (Lalant [Laland]), schepen, f. Henrici Lalant, 590 (1324),
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780 (1338-'43, fid.), 891, 1088
- Leeuwen [Lewe], 931, 1006
- (Lammekini), f. Lammekini de Brinco, 133 (1255-'67)
- (Leffardi), f. Leffardi Monetarii, 415 (1291)
- Lewe zie HERMANNUS Leeuwen
- (Lubberti) (I), f. Lubberti (Punt) (II), 377 (1289-'90)
- (Lubberti) (II), f. Lubberti de Endea (II), 874 (1347)
- Lubberti (III), f. Lubberti Bestekens, 1062 (1364) mi.
- (Mechthyldis), f. Mechthyldis van den Duenen, 615 (1324)
- (Monetarius) (I), f. Tiderici Monetarii (II), 404 (1291)
- (Monetarius) (II), f. Leffardi Monetarii, 415 (1291)
- (Mulhard), f. Bernhardi Mulhard, 611 (1324)
- (Nannonis), f. Nannonis de Apeldoren, 613 (1324)
- (Nicolai), f. Nicolai super Engestrate, 444 (1297)
- Puella zie HERMANNUS Jonkvrouw
- (Punt), f. Lubberti (II) filii Johannis Punt (I), 377 (1289-'90)
- Reineri [Reyneri], f. Reyneri Martradis, 296 (1284)
- (van Rekkum [Recken]), curatus in Heerde, f. Johannis Recken, 544 (1311),
980
- (van Rijsen [de Rijsne]), f. Gerardi de Rijsne (I), 322 (1284)
- Schonevriend [Sconefrent, Sconevrent], 152 (1255-'67), 179
- (Simpel), f. Johannis Simpel 784 (1338-'43)
- (Speghel), f. Johannis Speghels, 975 (1356) mi.
- (Splithof [Splitof, Splytoef, Splytoelf]) (I), schepen, f. Henrici Splithof (I), 505
(1311), 604, 632 (1330, geen intr.), 664, 876, 922
- (Splytoef) (II), f. Johannis Splytoef (I), 965 (1356) mi.
- Splitof (II of III), 1238
- (Splithof) (III), f. Gelmari Splithof, 1119 (1369) mi.
- (Stapel), f. Johannis Stapel (I), 967 (1356) mi.
- Sterk zie HERMANNUS Fortis
- Strubbe, schepen, 1202 (1387) ma.
- Theoderici [T(h)iderici] (I), 144 (1255-'67)
- (Tiderici) (II), f. Tiderici Monetarii (II), 404 (1291)
- (Theoderici) (III), f. Theoderici (II) Wilden Dyrixsoen (I) ter Vpwoelden, 1216
(1387) mi.
- Tirrins (I), 356
- (Tirrins) (II), f. Hermanni Tirrins (I), 356 (1288)
- Tuneman [Tue(ne)man] (I), 1020 (1361) ma.
- Tueneman (II), f. Hermanni Tueneman (I), 1021 (1361) mi.
- Tunemans (II of III), 1163
- (Tueman) (III), f. Johannis Tueman de Embrica (I), 1080 (1364) mi.
- (Tunemans) (IV), f. Hermanni Tunemans (II of III), 1163 (1373) mi.
- ter Upwolde [Vpwo(e)lden] (I), 907 (1349) ma.
- (ter Vpwolde) (II) iunior, f. Hermanni ter Vpwolde (I), 907 (1349), 908, 989 (†
1356)
- (ter Vpwolde) (III), f. Hermanni (II) filii Hermanni (I) ter Vpwolde, 908 (1349)
- (ter Vpwolde) (IV), f. Gerardi ter Vpwolde (I), 952 (1352) mi.
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- (ter Vpwolde) (V), f. natur. Henrici ter Vpwolde (I), 969 (1356) mi.
- (ter Vpwoelden) (VI), f. Theoderici (II) Wilden Dyrixsoen (I) ter Vpwoelden,
1216 (1387) mi.
- (Vogelaar [Vegheler]), f. Henrici Vegheler (I), 1249 (1387) mi.
- (de Vreden) (I), f. Conradi de Vreden, 789 (1338-'43)
- de Vreden (I of II), 1167
- (de Vreden) (II), f. Wilhelmi de Vreden (I), 1009 (1359), 1125
- de Wezepe [Wesepe], dominus, 409 (1291)
- (Wilde), f. Theoderici (II) Wilden Dyrixsoen (I) ter Vpwoelden, 1216 (1387)
mi.
- (Wilhelmi), f. Wilhelmi de Vreden (I), 1009 (1359)
- f. Zueneres, 536 (1311)
(HERMANNI [Harmanni]), Albertus, f. Hermanni de Dune (I), 715 (1337) mi.
(-), Arnoldus, f. Hermanni tor Clocken, 787 (1338-'43)
(-), Barnerus, f. Hermanni de Dunen (I), 652 (1330)
(-), Bernardus, f. Hermanni Splytoef (I), 876 (1347)
(-), Bertoldus, f. Hermanni de Dune (I), 799 (1338-'43)
(-), Fredericus, f. Hermanni Hoveners (I), 679 (1334)
(-), G[h]elmarus (I), f. Hermanni Splytoelf (I), 664 (1330)
(-), Gelmarus (II), f. Hermanni de Apeldoren, 1230 (1387) mi.
(-), Gerardus (I), f. Hermanni Laland de obliquo, 891 (1349)
(-), Gerardus (II), f. Hermanni ter Vpwolde (I), 907 (1349)
(-), Gerardus (III), f. Hermanni Buuings (I of II), 1162 (1373) mi.
(-), Geruasius, f. Hermanni de Anece, 201 (1269-'72)
(-), Gosvinus (I), f. Hermanni de Apeldoren (I), 302 (1284)
(-), Gosvinus (II), f. Hermanni de Dune (I), 715 (1337) mi.
-, Henricus (I), f. Hermanni Sconefrent, 179 (1268)
-, Henricus (II), f. Hermani filii Bestikini, 623 (1324)
(-), Henricus (III), f. Hermanni Splytoelf (I), 664 (1330)
(-), Henricus (IV), f. Hermanni ter Vpwolde (I), 907 (1349)
(-), Henricus (V), f. natur. Hermanni de Kempen (I of II), 1030 (1361) mi.
(-), Henricus (VI), f. Hermanni Splitof (III), 1238 (1387) mi.
(-), Herbordus, f. Hermanni Splytoelf (I), 664 (1330)
(-), Hermannus (I), f. Hermanni Tirrins (I), 356 (1288)
-, Hermannus (II), priester, f. Hermanni filii Bestikini, 623 (1324)
(-), Hermannus (III), f. Hermanni tor Ynden (I), 659 (1330)
(-), Hermannus (IV), f. Hermanni de Dune (I), 715 (1337) mi.
(-), Hermannus (V), f. Hermanni toer Ynden (II), 845 (1344) mi.
(-), Hermannus (VI), f. Hermanni ter Vpwolde (I), 907 (1349), 908
-, Hermannus (VII), f. Hermanni (II) filii Hermanni (I) ter Vpwolde, 908 (1349)
(-), Hermannus (VIII), f. Hermanni de Kempen (I), 932 (1351)
(-), Hermannus (IX), f. Hermanni de Apeldoren (III), 1026 (1361) mi.
(-), Hermannus (X), f. Hermanni Tunemans (II of III), 1163 (1373) mi.
(-), Hermannus (XI), f. Herman-
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ni Bovings (I of II), 1217 (1387) mi.
(-), Hermannus (XII), f. Hermanni de Apeldoren (V), 1230 (1387) mi.
(-), Jacobus, f. Hermanni Tunemans (II of III), 1163 (1373) mi.
(-), Johannes (I), f. Hermanni de Anesce, 183 (1268)
(-), Johannes (II), f. Hermanni Sconefrent, 179 (1268)
(-), Johannes (III), f. Hermanni Houenere (I), 578 (1324)
(-), Johannes (IV), f. Hermani Splithof (I), 604 (1324)
-, Johannes (V), f. Hermanni filii Bestikini, 623 (1324)
(-), Johannes (VI), f. Hermanni de Dunen (I), 652 (1330)
(-), Johannes (VII), f. Hermanni tor Clocken, 726 (1337) mi.
(-), Johannes (VIII), f. Hermanni Splytoef (I), 922
(-), Johannes (IX), f. natur. Hermanni (II) filii Wilhelmi (I) de Vreden, 1009 (1359)
(-), Johannes (X), f. natur. Hermanni Backer, 1118 (1369) mi.
(-), Johannes (XI), f. Hermanni ter Hurnen, 1149 (1373) mi.
(-), Johannes (XII), f. Hermanni Splitof (III), 1238 (1387) mi.
(-), Leeuw [Leo, Lewe] (I), f. Hermanni Lewen (I), 931 (1351) ma., 1006
(-), Leo (II), f. Hermanni de Vreden (I of II), 1167 (1373) mi.
-, Leffardus [Lephardus], f. Hermani filii Bestikini, 623 (1324)
-, Leo [Lewe] zie HERMANNI, Leeuw
-, Lutbertus, f. Hermani filii Bestikini, 623 (1324)
(-), Nanno, f. Harmanni de Apeldoren (I), 421 (1291)
(-), Rolandus, f. Hermanni Puelle, 83 (1250-'53)
(-), Theodericus (I), f. Hermanni iunioris ter Vpwolde (II), 989 (1356) mi.
(-), Theodericus (II), f. Hermanni Bovings (I of II), 1217 (1387) mi.
-, Walrauen, 393 (1291)
-, Wenemarus, f. Hermanni filii Bestikini, 623 (1324)
(-), Wernerus, f. Hermanni de Vreden (I of II), 1167 (1373) mi.
(-), Wilhelmus (I), f. Hermanni de Apeldoren (II), 646 (1330)
(-), Wilhelmus (II), f. Hermanni de Vreden (II), 1125 (1369) mi.
HERRICUS de Coquina, 253 (1277)
HERRICI, Ludolfus, 260 (1277)
-, Tyaso, 260 (1277)
HERT... zie HART...
HERWICUS [Herewicus] (Godefridi), f. Godefridi iuxta Stegulam, 31 (1249)
- (Henrici), f. Henrici Creppekin (I), 346 (1288)
- (Creppekin), f. Henrici Creppekin (I), 346 (1288)
- (in de Polstraat [in platea Polonis]), broeder van Wendelmodis in platea
Polonis, 208 (1269-'72)
- Put [de Puteo, iuxta Puteum], 30 (1249), 87
- (Stegele [iuxta Stegulam]), f. Godefridi iuxta Stegulam, 31 (1249)
HERWICI [Harwici, Herewici], Heimannus [Heymannus], 343
(-), Henricus, f. Herwici de Puteo, 87 (1250-'53)
-, Rolandus, 63 (1249)
HESSELUS [Hescelus, Hetzelus] in Brinco [apud Brincum] (I), 21 (1249), 97,
189, 245
- (de Brinco) (II), f. Nicolai de Brinco (I), 206 (1269-'72),
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442
- Gelmari, 475 (1300)
- (Nicolai), f. Nicolai de Brinco (I), 206 (1269-'72)
- in de Polstraat [in platea Polonis], 422
- (van Rijsen [de Risnen]), f. Theoderici de Risnen (I), 597 (1324)
- (Theoderici), f. Theoderici de Risnen (I), 597 (1324)
- Thidemanni, 205 (1269-'72)
- Werneri, 190 (1268)
HESSELI [Hesceli], dominus Gerardus, 710 (1337) mi.
(-), Theodericus, f. Hesseli in Brinco (I), 21 (1249), 245
(-), Tidemannus, f. Hesseli in platea Polonis, 422 (1291)
(-), Wernerus, f. Hesseli apud Brincum (II), 422 (1297)
HEST[A] zie HEEST
HESTEREHOUHE zie EYSTERHOF
(VAN HETEN [de Hetene]), Andreas, f. Pilegrimi de Heten, 99 (1254)
-, Hademannus, schepen, f. Henrici de Hetene, 1084 (1364) ma.
-, Henricus, 1084
-, Pilegrimus, 99
HETZELUS zie HESSELUS
(HEYINC), Euerardus, f. Theoderici Heyinc (I), 867 (1347)
(-), Gerardus, f. Theoderici Heyinc (I), 867 (1347)
(-), Johannes, f. Theoderici Heyinc (I), 867 (1347)
(-), Stephanus, f. Theoderici Heyinc (I), 866 (1347)
-, Theodericus (I), 866 (1347) ma.
(-), Theodericus (II), f. Theoderici Heyinc (I), 866 (1347)
(-), Wilhelmus, f. Theoderici Heyinc (I), 866 (1347)
HEYST zie HEEST
HILDEBRANDUS [Hildebrant, Hillebrandus, Hyldebrandus], 797 (1338-'43,
fid.), 840 (1344, fid.)
- (Bernardi), f. Bernardi de platea Nordenbergensi (I), 108 (1254)
- ter Bruggen [Brugghen], schepen, f. Rodolphi ter Brugghen (IV), 1022 (1361)
- van Haarloo [de Harlo], 283 (1284)
- (van de Noordenbergstraat [de platea Nordenbergensi], f. Bernardi de platea
Nordenbergensi, 108 (1254)
- Put [de Puteo], 312
- (Rodolphi), f. Rodolphi ter Brugghen (IV), 1022 (1361)
- de Zoete [Soete], 678 (1334)
(HILDEBRANDI), Bernardus, f. Hildebrandi de Puteo, 312 (1284)
HODANS [Hodanz], Hartwicus [Hert(e)wicus] (I), 93
-, Hertwicus (II), 124 (1255-'67), 168
(-), Hertewicus (III), f. Pelegrimi Hodans (I), 246 (1277)
(-), Pelegrinus (I), broeder van Hertwicus Hodans (II), 125 (1255-'67), 246
(-), Pelegrimus (II), f. Hertwici Hodans (II), 168 (1268), 477
(-), Rolandus (I), f. Hartwici Hodans (I), 93 (1250-'53)
(-), Rolandus (II), f. Pelegrimi Hodanz (II), 477 (1300)
HOLTEN zie HOLTHOEN
(HOLTFASTE [Holtvaste]), Gerardus, f. Thiderici Holtvaste (I of II), 114 (1254)
-, Theodericus (I), 55 (1249), 61
-, Thidericus (I of II), 114
(-), Theodericus (II), f. Theoderici Holtfaste (I), 61 (1249)

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

(VAN HOLTHOEN [de Holten]), Giselbertus [Ghiso, Ghyso], goudsmid, f.
Johannis de Holthoen (I), 950 (1352), 1133

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

239
(-), Hermannus, f. natur. Ghisonis de Holten, 1133 (1369) mi.
-, Johannes (I), 950 (1352) ma.
(-), Johannes (II), f. Johannis de Holthoen (I), 950 (1352)
HOLTVASTE zie HOLTFASTE
(HOPPENBIER [Hoppenber(e)], Ecbertus (I), f. Hensonis Hoppenbere, 286
(1284), 525
(-), Ecbertus (II), f. Gosvini Hoppenbier, 871 (1347)
(-), Gozwinus, f. Ecberti Hoppenbers (I), 525 (1311), 871
-, Henso, 286
(DE [H]ORREO), Henricus, f. Johannis de Orreo, 318 (1284)
-, Johannes, 319, 418A (1291, geen intr.)
(-), Otto, f. Johannis de Orreo, 318 (1284)
HORTIME, Tyaso de, 263 (1277)
(HOVENER[E, Houenar, Houener]), Euerhardus (I), f. Johannis Hovenere, 594
(1324), 803 (1338-'43, fid.), 872, 897
(-), Euerardus (II), f. Euerardi Houener (I), 872 (1347)
(-), Fredericus, f. Hermanni Hoveners (I), 679 (1334)
(-), Giselbertus [Ghyselbertus], f. Euerardi Houenar (I), 803 (1338-'43)
(-), Heinemannus [Heynemannus], f. Euerardi Houenar (I), 803 (1338-'43)
-, Hermannus (I), 578, 679
(-), Hermannus (II), f. Euerardi Houeners (I), 897 (1349)
-, Johannes (I), 460 (1297), 594
(-), Johannes (II), f. Hermanni Houenere (I), 578 (1324)
HOVESCHE [Houe(s)sche], dominus Andreas (I), presbiter, 1160, 1196
-, Andreas (II), f. Andree Houesche) (I), 1196 (1387) ma., 1244
(-), Andreas (III), f. Andree Houesschen (II), 1244 (1387) mi.
(-), Hermannus, ‘cremer’, f. domini Andree Houesche presbiteri (I), 1160 (1373)
mi.
(-), Johannes (I), f. domini Andree Houesche presbiteri (I), 1160 (1373) mi.
(-), Iohannes (II), f. Andree Houesschen (II), 1244 (1387) mi.
(HOYER), Henricus die, f. Iohannis die Hoyer (I of II), 1236 (1387) mi.
-, Johannes die (I), schepen, 1189 (1387) ma.
-, Iohannes die (I of II), 1236, 1237
(-), Johannes (II), schepen, f. Oelrici Hoyer, 1224 (1387) mi.
(-), Lambertus die, f. natur. Iohannis die Hoyer (I of II), 1237 (1387) mi.
-, Oelricus, 1224
(-), Wernerus die, schepen, f. Iohannis die Hoyer (I of II), 1236 (1387) mi.
HUERNEN zie HURNEN
HUGO Albus, 210
- de Nienbeke, 416 (1291)
(HUGONIS), Boldierus, f. Hugonis Albi, 210 (1269-'72)
HULSEN, Hermannus de, 1098 (1366) ma.
(TER HURNEN [Huernen]), Albertus, f. Johannis ter Huernen (I), 905 (1349)
(-), Hermannus, f. Johannis ter Huernen (I), 904 (1349), 1149
(-), Johannes (I), carnifex, 904 (1349) ma.
(-), Johannes (II), scriptor civitatis Daventriensis, f. Johannis ter Huernen (I),
904 (1349), 1075, 1111, 1164
(-), Johannes (III), f. Johannis ter Huernen (II), 1075 (1364) mi.
(-), Johannes (IV), f. Hermanni ter Hurnen, 1149 (1373) mi.
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(-), Johannes (V), f. Iohannis ter Hurnen (II), 1164 (1373) mi.
(-), Leffardus (I), f. Johannis ter Huernen (I), 905 (1349)
(-), Leffardus (II), f. natur. Johannis ter Hurnen (II), 1111 (1369) mi.

I zie ook J
(DE IEPEREN [Yperen]), Ghenekinus, f. Lamberti de Yperen, 974 (1356) mi.
(-), Jacobus, f. Lamberti de Yperen, 946 (1352) mi.
-, Lambertus, 918 (1349) ma., 946, 974, 1142 (1373, geen intr.)
INDEN [India] zie ENDIA
(INSTITOR), Henricus, f. Iohannis Institoris (I), 316 (1284)
-, Johannes (I) de Helendurn, 265 (1277), 316
(-), Iohannes (II), f. Iohannis Institoris (I), 316 (1284)
INSULA zie WEERDE
IUDEX zie ook SCHULTE[TUS]
IUDEX, Egydius, 609, 1043
-, Heythenricus, 110
-, Wenemarus, 272
IUNIOR, Reynerus, 1049

J
JACOBUS, broeder van Hartgerus, 57 (1249)
- van Apeldoorn [de Apeldoren], schepen, 1184 (1387, geen intr.), 1234
- (Arnoldi), f. Arnoldi Woesteland (II), 851 (1344) mi.
- (Aurifaber), f. Reynheri Aurifabri (I), 512 (1311)
- (Baltinc), f. Ghyseberti Baltinc (I), 835 (1344) mi.
- (Boy), f. Gerardi Boy (I), 625 (1324)
- (Brink [de Brinco, bi den Brincke]), schepen, f. Gisonis de Brinco (I), 287
(1284), 566 (1324, geen intr.), 570
- (Bulle), f. Henrici Bullen, 882 (1347)
- de Dure, 351
- Ebelini [Obelini] (I), 556 (1311)
- (Ebelini) (II), f. Ebelini Schevinc (I), 943 (1352) mi.
- (Eng(h)elberti), f. Enghelberti de Rysen, 1007 (1359)
- (vp Engestraten), f. Wolteri vp Engestraten (II), 817 (1338-'43)
- Enkelradis, 29 (1249)
- (Gerardi) (I), f. Gerardi Boy (I), 625 (1324)
- (Gerardi) (II), f. Gerardi de Twenlo, 1114 (1369) mi.
- (Giselberti [Ghysonis, Ghyzonis, Gisonis, Ghyse(l)berti]) (I), schepen, f. Gisonis
de Brinco (I), 287 (1284), 566 (1324, geen intr.), 570, 669 (1330, geen intr.)
- (Ghyseberti) (II), f. Ghyseberti Baltinc (I), 835 (1344) mi.
- (Ghyselberti) (III), f. Ghyselberti ter Haselt (I), 996 (1356) mi.
- (Hartwici [Hertwici]), f. Hertwici tor Willichen (I), 836 (1344) mi.
- (ter Haselt), f. Ghyselberti ter Haselt (I), 996 (1356) mi.
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- (Heest [de Hesta]), f. Tiderici de Hesta (I), 221 (1273), 350
- Heidenrici [Heydenrici], 362 (1288)
- (Henrici) (I), f. Henrici Scheuing (II), 576 (1324)
- (Henrici) (II), f. Henrici Creyenscote (I), 818 (1338-'43)
- (Henrici) (III), f. Henrici Bullen, 882 (1347)
- (Hermanni), f. Hermanni Tunemans (II of III), 1163 (1373) mi.
- Hertwici zie JACOBUS Hartwici
- van Ieperen [de Yperen], f.
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Lamberti de Yperen, 946 (1352) mi.
- (Johannis) (I), f. Johannis Vriherte, 808 (1338-'43)
- Johannis (II), f. Johannis filii Jacobi (II), 1041 (1361) mi.
- (Johannis) (III), f. Johannis de Leyden, 1130 (1369) mi.
- (Creyenscote), f. Henrici Creyenscote (I), 818 (1338-'43)
- (Lamberti) (I), f. Lamberti ton Weerde (I), 910 (1349)
- (Lamberti) (II), f. Lamberti de Yperen, 946 (1352) mi.
- (de Leyden), f. Johannis de Leyden, 1130 (1369) mi.
- ton Oeldenstocke zie JACOBUS ten Stocke
- (Reynheri), f. Reynheri Aurifabri (I), 512 (1311)
- (van Rijsen [de Rysen]), f. Enghelberti de Rysen, 1007 (1359)
- (Schele), f. Theoderici Schele, 801 (1338-'43)
- Scheving [Scheuing, Schevinc] (I), f. Henrici Scheuing (II), 576 (1324)
- (Schevinc) (II), f. Ebelini Schevinc (I), 943 (1352) mi.
- ten Stocke [ton Oeldenstocke, de Stipite], 311, 671
- (Theoderici [Tiderici]) (I), f. Tiderici de Hesta (I), 221 (1273)
- (Theoderici) (II), f. Theoderici Schele, 801 (1338-'43)
- (Tunemans), f. Hermanni Tunemans (II of III), 1163 (1373) mi.
- (de Twenlo), f. Gerardi de Twenlo, 1114 (1369) mi.
- (Vriherte), f. Johannis Vriherte, 808 (1338-'43)
- (ton Weerde), f. Lamberti ton Weerde (I), 910 (1349)
- (ter Wilgen [tor Willichen]), f. Hertwici tor Willichen (I), 836 (1344) mi.
- (Woesteland), f. Arnoldi Woesteland (II), 851 (1344) mi.
- (Wolteri), f. Wolteri vp Engestraten (II), 817 (1338-'43)
(JACOBI), Giselbertus (Ghyzo), f. Jacobi (I) filii Ghyzonis (I) bi den Brinke, 570
(1324)
(-), Henricus (I), f. Jabobi de Dure, 351 (1288)
(-), Henricus (II), f. Jacobi de Apeldoren, 1234 (1387) mi.
(-), Johannes (I), schepen, f. Jacobi (I) filii Ghyzonis (I) bi den Brinke, 570
(1324)
-, Johannes (II), 1041
(-), Rodolphus, f. Jacobi de Stipite, 310 (1284), 671
(-), Tidericus, f. Jacobi super Heest, 350 (1288)
JOHANNES (Iohannes) (I), broeder van Wilhelmus, Pelegrinus en Otwinus,
54 (1249)
- (II), 56 (1249)
- (Alberti) (I), f. Alberti Recko, 342 (1288)
- (Alberti) (II), f. Alberti de Elten, 933 (1351) ma.
- Albus, f. Pelegrini (Albi), 148 (1255-'67)
- de Almelo, 1063
- (Amilii), f. Amilii ton Voerde, 1057, 1058 (1364) mi.
- (Andree) (I), f. Andree de Risnen (I), 603 (1324)
- (Andree) (II), f. domini Andree Houesche (I) presbiteri, 1160 (1373) mi.
- (Andree) (III), f. Andree Houesschen (II), 1244 (1387) mi.
- (van Ansen [de Anesce]), f. Hermanni de Anesce, 183 (1268)
- (van Apeldoorn [de Apelderen, Apeldoren, Appelderen]) (I), f. Gozwini de
Appelderen (I), 506 (1311)
- (de Apelderen) (II), canonicus Daventriensis, f. Henrici de Apelderen (I), 741
(1337), 849
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- (de Apeldoren) (III), f. Gosswini de Apeldoren (II), 816 (1338-'43)
- (de Apeldoren) (IV), f. Gosswini de Apeldoren (III of IV), 848 (1344) mi.
- (de Apeldoren) (V), f. domini Johannis de Apeldoren (II) canonici Daventriensis,
849 (1344) mi.
- (van Arnhem [de Arnem]) (I), f. Gerardi de Arnem (I), 227 (1273), 433, 548
- (de Arnhem) (II), f. Gerardi de Arnhem (III), 617 (1324)
- (de Arnhem) (III), f. Henrici de Arnhem (I), 661 (1330)
- (de Arnhem) (IV), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
- (Arnoldi) (I), f. Arnoldi Sceuinc (I), 466 (1300)
- Arnoldi (II), f. Arnoldi filii Phylippi, 635 (1330)
- (Arnoldi) (III), f. Arnoldi Zumers, 691 (1334)
- (Arnoldi) (IV), f. Arnoldi Vekeman (III), 858 (1347)
- Aurifabar (I), 157 (1255-'67), 250
- (Aurifaber) (II), f. Reyneri Aurifabri (II), 1128 (1369) mi.
- (Aurifaber) (III), senior filius Reyneri Aurifabri (II), 1138 (1369) mi.
- (Backer), f. natur. Hermanni Backer, 1118 (1369) mi.
- Baltinc (I), 550
- (Baltinc) (II), f. Ghyseberti Baltinc (I), 835 (1344) mi.
- (de Bassele), f. Bestekini de Bassele (I), 304 (1284), 432
- Beker, 1209 (1387) ma., 1260
- Berchowere, f. Johannis filii Volkardi, 331 (1288)
- (Bertoldi) (I), schepen, f. Bertoldi Simpel (I), 559 (1311)
- (Bertoldi) (II), f. Bertoldi Fimpels, 1156 (1373) mi.
- (Bestekini), f. Bestekini de Bassele (I), 304 (1284)
- (Bijvank [Biuanc, de Biuanghe]) (I), schepen, f. Rodolphi de Biuanghe, 534
(1311), 700
- (Biuanc) (II), f. Johannes Biuanc (I), 700 (1335-'36)
- de Billen, 149 (1255-'67)
- Biuanc zie JOHANNES Bijvank
- Boedeker [Bodeker, Bodiker] (I), schepen, 1095 (1366) ma., 1161, 1245
- (Bodeker) (II), f. Johannis Bodeker (I), 1245 (1387) mi.
- (Bolekini [Bolensoon]), visser, f. Bolekini vppen Grauen, 985 (1356) mi., 1109
- Bolyeri, 138 (1255-'67)
- (Borre), f. Wolteri Borre (I), 1016 (1361)
- (de Brinco) (I), 251 (1277)
- (bi den Brinke) (II), schepen, f. Jacobi (I) filii Ghyzonis (I) bi den Brinke, 570
(1324)
- (de Brinco) (III), f. Lubburti de Brinco (II), 731 (1337) mi.
- Bronchorst, viskoper, 1206 (1387) ma., 1253
- Buitendijk [Butendiic] (I), 1019 (1361) ma.
- Butendijc (I of II), 1178
- (Butendiic) (II), f. Johannis Butendiic (I), 1019 (1361)
- (Danekine), f. Ghysonis Danekine, 879 (1347)
- de Delden (I), 993
- (de Delden) (II), f. Wesseli de Delden, 1051 (1361) mi.
- van Diest [Deest, Dyest], 565 (datering als elect v. Utrecht dd. 18 I 1324),
631 (datering als bisschop v. Utrecht dd. 15 II 1330)
- van Doesburg [de Dozeburgh], 883
- van Dorth [de Durrete], gener Ghisonis, 366 (1288)
- Dudemanni, deken van het
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kapittel, 333 (1288)
- (de Dunen), f. Hermanni de Dunen (I), 652 (1330)
- de Durrete zie JOHANNES van Dorth
- (Ebelini), f. Ebelini ter Clocken, 990 (1356) mi.
- (Egberti), f. Egberti Strubben, 1248 (1387) mi.
- (Egidii), f. Egidii de Arnhem (I), 1226 (1387) mi.
- (van Elten [de Altinis]) (I), curatus in Reden, vicarius in het kapittel van St.
Lebuinus, f. Alberti de Elten, 933 (1351) ma., 1059
- (de Elten) (II), viskoper, f. Ottonis de Elten Haermaker, 1139 (1369) mi.
- Elverdink [Eluerdinc, Eluerdynghe] (I), 493 (1300)
- (Eluerdynghe) (II), f. Nicolai Eluerdynghes, 690 (1334)
- (van Emmerik [de Embrica]) (I), f. Theoderici de Embrica, 919 (1349) ma.,
1080
- (de Embrica) (II), f. Reyneri de Embrica, 1078 (1364) ma.
- (de Embrica) (III), f. Johannis Tueman de Embrica (I), 1080 (1364) mi.
- de Endia [Endya, India] (I), 19 (1249)
- de Endia (II), f. Couradi (de Endia), 215 (1273), 271, 446
- (de Endia) (III), f. Johannis de Endia (I), 271 (1277)
- (de India) (IV), f. Johannis de India (II), 446 (1297)
- (de Endya) (V), f. Conradi de Endya (II), 568 (1324)
- (de Endya) (VI), f. Conradi de Endya (IV), 1221 (1387) mi.
- Everhardi [Euerardi] (I), f. Euerardi filii Fennemodis, 698 (1334) mi.
- Euerardi (II), f. Euerardi filii Fenne, 994 (1356) mi.
- (Fimpel), f. Bertoldi Fimpels, 1156 (1373) mi.
- Folkardi [Volkardi], 331
- de Fossa [super Fossam, vppen Graeuen, vppen Grauen] (I), 371
- (super Fossam) (II), f. Johannis super Fossam (I), 371 (1288)
- vppen Graeuen (II of III), 585
- (de Fossa) (III), f. Tiazonis de Fossa, 431 (1297)
- (vppen Grauen) (IV), visser, f. Bolekini vppen Grauen, 985 (1356) mi., 1109
- (Franconis [Vrancke]), pastoor te Deventer, f. Gerardi Vrancken, 834 (1344)
mi.
- Gelmari (I), broeder van Gelmarus Gelmari (II), 262 (1277)
- (Ghelmari) (II), f. Ghelmari de Rysene (I), 649 (1330), 947, 976
- Genekini [Ghenekini], f. Ghenekini filii Gheneken, 850 (1344) mi.
- (Gerardi) (I), f. Gerardi dicti Rekenere, 169 (1268)
- (Gerardi) (II), f. Gerardi de Arnem (I), 227 (1273)
- (Gerardi) (III), f. Gerardi de Arnhem (III), 617 (1324)
- Gerardi (IV), f. Gerardi filii Meynoldi (I), 822 (1338-'43)
- (Gerardi) (V), Gerardi Vrancken, 834 (1344) mi.
- Gerardi (VI), f. domini Gerardi curati in Twenlo, 857 (1347) mi.
- (Gerardi) (VII), f. Gerardi Stickers, 1035 (1361) mi.
- (Giselberti [Ghyse(l)berti, Ghysonis]) (I), f. Ghyselberti van der Haselt (I), 670
(1330)
- Ghysonis (II), f. Ghysonis, 791 (1338-'43)
- (Ghyseberti) (III), f. Ghyseberti Baltinc (I), 835 (1344) mi.
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- (Ghysonis) (IV), f. Ghysonis Danekine, 879 (1347)
- Ghyselberti (V), f. Ghyselberti filii Blanckeheynen, 885 (1347) mi.
- (Gosvini [Gosswini, Gozwini]) (I), f. Gozwini de Appelderen (I), 506 (1311)
- (Gosswini) (II), f. Gosswini de Apeldoren (II), 816 (1338-'43)
- (Gosswini) (III), f. Gosswini de Apeldoren (III of IV), 848 (1344) mi.
- op de Graven zie JOHANNES de Fossa
- Grote [Groete] (I), schepen, 986
- (Groete) (II), schepen, f. Johannis Groeten (I), 986 (1356) ma.
- (Grotebeye), f. Theoderici Grotebeye, 775 (1338-'43) mi.
- (Haarmaker [Haermaker]), f. Ottonis de Elten Haermaker, 1139 (1369) mi.
- (Hadersleyf), schepen, f. Werneri Hadersleyf, 811 (1338-'43)
- Hadersloe, 383
- (Hardenberg [Haerdenberghe]) (I), f. Nicolai Hardenbergh (I), 572 (1324)
- (Haerdenberg) (II), f. Nicolai Haerdenbergs (II), 693 (1334), 1028
- (Haerdenberghe) (III), f. Nycolai Haerdenberghes (III), 896 (1349)
- (Hartwici) (I), f. Hartwici ter Willicghen (I), 780 (1338-'43)
- (Hartwici) (II), f. Hartwici ter Wilghen (II), 1044 (1361) mi.
- (van der Haselt), f. Ghyselberti van der Haselt (I), 670 (1330), 1053
- van den Have [Haue], monetarius, 1205 (1387) ma.
- Haver [Hauor], 1096 (1366) ma.
- (Heest [vpper Heyst]), f. Wolberti vpper Heyst, 800 (1338-'43)
- van Hellendoorn [de Helendurn], institor, 265 (1277)
- Henrici (I), 91 (1250-'53)
- (Henrici) (II), f. Henrici Sceuinc (I), 494 (1300)
- (Henrici) (III), f. Henrici de Arnhem (I), 661 (1330)
- (Henrici) (IV) Longus, magister, f. Henrici Longi, 676 (1334)
- (Henrici) (V), f. Henrici Rufi (V), 713 (1337) mi.
- (Henrici) (VI), f. Henrici Creyenscot (I), 733 (1337) mi.
- (Henrici) (VII), f. Henrici de Apelderen (I), 741 (1337)
- (Henrici) (VIII), f. Henrici Scheving (III) de obliquo, 899 (1349)
- (Henrici) (IX), f. Henrici Mumme de Keken (I), 957 (1356) mi.
- Henrici (X), f. Henrici filii Tyasonis (II), 977 (1356) mi.
- (Henrici) (XI), domini Henrici Krudener curati (I), 1000 (1356) mi.
- (Henrici) (XII), f. natur. Henrici de Creyienscote (II), 1050 (1361) mi.
- (Henrici) (XIII), f. Henrici Voerdinc (I), 1072 (1364) mi.
- Henrici (XIV), f. Henrici Rodeberents, 1127 (1369) mi.
- (Henrici) (XV), f. natur. Henrici Pijnliken, 1155 (1373) mi.
- (Henrici) (XVI), f. natur. Henrici Scheving (IV), 1251 (1387) mi.
- (Hermanni) (I), f. Hermanni de Anesce, 183 (1268)
- (Hermanni) (II), f. Hermanni Sconefrent, 179 (1268)
- (Hermanni) (III), f. Hermanni Houenere (I), 578 (1324)
- (Hermanni) (IV), f. Hermani
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Splithof (I), 604 (1324)
- Hermanni (V), f. Hermani Bestikini, 623 (1324)
- (Hermanni) (VI), f. Hermanni de Dunen (I), 652 (1330)
- (Hermanni) (VII), f. Hermanni tor Clocken, 726 (1337) mi.
- (Hermanni) (VIII), f. Hermanni Splytoef (I), 922
- (Hermanni) (IX), f. natur. Hermanni (II) filii Wilhelmi (I) de Vreden, 1009 (1359)
- (Hermanni) (X), f. natur. Hermanni Backer, 1118 (1369) mi.
- (Hermanni) (XI), f. Hermanni ter Hurnen, 1149 (1373) mi.
- (Hermanni) (XII), f. Hermanni Splitof (III), 1238 (1387) mi.
- (Heyinc), f. Theoderici Heyinc (I), 867 (1347)
- de Holthoen (I), 950 (1352) ma.
- (de Holthoen) (II), f. Johannis de Holthoen (I), 950 (1352)
- de [H]orreo, 319, 418A (1291, geen intr.)
- Hovener [Houener] (I), 460 (1297), 594
- (Houenere) (II), f. Hermanni Houenere (I), 578 (1324)
- (Hovesche [Houesche]) (I), f. domini Andree Houesche presbiteri (I), 1160
(1373) mi.
- (Houessche) (II), f. Andree Houesschen (II), 1244 (1387) mi.
- die Hoyer (I), schepen, 1189 (1387) ma.
- die Hoyer (I of II), 1236, 1237
- (Hoyer) (II), schepen, f. Oelrici Hoyer, 1224 (1387) mi.
- ter Hurnen [Huernen] (I), carnifex, 904 (1349) ma.
- (ter Huernen) (II), scriptor civitatis Dauentriensis, f. Johannis ter Huernen (I),
904 (1349), 1075, 1111, 1164
- (ter Huernen) (III), f. Johannis ter Huernen (II), 1075 (1364) mi.
- (ter Hurnen) (IV), f. Hermanni ter Hurnen, 1149 (1373) mi.
- (ter Hurnen) (V), f. Iohannis ter Hurnen (II) scriptoris civitatis Dauentriensis,
1164 (1373) mi.
- Institor (I) de Helendurn, 265 (1277), 316
- (Institor) (II), f. Iohannis Institoris (I), 316 (1284)
- de Insula zie JOHANNES ten Weerde
- (Jacobi) (I), schepen, f. Jacobi filii Ghyzonis (I) bi den Brinke, 570 (1324)
- (Jacobi) (II), 1041
- (Johannis) (I), f. Johannis de Insula (I), 171 (1268)
- (Johannis) (II), f. Johannis Longi (I), 191 (1268)
- (Johannis) (III) iunior, f. Johannis Longi (II), 220 (1273)
- (Johannis) (IV); f. Johannis de Renen (I), 224 (1273)
- (Johannis) (V), f. Johannis de Endia (I), 271 (1277)
- (Iohannis) (VI), f. Iohannis Institoris (I), 316 (1284)
- (Johannis) (VII), f. Johannis tor Clocken (I), 339 (1288)
- (Johannis) (VII), f. Johannis super Fossam (I), 371 (1288)
- (Johannis) (IX), f. Johannis Punt (I), 374 (1289-'90)
- (Johannis) (X), f. Johannis de India (II), 446 (1297)
- Johannis (XI), f. Johannis filii Lubekini (IV), 513 (1311)
- (Johannis) (XII), f. Johannis Punth (II), 571 (1324)
- (Johannis) (XIII), f. Johannis de Vreden (I), 579 (1324)
- (Johannis) (XIV), f. Johannis toer Clocken (II), 580 (1324)
- (Johannis) (XV), f. Johannis
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de Renen (III), 677 (1334)
- (Johannis) (XVI), f. Johannis Biuanc (I), 700 (1335-'36)
- (Johannis) (XVII), f. Johannis Recke (I), 759 (1337) mi.
- (Johannis) (XVIII), f. Johannis Wydore (I), 804 (1338-'43)
- (Johannis) (XIX), f. Johannis de Apeldoren (II) canonici Daventriensis, 849
(1344) mi.
- (Johannis) (XX), f. Johannis de Creyenscote (I), 903 (1349)
- (Johannis) (XXI), f. Johannis ter Huernen (I), 904 (1349)
- Johannis (XXII), f. Johannis Peternellen, 945 (1352) mi.
- (Johannis) (XXIII), f. Johannis (II) filii Ghelmari (I) de Rysene, 947 (1352) mi.,
976 (1356) mi.
- (Johannis) (XXIV), f. Johannis de Holthoen (I), 950 (1352)
- (Johannis) (XXV), f. Johannis Groeten (I), 986 (1356) ma.
- (Johannis) (XXVI), f. Johannis Crullinc (I), 1003 (1356) mi.
- (Johannis) (XXVII), f. Johannis Butendiic (I), 1019 (1361)
- (Johannis) (XXVIII), f. Johannis ter Huernen (II), 1075 (1364) mi.
- (Johannis) (XXIX), f. Johannis Tueman de Embrica (I), 1080 (1364) mi.
- (Iohannis) (XXX), f. Iohannis ter Hurnen (II) scriptoris civitatis Daventriensis,
1164 (1373) mi.
- (Johannis) (XXXI), f. Johannis Lewe (I), 1223 (1387) mi.
- (Johannis) (XXXII), f. Johannis Bodeker (I), 1245 (1387) mi.
- Keerle, 770
- (de Keken), f. Henrici Mumme de Keken (I), 957 (1356) mi.
- ter Klokken [Clocken, Klocke] (I), 339
- (tor Clocken) (II), f. Johannis tor Clocken (I), 339 (1288), 451
- (toer Clocken) (III), f. Johannis toer Clocken (II), 580 (1324), 788
- (tor Clocken) (IV), f. Hermanni tor Clocken, 726 (1337) mi.
- (ter Clocken) (V), f. Ebelini ter Clocken, 990 (1356) mi.
- van Koevorden [de Couordia], miles, 119 (1255-'67), 384
- (Conradi) (I), f. Conradi Vadie (II), 528 (1311)
- (Conradi) (II), f. Conradi de Endya (II), 568 (1324)
- (Conradi) (III), f. Conradi Punt, 754 (1337)
- (Conradi) (IV), f. Conradi de Endya (IV), 1221 (1387) mi.
- Kramer zie JOHANNES Institor
- Cranehalst, 101
- Cranenvotiken, f. Oden, 1092 (1366) ma.
- (Creyenscot[e] [Creyienscote]) (I), schepen, f. Henrici Creyenscot (I), 733
(1337) mi., 903
- (de Creyenscote) (II), f. Johannis de Creyenscote (I), 903 (1349)
- (de Creyienscote) (III), f. natur. Henrici de Creyienscote (II), 1050 (1361) mi.
- Crudener [Crudenaer] (I), f. Lamberti Crudenaers (I), 773 (1337)
- (Krudener) (II), f. domini Henrici Krudener curati (I), 1000 (1356) mi.
- Crullinc [Crulling] (I), 1003 (1356) ma.
- (Crullinc) (II), f. Johannis Crullinc (I), 1003 (1356) mi., 1135, 1170
- (Lamberti), f. Lamberti Crudenaers (I), 773 (1337)
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- Leeuwen [Lewe] (I), schepen, stadsbode, 1223
- (Lewe) (II), f. Johannis Lewe (I), 1223 (1387) mi.
- van Leiden [de Leyden], schepen, 1014 (1361) ma., 1074, 1130
- Longus (I), 190, 191
- (Longus) (II), f. Johannis Longi (I), 191 (1268), 220
- (Longus) (III) iunior, f. Johannis Longi (II), 220 (1273)
- Longus (IV), magister, f. Henrici Longi, 676 (1334)
- (Loppinc), f. Ludekini Stapel alias Loppinc (I), 1001 (1356) mi.
- (Lubberti [Lubburti, Lubekini, Luberti]) (I), f. Luberti de Brinco (I), 251 (1277)
- (Luberti) (II), f. Luberti Punt (I), 349 (1288)
- (Lubberti) (III), f. Lubberti Wekeman, 392 (1291)
- Lubekini (IV), 513
- Lubekini (V), 619
- (Lubburti) (VI), f. Lubburti de Brinco (II), 731 (1337) mi.
- (Lubberti) (VII), f. Lubberti de Meyger, 1077 (1364) mi.
- Lubberti (VIII), f. Lubberti Iohanssoen (V), 1255 (1387) mi.
- (Ludolfi [Ludekini]) (I), f. Ludekini Stapel alias Loppinc (I), 1001 (1356) mi.
- Ludekini (II), f. natur. Ludekini filii Ghelmari (II), 1137 (1369) mi.
- Marskramer zie JOHANNES Institor
- (Martini), f. Martini Wostelant, 412 (1291)
- Matthei zie JOHANNES Thiazonis
- (Mensonis), f. Mensonis ton Velde, 923 (1349)
- (de Meyger), f. Lubberti de Meyger, 1077 (1364) mi.
- (Mumme de Keken), schepen, f. Henrici Mumme de Keken (I), 957 (1356)
mi.
- (Nicolai [Nycolai]) (I), f. Nicolai Hardenbergh (I), 572 (1324)
- (Nicolai) (II), f. Nicolai Eluerdynghes, 690 (1334)
- (Nicolai) (III), f. Nicolai Haerdenbergs (II), 693 (1334)
- (Nycolai) (IV), f. Nycolai Haerdenberghe (III), 896 (1349)
- Niger, 52 (1249)
- (Oberti), f. Oberti Sticker (I), 826 (1344)
- Odonis [f. Oden] (I), f. Odonis filii Reyneri, 893 (1349)
- (f. Oden) (II) Cranenvotiken, f. Oden, 1092 (1366) ma.
- Oelrici zie JOHANNES Ulrici
- (van Okkenbroek [de Ockenbroke]), f. Wolteri de Ockenbroke (I), 766 (1337)
- Olieslager [Olyslagher], 1188 (1387) ma., 1231
- de Orreo zie JOHANNES de Horreo
- de Orten, 748
- (Ottonis) (I), f. Ottonis Esselen, 863 (1347)
- (Ottonis) (II), f. Ottonis de Elten Haermaker, 1139 (1369) mi.
- Pamunt, schepen, 1017 (1361) ma.
- (f. Pelegrini), Albus, f. Pelegrini, 148 (1255-'67)
- (Petri), f. Petri Sickelderen, 856 (1347) ma.
- Petronelle [Peternelle], 660 (1330), 894, 945 († 1352)
- (Pijnli[j]ke), f. Henrici Pijnliken, 1155 (1373) mi.
- (ter Poorten [Poerten]), schout en schepen, f. Theoderici ter Poerten (I), 998
(1356) mi., 1211, 1228
- (Punt [Pont, Punth]) (I), f.
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Luberti Punt (I), 349 (1288), 373 (1289-'90), 375, 471
- (Punt) (II), f. Johannis Punt (I), 374 (1289-'90), 571, 640
- (Punth) (III), f. Johannis Punth (II), 571 (1324)
- (Punt) (IV), f. Conradi Punt, 754 (1337)
- Recke zie JOHANNES Rekkum
- Reineri (I), f. Reineri filii Matradis, 249 (1277), 470, 541
- (Reyneri) (II), f. Reyneri de Embrica, 1078 (1364) ma.
- (Reyneri) (III), f. Reyneri Aurifabri (II), 1128 (1369) mi.
- (Reyneri) (IV), senior f. Reyneri Aurifabri (II), 1138 (1369) mi.
- Rekkum [Recke(n), Recko] (I), f. Alberti Recko, 342 (1288), 544, 653, 759
(1337, fid.)
- Recke (II), f. Johannis Recke (I), 759 (1337) mi.
- (Rekenere), f. Gerardi Rekenere, 169 (1268)
- van Renen [de Reno] (I), 158 (1255-'67), 224
- de Renen (I of II), 358
- (de Renen) (II), f. Johannis de Renen (I), 224 (1273), 557
- de Renen (III), 677
- (de Renen) (IV), f. Johannis de Renen (III), 677 (1334)
- (van Rijsen [de Ris(e)ne, Rysene]) (I), f. Andree de Risnen (I), 603 (1324)
- (de Rysene) (II), f. Ghelmari de Rysene (I), 649 (1330), 947, 976
- (de Risene) (III), f. Wilhelmi de Risene, 782 (1338-'43) mi.
- (de Rysene) (IV), f. Wilhelmi de Rysene, 939 (1352) mi.
- (de Rysene) (V), f. Johannis (II) filii Ghelmari (I) de Rysene, 947 (1352) mi.,
976 (1356) mi.
- de Risene Sticker, 823
- (Roberti), f. Roberti de Zutphen, 688 (1334)
- (Rodolphi), f. Rodolphi de Biuanghe, 534 (1311)
- Rolandi, 170 (1268)
- (Rufus), f. Henrici Rufi, 713 (1337) mi.
- (Scheving [Sceuinc]) (I), f. Arnoldi Sceuinc (II), 466 (1300)
- (Sceuinc) (II), f. Henrici Sceuinc (I), 494 (1300)
- (Scheving) (III), f. Henrici Scheving de obliquo (III), 899 (1349)
- (Scheving) (IV), f. natur. Henrici Scheving (IV), 1251 (1387) mi.
- (Schonevriend [Sconefrent, Sconevriend]) (I), f. Hermanni Sconefrent, 179
(1268), 420
- Sconevriend (II), schepen, 964
- Scultetus, miles, 120 (1255-'67)
- (Sickelderen), f. Petri Sickelderen, 856 (1347) ma.
- (Simpel), schepen, f. Bertoldi Simpel (I), 559 (1311), 784 (1338-'43, fid.)
- Speghel, barbier, 930 (1351) ma., 975
- (Splithof [Splitof, Splytoef]) (I), f. Hermanni Splithof (I), 604 (1324), 922, 965,
1038, 1120
- (Splitof) (II), schout, f. Hermanni Splitof (II of III), 1238 (1387) mi.
- Sprunc, f. Gerardi Sprunc, 340 (1288)
- (van Stepelo [(de) Stapel(le)] (I), broeder van Albertus de Stapelle, 628
(1325-'29), 838, 967
- (Stapel) (II), f. Ludekini Stapel (I) alias Loppinc, 1001 (1356) mi.
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- Sticker[e] (I) de Risene, 460 (1297), 823
- (Sticker) (II), f. Oberti Sticker (I), 826 (1344), 950 (1352-'55, fid.)
- (Sticker) (III), f. Gerardi Stickers, 1035 (1361) mi.
- (van den Stocke) (I), f. domini Thiasonis van den Stocke, 592 (1324)
- ton Stocke (II), f. natur. Lamberti ton Stocke (II), 1108 (1369) mi.
- (Strubbe), f. Egberti Strubben, 1248 (1387) mi.
- (Summer [Zumer]), f. Arnoldi Zumers, 692 (1334)
- (Theoderici) (I), f. Theoderici Grotebeye, 775 (1338-'43) mi.
- (Theoderici) (II), f. Theoderici Heyinc (I), 867 (1347)
- (Theoderici) (III), f. Theoderici de Embrica, 919 (1349) ma.
- (Theoderici) (IV), schout, f. Theoderici ter Poerten (I), 998 (1356) mi.
- (Thiazonis) (I), f. Tiazonis de Fossa, 431 (1297)
- (Thiasonis) (II), f. domini Thiasonis van den Stocke, 592 (1324)
- Tyasonis (III), f. natur. Tyasonis filii Henrici (II) filii Tyasonis, 1048 (1361) mi.
- Tuneman [Tueman, Tueneman] (I), f. Hermanni Tueneman (I), 1021 (1361)
mi., 1080, 1082
- (Tueman) (II) iunior, f. Johannis Tueman de Embrica (I), 1080 (1364) mi.,
1132
- (Ulrici [Oelrici]), f. Oelrici Hoyer, 1224 (1387) mi.
- (Vadia), f. Conradi Vadie (II), 528 (1311)
- (Vekeman [Wekeman]) (I), f. Lubberti Wekeman, 392 (1291)
- (Vekeman) (II), f. Arnoldi Vekeman (III), 858 (1347)
- (ton Velde), f. Mensonis ton Velde (I), 923 (1349)
- Vermeulen [Verremole] Vos, 1104 (1369) ma.
- ton Voerde zie JOHANNES van Vorden
- (Voerdinc), f. Henrici Voerdinc (I), 1072 (1364) mi.
- Volkardi zie JOHANNES Folkardi
- (van Vorden [de Vo(e)rde]) (I), socer Wernheri de Vorde (I), 504 (1311), 583
- (ton Voerde) (II), f. Amilii ton Voerde, 1057, 1058 (1364)
- Vos Verremole, 1104 (1369) ma.
- Vrancke zie JOHANNES Franconis
- de Vreden (I), 561 (1311), 579
- (de Vreden) (II), f. Johannis de Vreden (I), 579 (1324)
- (de Vreden) (III), f. natur. Hermanni (II) filii Wilhelmi (I) de Vreden, 1009 (1359)
- Vriherte, schepen, 808, 809 (1338-'43, fid.), 833
- (Wacker), f. Werneri Wackers (I), 995 (1356) mi., 1061
- van Wagenberg [de Wegenberghe], 539 (1311)
- ten Weerde [de Insula] (I), miles, 171
- (de Insula) (II), f. Johannis de Insula (I), 171 (1268)
- de Wegenberghe zie JOHANNES van Wagenberg
- Wekeman zie JOHANNES Vekeman
- Werneri [Wernheri] (I), 216 (1273)
- Werneri (II), schepen, 439 (1297), 616
- (Werneri) (III), f. Werneri Hadersleyf, 811 (1338-'43)
- (Werneri) (IV), f. Werneri
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Wackers (I), 995 (1356) mi.
- (Wesseli), f. Wesseli de Delden, 1051 (1361) mi.
- ter Wilgen [tor Willicghen, Wylghen] (I), schepen, 702 (1337) ma.
- (ter Willicghen) (II), f. Hertwici ter Willicghen (I), 780 (1338-'43)
- (ter Wilghen) (III), f. Hartwici ter Wilghen (II), 1044 (1361) mi.
- (Wilhelmi) (I), f. Wilhelmi de Risene, 782 (1338-'43) mi.
- (Wilhelmi) (II), f. Wilhelmi de Rysene, 939 (1352) mi.
- Woesteland [Wostelant, Wustellan] (I), 75
- Wostelant (II), 107 (1254), 369
- (Wostelant) (III), f. Martini Wostelant, 412 (1291)
- (Wolberti), f. Wolberti vpper Heyst, 800 (1338-'43)
- (Wolteri), f. Wolteri Borre (I), 1016 (1361)
- Wustellan zie JOHANNES Woesteland
- Wydedore [Wydore] (I), 655 (1330)
- Wydore (I of II), 804 (1338-'43, fid.)
- Wydedore (II), 767 (1337)
- (Wydore) (III), f. Johannis Wydore (I of II), 804 (1338-'43)
- Zueneres, 536 (1311)
- Zumer zie JOHANNES Summer
- van Zutphen (de Sutphania) (I), 372 (1288), 489, 496
- (de Zutphen) (II), f. Roberti de Zutphen, 688 (1334)
JOHANNIS [Iohannis, Iohanssoen], Abelinus zie Ebelinus JOHANNIS
-, Albertus (I), 73 (1250-'53)
(-), Albertus (II), f. Johannis Stapel (I), 838 (1344) mi.
(-), Albertus (III), f. Johannis ter Huernen (I), 905 (1349)
(-), Albertus (IV), f. Johannis Tueneman (I), 1082 (1364) mi.
(-), Albertus (V), f. natur. Johannis Tuneman iunioris (II), 1132 (1369) mi.
(-), Albertus (VI), f. Johannis Crulling (II), 1135 (1369) mi.
(-), Andreas, f. Johannis Vriherte, 833 (1344) mi.
(-), Arnoldus (I), f. Johannis Wustellan (I), 75 (1250-'53)
(-), Arnoldus (II), f. Johannis Keerle, 770 (1337)
(-), Arnoldus (III), f. Johannis Butendijc (I of II), 1178 (1373) mi.
(-), Arnoldus (IV), f. Johannis Olyslagher, 1231 (1387) mi.
(-), Bernardus (I), f. Johannis Sticker (I) de Risene, 823 (1338-'43)
(-), Bernardus (II), f. Johannis Pamunt, 1018 (1361)
(-), Bertoldus, f. Johannis Simpel, 784 (1338-'43)
(-), Bertramnus, f. Johannis de Dozeburgh, 883 (1347) ma.
(-), Bestekinus, f. Johannis de Bascele, 432 (1297)
(-), Ebelinus [Abelinus, Obelinus] (I), f. Johannis de Arnhem (I), 548 (1311)
(-), Obelinus (II), f. Johannis de Rene (II), 557 (1311)
(-), Abelinus (III), f. Johannis tor Clocken (III), 788 (1338-'43)
-, Egbertus [Engelbertus] (I), schepen, f. Johannis filii Lubekini (V), 619 (1324)
(-), Egbertus (II), f. Johannis Bodiker (I), 1161 (1373) mi.
-, Everhardus [Euer(h)ardus] (I), f. Johannis filii Reyneri (I), 470 (1300)
(-), Euerhardus (II), f. Johannis

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

251
Houenere, 594 (1324)
(-), Euerardus (III), f. Iohannis Bronckhorst, 1253 (1387) mi.
(-), Ghelmarus (I), f. Johannis Punth (II), 571 (1324)
(-), G[h]elmarus (II), f. Johannis (II) filii Ghelmari (I) de Rysene, 947 (1352) mi.
-, G[h]enekinus, f. Johannis Peternellen, 945 (1352) mi.
(-), G[h]erardus (I), f. Johannis de Arnem (I), 433 (1297)
-, Gerardus (II), f. Johannis filii Lubekini (V), 619 (1324)
(-), Gherardus (III), f. Johannis (II) filii Ghelmari (I) de Rysene, 976 (1356) mi.
(-), Giselbertus [Ghyselbertus, Ghyso, Ghyzelbertus, Ghyzo] (I), f. Johannis
Baltinc (I), 550 (1311)
(-), Ghyzo (II), f. Johannis vppen Graeuen (II of III), 585 (1324)
(-), Ghyso (III), f. Johannis de Holthoen (I), 950 (1352)
(-), Ghyselbertus (IV), f. Johannis ter Haselt, 1053 (1361) mi.
(-), Godekinus [Gadekinus], f. Johannis Beker, 1260 (1387) mi.
(-), Gosvinus [Gosuinus, Gosswinus] (I), f. Johannis de Couordia, 384 (1291)
(-), Gosvinus (II), f. Johannis Recken (I), 653 (1330)
(-), Gosswinus (III), f. domini Johannis de Apeldoren canonici Dauentriensis
(II), 849 (1344) mi.
(-), Gosvinus (IV), f. Johannis Bodeker. (I), 1244 (1387) mi.
-, Gozekinus, f. Johannis Sculteti, 120 (1255-'67)
(-), Henricus (I), f. Johannis Cranehalst, 101 (1254)
(-), Henricus (II), f. Iohannis Institoris (I), 316 (1284)
(-), Henricus (III), f. Johannis de Orreo, 318 (1284)
(-), dominus Henricus (IV), f. Johannis Punt (I), 471 (1300)
-, Henricus (V), f. Johannis filii Lubekini (IV), 513 (1311)
(-), Henricus (VI), f. Johannis de Arnhem (I), 548 (1311)
(-), Henricus (VII), f. Johannis (I) filii Hermanni (II) Splytoef, 922 (1349)
(-), Henricus (VIII), f. Johannis Pamunt, 1018 (1361)
(-), Henricus (IX), f. legitimus Johannis Splytoef (I), 1038 (1361) mi.
(-), Henricus (X), f. Johannis de Leyden, 1074 (1364) mi.
(-), Henricus (XI), f. Johannis Bolensoen vppen Grauen (IV), 1109 (1369) mi.
(-), Henricus (XII), f. Johannis Olyslagher, 1231 (1387) mi.
(-), Henricus (XIII), f. Iohannis die Hoyer (I of II), 1236 (1387) mi.
(-), Herbordus, f. Johannis Splithof (I), 1120 (1369) mi.
(-), Hermannus (I), f. Iohannis tor Klocke (II), 451 (1297)
-, Hermannus (II), f. Johannis filii Reynheri (I), 541 (1311)
(-), Hermannus (III), f. Johannis Recken (I), 544 (1311)
(-), Hermannus (IV), f. Johannis Simpel, 784 (1338-'43)
(-), Hermannus (V), f. Johannis ter Huernen (I), 904 (1349)
(-), Hermannus (VI), f. Johannis Splytoef (I), 965 (1356) mi.
(-), Hermannus (VII), f. Johannis Stapel (I), 967 (1356) mi.
(-), Hermannus (VIII), f. Johannis Speghels, 975 (1356) mi.
(-), Hermannus (IX), f. Johannis Tueman de Embrica (I), 1080 (1364) mi.
(-), Jacobus (I), f. Johannis Vriherte, 808 (1338-'43)
-, Jacobus (II), f. Johannis filii
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Jacobi (II), 1041 (1361) mi.
(-), Jacobs (III), f. Johannis de Leyden, 1130 (1369) mi.
(-), Johannes (I), f. Johannis de Insula (I), 171 (1268)
(-), Johannes (II), f. Johannis Longi (I), 191 (1268)
(-), Johannes (III), f. Johannis de Renen (I), 224 (1273)
(-), Johannes (IV), f. Johannis de Endia (I), 271 (1277)
(-), Johannes (V) iunior, f. Johannis Longi (II), 220 (1273)
(-), Iohannes (VI), f. Iohannis Institoris (I), 316 (1284)
(-), Johannes (VII), f. Johannis tor Clocken (I), 339 (1288)
(-), Johannes (VIII), f. Johannis Punt (I), 374 (1289-'90)
(-), Johannes (IX), f. Johannis super Fossam (I), 371 (1288)
(-), Johannes (X), f. Johannis de India (II), 446 (1297)
-, Johannes (XI), f. Johannis filii Lubekini (IV), 513 (1311)
(-), Johannes (XII), f. Johannis toer Clocken (II), 580 (1324)
(-), Johannes (XIII), f. Johannis de Vreden (I), 579 (1324)
(-), Johannes (XII), f. Johannis Punth, 571 (1324)
(-), Johannes (XV), f. Johannis de Renen (III), 677 (1334)
(-), Johannes (XVI), f. Johannis Biuanc, 700 (1335-'36)
(-), Johannes (XVII), f. Johannis Recke (I), 759 (1337) mi.
(-), Johannes (XVIII), f. Johannis Wydore (I of II), 804 (1338-'43)
(-), Johannes (XIX), f. domini Johannis de Apeldoren (II) canonici Dauentriensis,
849 (1344) mi.
(-), Johannes (XX), f. Johannis de Creyenscote (I), 903 (1349)
(-), Johannes (XXI), f. Johannis ter Huernen (I), 904 (1349)
-, Johannes (XXII), f. Johannis Peternellen, 945 (1352) mi.
(-), Johannes (XXIII), f. Johannis (II) filii Gelmari (I) de Rysene, 947 (1352) mi.,
976 (1356) mi.
(-), Johannes (XXIV), f. Johannis de Holthoen (I), 950 (1352)
(-), Johannes (XXV), f. Johannis Groeten (I), 986 (1356) ma.
(-), Johannes (XXVI), f. Johannis Crullinc (I), 1003 (1356) mi.
(-), Johannes (XXVII), f. Johannis Butendiic (I), 1019 (1361)
(-), Johannes (XXVIII), f. Johannis ter Huernen (II), 1075 (1364) mi.
(-), Johannes (XXIX), f. Johannis Tueman de Embrica (I), 1080 (1364) mi.
(-), Johannes (XXX), f. Iohannis ter Hurnen (II) scriptoris civitatis Dauentriensis,
1164 (1373) mi.
(-), Johannes (XXXI), f. Johannis Lewe (I), 1223 (1387) mi.
(-), Iohannes (XXXII), f. Johannis Bodeker (I), 1245 (1387) mi.
(-), Conradus (I), f. Johannis de India (II), 446 (1297)
(-), Conradus (II), f. Johannis Punth (II), 571 (1324)
(-), Lambertus (I), f. Johannis Crullinc (I), 1003 (1356) mi.
(-), Lambertus (II), f. natur. Iohannis die Hoyer (I of II), 1237 (1387) mi.
(-), Leffardus (I), f. Johannis ter Huernen (I), 905 (1349)
(-), Leffardus (II), f. natur. Johannis ter Hurnen (II), 1111 (1369) mi.
(-), Lubbertus (I), f. Johannis Punt (I), 375 (1289-'90), 376, 377
(-), Lubbertus (II), f. Johannis
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de India (II), 446 (1297)
-, Lutbertus (III), f. Johannis filii Lubekini (IV), 513 (1311)
(-), Lubbertus (IV), f. Johannis Pont (II), 640 (1330)
-, Lubbertus (V), schepen, 1207 (1387) ma., 1255
(-), Ludolfus [Ludekinus], f. Johannis Simpel, 784 (1338-'43)
(-), Martinus, f. Johannis Woestelant (II), 369 (1288)
-, Mattheus zie Thiazo JOHANNIS
(-), Meinoldus [Meynoldus], f. Johannis de Orten, 748 (1337) mi.
(-), Menzo, f. Johannis Longi (I), 190 (1268)
-, Nicolaus, f. Johannis filii Wernheri (III), 616 (1324)
-, Obelinus zie Ebelinus JOHANNIS
(-), Otto (I), f. Johannis de Orreo, 318 (1284)
(-), Otto (II), f. Johannis Sconevrendi (I), 420 (1291)
(-), Otto (III), f. Johannis Sconevriend (II), 964 (1356) mi.
(-), Otto (IV), f. Johannis Haerdenbergh (II), 1028 (1361) mi.
(-), Pelegrinus, f. Johannis de Leyden, 1130 (1369) mi. -, Petrus, f. Johannis
filii Reynheri (I), 541 (1311)
(-), Reinerus (I), f. Johannis Aurifaberi (I), 250 (1277)
-, Reinerus (II), 381 (1291)
(-), Robertus [Robekinus], f. Iohannis de Sutphania (I), 495 (1306)
(-), Rodolfus, f. Johannis Cranehalst, 101 (1254)
(-), Theodericus [Thidericus] (I), f. Johannis de Sutphania (I), 489 (1300)
-, Theodericus (II), f. Johannis Peternellen, 894 (1349)
(-), Theodericus (III), f. Johannis de Creyenscote (I), 903 (1349)
(-), Theodericus (IV), f. domini Johannis de Altinis curati (I), 1059 (1364) mi.
(-), Theodericus (V), f. Iohannis ter Poerten, 1228 (1387) mi.
(-), Thiazo [Tyaso], f. Johannis de Orten, 748 (1337) mi.
-, Thidemannus, f. Johannis filii Lubekini (IV), 513 (1311)
(-), Wernerus [Wernherus] (I), f. Johannis Hadersloe, 383 (1291)
(-), Wernherus (II), f. Johannis toen Vorde (I), 583 (1324)
-, Wernherus (III), f. Johannis Wernheri (II), 616 (1324)
(-), Wernerus (IV), f. Johannis (II) filii Amilii ton Voerde, 1057 (1364) mi.
(-), Wernerus (V), f. Johannis Wacker, 1061 (1364) mi.
(-), Wernerus (VI), f. Iohannis die Hoyer (I of II), 1236 (1387) mi.
(-), Wesselus, f. Johannis de Delden (I), 993 (1356) ma.
(-), Wilhelmus (I), f. Johannis de Almelo, 1063 (1364) ma.
(-), Wilhelmus (II), f. Iohannis Crulling (II), 1170 (1373) mi.
JONG zie IUNIOR
(JONKVROUW [Juncvroe, Juncvrowe, Puella]), Gherlacus, f. Henrici Juncvroe
(II), 523 (1311)
-, Heinemannus [Heynemannus], 457
(-), Henricus (I), broeder van Hermannus Puella (II), 238 (1274), 301
-, Henricus (II), 523
-, Hermannus (I), 83
-, Hermannus (II), 237 (1274)
(-), Hermannus (III), f. Henrici Puelle (I), 301 (1284)
(-), Rolandus (I), f. Hermanni Puelle (I), 83 (1250-'53)
(-), Rolandus (II), f. Heynemanni
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Juncfrowe, 457 (1297)
JORDANUS (I), 77 (1250-'53)
- (II), notarius civitatis Daventriae, 633 (1330)
- (de Brinco), f. Lubekini de Brinco (I), 285 (1284)
- Gereboldi, 134 (1255-'67)
- Lamberti, 978 (1356) ma.
- (Lubekini), f. Lubekini de Brinco (I), 285 (1284)
JORDANI [Iordaenssoen], Henricus, f. Jordani filii Lamberti, 979 (1356) mi.
-, Lambertus, f. Jordani filii Lamberti, 978 (1356) mi., 1176
-, Ludolfus [Ludekinus], f. Jordani filii Lamberti, 978 (1356) mi.

K
KA, Nycolaus, 1203 (1387) ma.
VAN KAMPEN [de Campen], dominus Gerardus, 584
-, Helmicus, 279
(-), Pelegrimus, f. Helmici de Campen, 279 (1284)
(-), Rolandus, f. domini Gerardi de Campen, 584 (1324)
KAROLUS [Karulus] Gerardi, f. Gerardi filii Martini (I), 231 (1273)
- f. Henrici Neghenap (II), 721 (1337) mi.
(KEERLE), Arnoldus, f. Johannis Keele, 770 (1337)
-, Johannes, 770
KELDER [Kelre] zie CELLARIUM
(DE KEMPEN), Henricus, f. natur. Hermanni de Kempen (I of II), 1030 (1361)
mi.
-, Hermannus (I), 932 (1351) ma.
-, Hermannus (I of II), 1030
(-), Hermannus (II), f. Hermanni de Kempen (I), 932 (1351)
KERKHOF zie CIMETERUM
KEUKEN zie COQUINA
KLEERMAKER zie SARTOR
TER KLOKKEN [to(e)r Clocken], Abelinus zie Ebelinus TER KLOKKEN
(-), Arnoldus, f. Hermanni tor Clocken, 787 (1338-'43)
(-), Ebelinus [Abelinus], schepen, f. Johannis tor Clocken (III), 788 (1338-'43),
990
(-), Hermannus, f. Iohannis tor Klocke (II), 451 (1297), 726, 787, 788 (1338-'43,
fid.)
-, Johannes (I), 339
(-), Johannes (II), f. Johannis tor Clocken (I), 339 (1288), 451
(-), Johannes (III), f. Johannis toer Clocken (II), 580 (1324), 788
(-), Johannes (IV), f. Hermanni tor Clocken, 726 (1337) mi.
(-), Johannes (V), f. Ebelini ter Clocken, 990 (1356) mi.
COEPERUS zie CUPERUS
(VAN KOEVORDEN [de Couordia]), Gosuinus, f. Johannis de Couordia, 384
(1291)
-, Johannes, miles, 119 (1255-'67), 384
COMHAER, Gerardus, de Bomel, rentmeester van Salland, 1211 (1387) ma.,
1262
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(-), Gosvinus, f. Gerardi Comhaer de Bomel, 1262 (1387) mi.
CONRADUS (de Brinco), f. Thiderici (de Brinco), 189 (1268)
- (ton Duno), f. Gosuini ton Duno, 1136 (1369) mi.
- de Endia [Endea, India] (I), 76 (1250-'59), 215
- (de India) (II), f. Johannis de India (IV), 446 (1297), 568
- (de Endya) (III), f. Conradi de Endya (II), 568 (1324)
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- (de Endea) (IV), f. Lubberti de Endea (II), 874 (1347), 1221
- (Gelmari [Ghelmari]), f. Ghelmari Zoete, 756 (1337), 1085
- (Gerardi), f. Gerardi Vadie (I), 199 (1269-'72)
- (Gosuini), f. Gosuini ton Duno, 1136 (1369) mi.
- (Henrici) (I), f. Henrici de Vreden (I of II), 436 (1297)
- (Henrici) (II), f. Henrici de Rysene, 654 (1330)
- (Henrici) (III), f. Henrici Neghenap (II), 870 (1347)
- (Henrici) (IV), f. Henrici Mummen de Keken (I), 1060 (1364) mi.
- (Henrici) (V); f. Henrici Mommen de Keken (II), 1150 (1373) mi.
- (Johannis) (I), f. Johannis de India (II), 446 (1297)
- (Johannis) (II), f. Johannis Punth (II), 571 (1324)
- (Conradi) (I), f. Conradi prope Stegulam (I), 131 (1255-'67)
- (Conradi) (II), f. Conradi de Endya (II), 568 (1324)
- (Lubberti), f. Lubberti de Endea (II), 874 (1347)
- (Mumme [Momme]) (I), f. Henrici Mummen de Keken (I), 1060 (1364) mi.
- (Momme) (II), f. Henrici Mommen de Keken (II), 1150 (1373) mi.
- (Neghenap), f. Henrici Neghenap (II), 870 (1347)
- (van Okkenbroek [de Ockenbroke]) (I), schepen, f. Wolteri de Ockenbroke
(I), 764 (1337)
- (de Ockenbroec) (II), f. Reyneri de Ockenbroec, 1225 (1387) mi.
- in Polstrate, 455
- (Punt[h]), f. Johannis Punth (II), 571 (1324), 754
- Reineri [Reynheri] (I), f. Reynheri filii domini Odonis (I), 507 (1311)
- (Reyneri) (II), f. Reyneri de Ockenbroec, 1225 (1387) mi.
- (van Rijsen [de Rysene]), f. Henrici de Rysene, 654 (1330)
- van Rijssel [de Rislo], 511 (1311)
- iuxta [prope] Stegulam (I), 70 (1250-'53), 131
- (prope Stegulam) (II), f. Conradi prope Stegulam (I), 131 (1255-'67)
- Theoderici [Thiderici], 189 (1268)
- (Ulrici), f. Ulrici de Asele, 669 (1330)
- Vadia [Vadija, Vadya] (I), 85
- (Vadia) (II), f. Gerardi Vadie (I), 199 (1269-'72), 528, 573
- (de Vreden), f. Henrici de Vreden (I of II), 436 (1297), 789
- (Wolteri), f. Wolteri de Ockenbroke (I), 764 (1337)
- (Zoete), f. Ghelmari Zoete, 756 (1337)
(CONRADI), G[h]elmarus (I), f. Conradi in Polstrate, 455 (1297)
-, Ghelmarus (II), f. Conradi filii Ghelmari (II), 1085 (1364) mi.
(-), G[h]erardus (I), f. Conradi Vadije (I), 85 (1250-'53)
(-) Pels, Gherardus (II), f. Conradi Vadye (II), 573 (1324)
-, Hermannus [Harmannus] (I), 139 (1255-'67)
(-), Hermannus (II), f. Conardi de Vreden (I of II), 789 (1338-'43)
(-), Johannes (I), f. Conradi Vadie (II), 528 (1311)
(-), Johannes (II), f. Conradi de Endya (II), 568 (1324)
(-), Johannes (III), f. Conradi Punt, 754 (1337)
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(-), Johannes (IV), f. Conradi de Endya (IV), 1221 (1387) mi.
(-), Conradus (I), f. Conradi prope Stegulam (I), 131 (1255-'67)
(-), Conradus (II), f. Conradi de Endya (II), 568 (1324)
(-), Lephardus, f. Conradi Vadie, 528 (1311)
(-), Lodewicus, f. Conradi iuxta Stegulam, 71 (1250-'53)
(-), Lubbertus [Lutbertus] (I), f. Conradi de Endya (II), 568 (1324)
(-), Lubbertus (II), f. Conradi de Endya (IV), 1221 (1387) mi.
-, Ludolfus, 175 (1268)
-, Tidericus, 399 (1291)
(-), Wernerus, f. Conradi de Endya (IV), 1221 (1387) mi.
COPEREN zie CUPERUS
DE COQUINA, Herricus, 233 (1277)
DE CORTRIKE, Albertus, 1187 (1387) ma., 1215
(-), Hademannus, f. Alberti de Cortrike, 1215 (1387) mi.
(-), Theodericus, f. Alberti de Cortrike, 1215 (1387) mi.
KRAIENSCOET zie CREYENSCOTE
KRAMER zie INSTITOR
(CRANE), Arnoldus, f. Wilhelmi Cranen, 1179 (1373) mi.
(-), Wernerus, f. Wilhelmi Cranen, 1179 (1373) mi.
(-), Wernerus, f. Wilhelmi Cranen, 1179 (1373) mi.
-, Wilhelmus [Willam], schout, 1146 (1373) ma., 1179
(CRANEHALST), Henricus, f. Johannis Cranehalst, 101 (1254)
-, Johannes, 101
(-), Rodolfus, f. Johannis Cranehalst, 101 (1254)
CRANENVOTIKEN, Johannes, f. Oden (Cranenvotiken), 1092 (1366) ma.
(-), Ode, vader van Johannes Cranenvotiken, 1092
(CRENEKIN), Gerardus, f. Rodolphi Crenekin, 357 (1288)
-, Rodolphus, 357
CREPPEKIN [Creppicken, Creppikin], Henricus (I), 229 (1273), 345-348
(-), Henricus (II), f. Henrici Creppekin (I), 347 (1288)
(-), Herewicus, f. Henrici Creppekin (I), 346 (1288)
(-), Nicolaus (I), f. Henrici Creppekin (I), 345 (1288), 546
(-), Nycolaus (II), f. Thome Creppickens, 852 (1344) mi.
(-), Rolandus, f. Henrici Creppekin (I), 348 (1288)
(-), Thomas, f. Nicolai Creppekins (I), 546 (1311), 852 (1344, fid.)
CREYENSCOTE [Kraienscoet, Creyenscot, Creyienscote, Cryeenscote],
Henricus (I), 658 (1330), 733, 818 (1338-'43, fid.)
(-), Henricus (II), f. Henrici Kraienscoet (I), 658 (1330), 988, 1050
(-), Jacobus, f. Henrici Creyenscote (I), 818 (1338-'43)
(-), Johannes (I), schepen, f. Henrici Creyenscot (I), 733 (1337) mi., 903
(-), Johannes (II), f. Johannis de Creyenscote (I), 903 (1349)
(-), Johannes (III), f. natur. Henrici de Creyienscote (II), 1050 (1361) mi.
(-), Nicolaus, f. Henrici Creyenscote (I), 818 (1338-'43)
(-), Theodericus (I), schepen, f. Henrici Kraienscoet (I), 658 (1330)
(-), Theodericus (II), f. Johannis de Creyenscote (I), 903 (1349)
(-), Theodericus (III), f. Henrici de Cryeenscote (II), 988
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(1356) mi.
TON CRUCE, Bernardus (I), 912 (1349) ma.
(-), Bernardus (II), f. Bernardi ton Cruce (I), 912 (1349)
CRUDENER [Crudenaer, Crudenar, Krudener, Kruedener], Henricus (I), curatus
in Wesepe, 1000 († 1356), 1112
(-), Henricus (II), f. Philippi Crudeners, 1168 (1373) mi.
-, Johannes (I), f. Lamberti Crudenaers (I), 773 (1337)
(-), Johannes (II), f. domini Henrici Krudener (I) curati, 1000 (1356) mi.
-, Lambertus (I), 773, 877
(-), Lambertus (II), f. Lamberti Kruedeners (I), 877 (1347)
(-), Philippus, f. natur. domini Henrici Crudenars (I), 1112 (1369) mi., 1168
KRUIS zie CRUCE
(CRULLINC [Crulling]), Albertus, f. Johannis Crulling (II) 1135 (1369) mi.
-, Johannes (I), 1003 (1356) ma.
(-), Johannes (II), f. Johannis Crullinc (I), 1003 (1356) mi., 1135, 1170
(-), Lambertus, f. Johannis Crullinc (I), 1003 (1356) mi.
(-), Wilhelmus, f. Iohannis Crulling (II), 1170 (1373) mi.
CULENBORCH, Wolterus de, sartor, 1097 (1366) ma.
(CUPERUS [Coeperus, Koperen, Cuperna]), Eg[el]bertus, f. Ludolphi Cuperi
(II), 543 (1311)
(-), Ludolfus (I), f. Nicolai Cuperne (I), 144 (1255-'67)
(-), Ludolfus (II), f. Ottonis Cuperne, 309 (1284), 543
(-), Martinus, f. Nycolai Coperen (III), 949 (1352) mi., 1252
-, Nicolaus (I), 144
-, Nicolaus (II), 309
(-), Nicolaus (III), f. Peregrimi Coeperi (I), 582 (1324), 949 († 1352)
(-), Nycolaus (IV), f. Martini Coperen, 1252 (1387) mi.
-, Otto, 310
(-), Pelegrimus (I), f. Nicolai Cuperne (II), 309 (1284), 582
(-), Pelegrimus (II), f. Nycolai Coperen (III), 949 (1352), 1070
(-), Wenemarus, f. Pelegrimi Koperen (II), 1070 (1364) mi.

L
(LALANT [Laland]), Bernhardus, f. Gerardi Lalant (I), 574 (1324)
-, Gerardus (I), 574
(-), Gerardus (II), f. Gerardi Lalant (I), 574 (1324)
(-), Gerardus (III), f. Hermanni Laland de obliquo, 891 (1349), 1175, 1219
-, Henricus, 590
(-), Herbordus, f. Gerardi Lalant (III), 1219 (1387) mi:
(-), Hermannus, schepen, f. Henrici Laland, 590 (1324), 780 (1338-'43, fid.),
891, 1088
(-), Meynoldus, f. Gerardi Lalant (III), 1219 (1387) mi.
(-), Wolterus, f. Gerardi Lalant (III), 1175 (1373) mi.
LAMBERTUS [Lammekinus, Lemmekinus] f. Arnoldi, schepen, f. Arnoldi filii
Phylippi, 635 (1330), 966
- (tor Bassele), f. Bestekini tor Bassele (II), 813 (1338-'43)
- (Bernardi) (I), f. Bernardi de Stocke (I), 812 (1338-'43)
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- (Bernardi) (II), f. Bernardi ten Stocke (II), 861 (1347) mi.
- (Bestekini), f. Bestekini tor Bassele (II), 813 (1338-'43)
- de Brinco, 133 (1255-'67),
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196
- (tor Brugge), f. Pelegrimi tor Brugge (II), 797 (1338-'43), 1173
- (super Cellarium), dominus, f. H(.)rr... super Cellarium, 434 (1297)
- (van Diepenheim [Depenhem, Dypenem]), f. Henrici de Dypenem, 844 (1344)
ma., 901
- (de Elburch), f. Theoderici de Elburch (I), 972 (1356) ma.
- (Gerardi), f. Gerardi Wiintappers, 881 (1347)
- Gerlaci, 98 (1254), 269
- (Heest [opper Heyst]), f. Ludekini oper Heyst (II), 683 (1334)
- (Henrici) (I), f. Henrici filii Mocedis, 187 (1268)
- (Henrici) (II), f. Henrici de Dypenem, 844 (1344)
- Henrici (III), f. Henrici filii Rufi Bernardi, 1025 (1361)
- Henrici (IV), f. Henrici filii Phylippi (I), 1031 (1361) mi.
- (Henrici) (V), f. Henrici de Vreden (IV) alias Vlugghe, 1036 (1361) mi.
- opper Heyst zie LAMBERTUS Heest
- (die Hoyer), f. natur. Iohannis die Hoyer (I of II), 1237 (1387) mi.
- van Ieperen [de Yperen], 918 (1349) ma., 946, 974, 1142 (1373, geen intr.)
- (Johannis) (I), f. Johannis Crullinc (I), 1003 (1356) mi.
- (Iohannis) (II), f. natur. Iohannis die Hoyer (I of II), 1237 (1387) mi.
- Jordani, f. Jordani filii Lamberti, 978 (1356) mi., 1176
- Crudener [Crudenaer, Kruedener] (I), 773, 877
- (Kruedener) (II), f. Lamberti Kruedeners (I), 877 (1347)
- (Crullinc), f. Johannis Crullinc (I), 1003 (1356) mi.
- (Lamberti) (I), f. Lamberti Kruedeners (I), 877 (1347)
-(Lamberti) (II), f. Lamberti ton Weerde (I), 910 (1349)
- (Lamberti) (III), f. Lamberti ton Weerde (II), 1220 (1387) mi.
- (Ludolfi [Ludekini]), f. Ludekini opper Heyst (II), 683 (1334)
- de Nienbeke, 416
- (Pelegrimi [Pelegrini]) (I), f. Pelegrini filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
- (Pelegrimi) (II), f. Pelegrimi tor Brugge (II), 797 (1338-'43)
- (Rufus), f. Pelegrini filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
- toen Stocke (I), schepen, 596 (1324)
- (de Stocke) (II), f. Bernardi de Stocke (I), 812 (1338-'43), 1108
- (ten Stocke) (III), f. Bernardi ten Stocke (II), 861 (1347) mi.
- (Theoderici), f. Theoderici de Elburch (I), 972 (1356) ma.
- (Vlugghe), f. Henrici de Vreden (IV) alias Vlugghe, 1036 (1361) mi.
- (de Vreden), f. Henrici de Vreden (IV) alias Vlugghe, 1036 (1361) mi.
- ton Weerde (I), 910 (1349) ma.
- ton Weerde (I of II), 1134
- (ton Weerde) (II), f. Lamberti ton Weerde (I), 910 (1349), 1220
- (ton Weerde) (III), f. Lamberti ton Weerde (II), 1220 (1387) mi.
- (Wijntapper [Wiintapper]), f. Gerardi Wiintappers, 881 (1347)
- Zwolleman, 1190 (1387) ma.
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(LAMBERTI [Lammekini]), Albertus, f. Lamberti ton Weerde (I), 910 (1349)
(-), Arnoldus (I), f. Lamberti ton Weerde (I), 911 (1349)
(-), Arnoldus (II), f. natur. Lamberti ton Weerde (I of II), 1134 (1369) mi.
(-), Bernhardus, f. Lamberti toen Stocke (I), 596 (1324)
(-), Genekinus [Ghenekinus], f. Lamberti de Yperen, 974 (1356) mi.
-, Gerardus (I), f. Lamberti filii Arnoldi filii Phylippi, 966 (1356) mi.
(-), Gerardus (II), f. natur. Lamberti ton Weerde (I of II), 1134 (1369) mi.
-, Gerlacus, f. Lamberti filii Gerlaci, 269 (1277)
(-), Hermannus [Harmannus], f. Lammekini de Brinco, 133 (1255-'67)
(-), Jacobus (I), f. Lamberti ton Weerde (I), 910 (1349)
(-), Jacobus (II), f. Lamberti de Yperen, 946 (1352) mi.
(-), Johannes, f. Lamberti Crudenaers (I), 773 (1337)
-, Jordanus, 978 (1356) ma.
(-), Lambertus (I), f. Lamberti Kruedeners (I), 877 (1347)
(-), Lambertus (II), f. Lamberti ton Weerde (I), 910 (1349)
(-), Lambertus (III), f. Lamberti ton Weerde (II), 1220 (1387) mi.
-, Ludolfus [Ludekinus], f. Lamberti Iordaenssoen, 1176 (1373) mi.
(-), Pelegrimus, f. Lamberti ter Brugghen, 1173 (1373) mi.
(-), Theodericus [Thidericus] (I), f. Lamberti de Brinco, 196 (1268)
(-), Theodericus (II), f. Lamberti filii Theoderici de Elburch (I), 972 (1356) mi.
(-), Wernerus, f. Lamberti de Depenhem, 901 (1349)
LAMMEKIN... zie LAMBERT ..
LANTFRIDUS Venemanni, 141 (1255-'67)
LANTFRIDI [Lantfart], Wilhelmus, 255 (1277), 352, 407
LAPICIDA zie LAPISCIDA
DE LAPIDEA DOMO zie VAN DEN STEENHUIS
LAPI[S]CIDA, Ecbertus, 69 (1250-'53)
DE LARE, Henricus (I), f. Rodolfi de Lare (I), 971 (1356), 1064 († 1364)
(-), Henricus (II), schepen, f. Henrici de Lare (I), 1064 (1364) mi.
-, Henricus (III), 1254 (1387) mi.
-, Henricus (IV), f. Henrici van den Lare (III), 1254 (1387) mi.
-, Rodolfus (I), canonicus, 971
(-), Rodolphus (II), f. Henrici de Lare (I), 1064 (1364) mi.
LAVANIA zie LEEVEEN
LEEUW [Leo, Lewe] (Henrici), f. Henrici Sartoris (I), 482 (1300)
- Hermanni (I), f. Hermanni Lewen, 931 (1351) ma., 1006
- (Hermanni) (II), f. Hermanni de Vreden (I of II), 1167 (1373) mi.
- (Lewe), f. Hermanni Lewen, 931 (1351) ma., 1006
- (Sartor), f. Henrici Sartoris (I), 482 (1300)
- (de Vreden), f. Hermanni de Vreden (I of II), 1167 (1373) mi.
LEEUWEN [Lewe], Hermannus, 931, 1006
-, Johannes (I), schepen, stadsbode, 1223
(-), Johannes (II), f. Johannis Lewe (I), 1223 (1387) mi.
(-), Lewe, f. Hermanni Lewen,
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931 (1351) ma., 1006
-, Ywanus, 1071 (1364) ma.
VAN LEEVEEN [de Lauania, de Leuene], Bolto [Bolte], 458 (1297), 549
(-), Gherhardus, f. Boltonis de Lauania, 549 (1311)
(-), Peregrinus, f. Boltonis de Lauania, 549 (1311)
LEFFARDUS [Lefardus, Lefhardus, Lephardus, Leyffardus] Albronis, 82
(1250-'53)
- (Bernhardi), f. Bernhardi Mulhart, 554 (1311)
- Boving [Bouing] (I), 1091 (1366) ma., 1166
- (Bouing) (II), f. Leffardi Bouings (I), 1166 (1373) mi.
- Fermentarius zie LEFFARDUS Gruiter
- (Gerardi), f. Gerardi Vadie (I), 223 (1273)
- (Gerlaci), f. Gerlaci Fermentarii, 448 (1297)
- Gruiter [Fermentarius, Grutere] (I), 128 (1255-'67), 203
- (Grutere) (II), f. Lefardi Grutere (I), 203 (1269-'72)
- (Fermentarius) (III), f. Gerlaci Fermentarii, 448 (1297), 593
- Hermani, f. Hermani filii Bestikini, 623 (1324)
- (ter Hurnen [Huernen]) (I), f. Johannis ter Huernen (I), 905 (1349)
- (ter Hurnen) (II), f. natur. Johannis ter Hurnen (II) scriptoris civitatis
Dauentriensis, 1111 (1369) mi.
- (Johannis) (I), f. Johannis ter Huernen (I), 905 (1349)
- (Johannis) (II), f. natur. Johannis ter Hurnen (II) scriptoris civitatis
Dauentriensis, 1111 (1369) mi.
- (Conradi), f. Conradi Vadie (II), 528 (1311)
- (Lef[f]ardi) (I), f. Lefardi Grutere (I), 203 (1269-'72)
- (Leffardi) (II), f. Leffardi Bouings (I), 1166 (1373) mi.
- Matthei zie LEFFARDUS Thiazonis
- (Monetarius), f. Thidemanni Monetarii, 176 (1268), 415, 438
- Mulhard [Mulardus, Mulhart] (I), 370
- (Mulhart) (II), f. Bernhardi Mulhart, 554 (1311)
- (Schele), f. Theoderici Schele, 801 (1338-'43)
- (Theoderici), f. Theoderici Schele, 801 (1338-'43)
- Thiazonis [Tjasonis], 79 (1250-'53)
- (Tidemanni [Thidemanni]), f. Thidemanni Monetarii, 176 (1268)
- (Vadia) (I), f. Gerardi Vadie (I), 223 (1273)
- (Vadia) (II), f. Conradi Vadie (II), 528 (1311)
(LEFFARDI [Lefardi, Lephardi]), Bernardus, f. Leffardi Mulardi (I), 370 (1288)
(-), Gerlacus, f. Lefardi Grutere (I), 203 (1269-'72)
(-), Henricus (I), vishandelaar, f. Lephardi Grutere (III), 593 (1324)
(-), Henricus (II), f. Leffardi Bouings (I), 1166 (1373) mi.
(-), Hermannus [Harmannus], f. Leffardi Monetarii, 415 (1291)
(-), Leffardus (I), f. Lefardi Grutere (I), 203 (1269-'72)
(-), Leffardus (II), f. Leffardi Bouings (I), 1166 (1373) mi.
(-), Lubbertus, f. Leffardi Bouings (I), 1166 (1373) mi.
(-), Thidemannus, f. Leffardi Monetarii, 438 (1297)
(VAN LEIDEN [de Leyden]), Henricus, schepen, f. Johannis de Leyden, 1074
(1364) mi.
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(-), Jacobus, f. Johannis de Leyden, 1130 (1369) mi.
-, Johannes, schepen, 1014 (1361) ma., 1074, 1130
(-), Pelegrimus, f. Johannis de Leyden, 1130 (1369) mi.
LEMMEKINUS zie LAMBERTUS
LEO zie LEEUW
LEPHARDUS zie LEFFARDUS
LERHARDUS f. Herbordi van den Stenhus, 610 (1324)
LEVENE zie LEEVEEN
LEWE zie LEEUW en LEEUWEN
LEYFFARDUS zie LEFFARDUS
LODEWICUS Boltonis, 418 (1291)
- Enkelradis, 41 (1249)
- (Conradi), f. Conradi iuxta Stegulam (I), 71 (1250-'53)
- Rufus, 200
- (iuxta Stegulam), f. Conradi iuxta Stegulam (I), 71 (1250-'53)
(LODEWICI [Lodowici]), Bolto, f. Lodowici Rufi, 200 (1269-'72)
-, Nicholaus, 40 (1249)
LONGUS, Henricus, 676
-, Johannes (I), 190, 191
(-), Johannes (II), f. Johannis Longi (I), 191 (1268), 220
(-), Johannes (III) iunior, f. Johannis Longi (II), 220 (1273)
-, Johannes (IV), magister, f. Henrici Longi, 676 (1334)
(-), Menzo, f. Johannis Longi (I), 190 (1268)
(LOPPINC), Albertus, f. Ludekini Stapel alias Loppinc, 1001 (1356) mi.
(-), Johannes, f. Ludekini Stapel alias Loppinc, 1001 (1356) mi.
-, Ludolfus [Ludekinus] (I) Stapel alias Loppinc, 1001 (1356) ma.
(-), Ludekinus (II), f. Ludekini Stapel alias Loppinc (I), 1001 (1356) mi.
LUB[B]ERTUS [Lubburtus, Lubekinus, Lutbertus] Aerntssoen zie LUBBERTUS
Arnoldi
- (Andree) (I), f. Andree Bouinc (I), 805 (1338-'43)
- (Andree) (II), f. Andree Bovinc (I), 1029 (1361) mi.
- (Arnoldi [Aerntssoen]) (I), f. Arnoldi Vekeman (I), 363 (1288)
- Aerntssoen (II), 1192 (1387) ma.
- Bestekens, 1062
- (Boving [Bouinc, Bouing, Bovinc]) (I), f. Andree Bouinc (I), 805 (1338-'43)
- Bouing (I of II), sutor, 1110
- Bouing (I of II), 1174
- (Bovinc) (II), f. Andree Bovinc (I), 1029 (1361) mi.
- (Bouings) (III), f. Leffardi Bouings (I), 1166 (1373) mi.
- de Brinco (I), 251, 285
- de Brinco (II), 731
- (de Endia [Endea, Endya, India]) (I), f. Johannis de India (II), 446 (1297), 569
- (de Endya) (II), f. Conradi de Endya (II), 568 (1324), 874
- (de Endya) (III), f. Conradi de Endya (IV), 1221 (1387) mi.
- (Henrici), f. Henrici Voerdinc (I), 1072 (1364) mi.
- Hermani, f. Hermani filii Bestikini, 623 (1324)
- de India zie LUBBERTUS de Endia
- (Johannes [Iohanssoen]) (I), f. Johannis Punt (I), 375 (1289-'90), 376, 377
- (Johannis) (II), f. Johannis de India (II), 446 (1297)
- Johannis (III), f. Johannis filii Lubekini (IV), 513 (1311)
- (Johannis) (IV), f. Johannis Pont (II), 640 (1330)
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Endya (IV), 1221 (1387) mi.
- (Leffardi), f. Leffardi Bouings (I), 1166 (1373) mi.
- de Meyger, 1077 (1364) ma.
- Mercator de Raelte, 1089 (1366) ma.
- (de Ockenbroec), f. Reyneri de Ockenbroec, 1172 (1373) mi.
- Punt [Pont] (I), 315 (1284), 349
- (Punt) (II), f. Johannis Punt (I), 375 (1289-'90), 376, 377
- (Pont) (III), f. Johannis Pont (II), 640 (1330)
- de Raelte, mercator, 1089 (1366) ma.
- (Reyneri), f. Reyneri de Ockenbroec, 1172 (1373) mi.
- cum septem sensibus, 284 (1284)
- van Stokkum [de Stochem], 306
- (Vekeman [Wekeman]), f. Arnoldi Vekeman (I), 363 (1288), 392, 486
- (Voerdinc), f. Henrici Voerdinc (I), 1072 (1364) mi.
- Wekeman zie LUBBERTUS Vekeman
(LUB[B]ERTI [Lub(b)ekini, Lubburti, Lutberti]), Andreas, f. Lubberti Bouings (I
of II), 1174 (1373) mi.
(-), Arnoldus, f. Lubberti Vekeman, 486 (1300)
(-), Bernardus, f. Lubberti Bouings (I of II), 1174 (1373) mi.
-, Egbertus [Engelbertus], 846 (1344, fid.)
(-), Everardus, f. Lubberti Punt (II), 376 (1289-'90)
(-), Gosvinus, f. Lubberti Bouings (I of II), 1110 (1369) mi.
(-), Hermannus [Harmannus] (I), f. Lubberti Punt (II), 377 (1289-'90)
(-), Hermannus (II), f. Lubberti de Endea (II), 874 (1347)
-, Hermannus (III), f. Lubberti Bestekens, 1062 (1364) mi.
(-), Johannes (I), f. Luberti de Brinco (I), 251 (1277)
(-), Johannes (II), f. Luberti Punt (I), 349 (1288)
(-), Johannes (III), f. Lubberti Wekeman, 392 (1291)
-, Johannes (IV), 513
-, Johannes (V), 619
(-), Johannes (VI), f. Lubburti de Brinco (II), 731 (1337) mi.
(-), Johannes (VII), f. Lubberti de Meyger, 1077 (1364) mi.
-, Johannes (VIII), f. Lubberti Iohanssoen (V), 1255 (1387) mi.
(-), Jordanus, f. Lubekini de Brinco (I), 285 (1284)
(-), Conradus, f. Lubberti de Endea (II), 874 (1347)
(-), Theodericus (I), f. Lutberti de Endya (I), 569 (1324)
(-), Theodericus (II), f. Lubburti de Brinco (II), 731 (1337) mi.
LUBEKIN... zie LUBBERT...
LUDEKIN... zie LUDOLF...
LUDEN[SOEN] zie LUDOLFI
LUDOLFUS [Ludekinus, Ludolphus], broeder van Harmannus, 51 (1249)
- [H]aluerici, 64 (1249), 259
- (de Brinco), kanunnik te Doetinchem, f. Werneri de Brinco (I), 289 (1284)
- Danekine [Denikine, Denycke] (I), 606 (1324, geen intr.)
- (Denycke) (II), f. Ghysonis Denycke, 650 (1330), 790
- (Denikine) (III), f. Ludekini Denikine (II), 790 (1338-'43)
- Eest zie LUDOLFUS Heest
- Egberti [Hecberti], 94 (1250-'53)
- (Euerardi), f. Euerardi Punt, 785 (1338-'43)
- (Giselberti [Ghysonis]), f. Ghysonis Denycke, 650 (1330)
- (G[h]elmari) (I), f. Ghelmari
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Zoete, 645 (1330)
- Ghelmari (II), f. Ghelmari filii Reyneri, 829 (1344) mi. 1137
- Haluerici zie LUDOLFUS Alverici
- (Heest [super Eest, uupper Hest(a), opper Heyst]) (I), f. Thiderici de Hesta
(I), 198 (1269-'72), 397, 533
- (super Eest) (II), f. Ludolphi super Eest (I), 533 (1311), 683, 737
- (opper Heyst) (III), f. Ludekini opper Heyst (II), 683 (1334)
- Henrici (I), f. Henrici filii Rufi Bernardi, 1025 (1361)
- Henrici (II), f. Henrici Ludensoen, 1116 (1369) mi.
- (Henrici) (III), f. Henrici de Zwollis (I), 1243 (1387) mi.
- Herrici, 260 (1277)
- (Johannis), f. Johannis Simpel, 784 (1338-'43)
- Jordani, f. Jordani filii Lamberti, 978 (1356) mi.
- Conradi, 175 (1268)
- (Cuperus [Cuperna]) (I), f. Nicolai Cuperne, 144 (1255-'67)
- (Cuperna) (II), f. Ottonis Cuperne, 309 (1284), 543
- Lamberti, f. Lamberti Iordaenssoen, 1176 (1373) mi.
- Loppinc (I) Stapel, 1001 (1356) ma.
- (Loppinc) (II), f. Ludekini Stapel alias Loppinc (I), 1001 (1356) mi.
- Ludolfi [Ludekini] (I), f. Ludolfi filii Aluerici, 259 (1277)
- (Ludolphi) (II), f. Ludolphi super Eest (I), 533 (1311)
- (Ludolphi) (III), f. Ludolphi filii Wernheri, 551 (1311)
- (Ludekini) (IV), f. Ludekini opper Heyst (II), 683 (1334)
- (Ludekini) (V), f. Ludekini Denikine (II), 790 (1338-'43)
- Ludekini (VI), 846 (1344)
- (Ludekini) (VII), f. Ludekini Stapel alias Loppinc (I), 1001 (1356) mi.
- (Nicolai), f. Nicolai Cuperne (I), 144 (1255-'67)
- (Ottonis), f. Ottonis Cuperne, 309 (1284)
- (Punt), f. Euerardi Punt, 785 (1338-'43)
- de Recken, 638
- (Simpel), f. Johannis Simpel, 784 (1338-'43)
- Stapel (I) alias Loppinc, 1001 (1356) ma.
- (Stapel) (II), f. Ludekini Stapel alias Loppinc (I), 1001 (1356) mi.
- (Theoderici [Thiderici]) (I), f. Thiderici de Hesta (I), 198 (1269-'72)
- Theoderici (II), f. Theoderici filii Reyneri (III), 729 (1337) mi.
- (Wern[h]eri), f. Werneri de Brinco (I), 289 (1284), 467, 551
- (Zoete), f. Ghelmari Zoete, 645 (1330)
- (de Zwollis), f. Henrici de Zwollis (I), 1243 (1387) mi.
(LUDOLFI [Ludekini, Luden(soen), Ludolphi]), Albertus, f. Ludekini Stapel alias
Loppinc (I), 1001 (1356) mi.
-, Egbertus [Ecbertus, Egelbertus] (I), 129 (1255-'67)
(-), Egelbertus (II), f. Ludolphi Cuperi (II), 543 (1311)
-, Giselbertus [Giso], f. Ludekini filii Werneri, 467 (1300)
-, Henricus, schepen, cognatus Hermanni Lalant, 1088 (1366) ma., 1116, 1152
(-), Herbordus, f. Ludolphi de Recken, 638 (1330)
-, Johannes (I), f. Ludekini Stapel alias Loppinc (I), 1001

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

264
(1356) mi.
-, Johannes (II), f. natur. Ludekini filii Ghelmari (II), 1137 (1369) mi.
(-), Lambertus, f. Ludekini opper
Heyst (II), 683 (1334)
-, Ludolfus [Ludekinus, Ludolphus] (I), f. Ludolfi filii Aluerici, 259 (1277)
(-), Ludolphus (II), f. Ludolphi super Eest (I), 533 (1311)
-, Ludolphus (III), f. Ludolphi filii Wernheri, 551 (1311)
(-), Ludekinus (IV), f. Ludekini opper Heyst (II), 683 (1334)
(-), Ludekinus (V), f. Ludekini Denikin, (II), 790 (1338-'43)
-, Ludekinus (VI), 846 (1344)
(-), Ludekinus (VII), f. Ludekini Stapel alias Loppinc (I), 1001 (1356) mi.
(-), Nicolaus, f. Ludekini uupper Hest (I), 397 (1291)
(-), Wernerus (I), f. Ludekini uupper Hest (I), 397 (1291)
-, Wernerus (II), f. Ludekini Werneri, 467 (1300)
(-), Wernerus (III), f. Ludekini vpper Heyst (II), 737 (1337)
LUERDENBEKE, Arnoldus, 860 (1347) ma.
LUTBERT... zie LUBBERT...

M
MACHTELD zie MECHTILDIS
DE MARI, Henricus, f.Johannis de Renen (I of II), 358 (1288)
MARNINI, Seynne, 77 (1250-'53)
MARQUARUS Marquardi (I) senior, schepen, 1106 (1369) ma.
- Marquardi (II) iunior, 1123 (1369) mi.
MARQUARDI, Marquardus (I) senior, schepen, 1106 (1369) ma.
-, Marquardus (II) iunior, 1123 (1369) mi.
MARSKRAMER zie INSTITOR
MARTERADIS [Martradis, Matradis], Reinerus f. domine, 213 (1269-'72), 249,
296
MARTINUS (Arnoldi), f. Arnoldi Summer, 968 (1356) mi.
- (Aurifaber), f. Reynheri Aurifabri (I), 512 (1311)
- ton Bome, schepen, 1191 (1387) ma., 1235
-, Bonus, schepen, 121 (1255-'67), 453
- (Johannis), f. Johannis Woestelant (II), 369 (1288)
- (Cuperus [Coperen]), f. Nycolai Coperen (III), 949 (1352), mi., 1252
- (Martini) (I), f. Boni Martini, 278 (1284), 453 (1297)
- (Martini) (II), f. Martini de Weteringen (I), 588 (1324)
- Milonis, 44 (1249), 256
- (Nycolai), f. Nycolai Coperen (III), 949 (1352) mi.
- (Reineri [Reynheri]), f. Reynheri Aurifabri (I), 512 (1311)
- (Summer), f. Arnoldi Summer, 968 (1356) mi.
- de Weteringe[n] (I), 341, 558
- (de Weteringen) (II), f. Martini de Weteringen (I), 588 (1324)
- (Woesteland [Wo(e)stelant]), f. Johannis Wostelant (II), 369 (1288), 412
MARTINI, Gelmarus (I), f. Martini filii Milonis, 256 (1277)
(-), Gelmarus (II), f. Martini ton Bome, 1235 (1387) mi.
-, Gerardus (I), 231
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453 (1297)
(-), Johannes, f. Martini Wostelant, 412 (1291)
-, Martinus (I), f. Boni Martini, 278 (1284), 453 (1297)
(-), Martinus (II), f. Martini de Weteringen (I), 588 (1324)
-, Milo, 219 (1273)
(-), Nycolaus, f. Martini Coperen, 1252 (1387) mi.
-, Pelegrinus, 43 (1249)
(-), Wolbertus, f. Martini ton Bome, 1235 (1387) mi.
MARTRADIS zie MARTERADIS
DE MAT, Hartwicus, 184 (1268)
-, Henricus Wise, 116 (1254)
MAT[T]H... zie THIAZ...
MATRADIS zie MARTERADIS
(MECHTILDIS [Mechthyldis, Mette]), Albertus, f. Mette de Dune, 496 (1306)
(-), Hermannus, f. Mechthyldis van den Duenen, 615 (1324)
MECKELIKE, Albertus de, 479 (1300)
MEIBOOM [Meibom, Meyboem, Meybome], Bernardus (I), 361 (1288), 411
(-), Bernardus (II), f. Bernardi Meibom (I), 410 (1291)
(-), Bernardus (III), f. Henrici Meyboem (I), 779 (1338-'43), 917
-, Godekinus, 681 (1334), 815
(-), Henricus (I), f. Bernardi Meibom (I), 410 (1291), 697, 779
(-), Henricus (II), f. Henrici Meyboem (I), 779 (1338-'43)
(-), Henricus (III), f. Godekini Meybomes, 815 (1338-'43)
(-), Sprung, f. Bernardi Meyboem (III), 917 (1349)
(-), Theodericus (I), f. Henrici Meyboems (I), 697 (1334)
-, Theodericus (II), broeder van Henricus Meyboem (I), 740 (1337), 779
(1338-'43, fid.)
MEINOLDUS [Meynoldus] Arnoldi, f. Arnoldi filii Meynoldi, 920 (1349), 992
(1356)
- vppen Berghe, 581
- super Brinke, 527 (1311)
- Gerardi (I), f. Gerardi filii Meynoldi (I), 636 (1330), 959, 1117
- Gerardi (II), schepen, 1148
- (Gerardi) (III), f. Gerardi Lalant (III), 1219 (1387) mi.
- (Johannis), f. Johannis de Orten, 748 (1337) mi.
- (Lalant), f. Gerardi Lalant (III), 1219 (1387) mi.
- (de Orten), f. Johannis de Orten, 748 (1337) mi.
(MEINOLDI [Meynoldi]), Arnoldus, f. Meynoldi vppen Berghe, 581 (1324), 794
(1337-'43, fid.), 920, 992
-, Gelmarus, schepen, f. Meynoldi filii Gerardi (I), 1117 (1369) mi.
(-), G[h]erardus (I), schepen, f. Meynholdi super Brinke, 527 (1311), 636, 669
(1334, fid.), 735, 819 (1338-'43, fid.), 822, 959, 960, 966
-, Gerardus (II), f. Meynoldi filii Gerardi filii Meynoldi (I), 959 (1356) mi.
-, Gerardus (III), f. Meynoldi filii Gerardi (II), 1148 (1373) mi.
MENSO [Menze, Menzo], 793 (1338-'43, fid.)
- (Bernardi), f. Albi Bernardi [Witte Berent], 456 (1297), 689
- (Frederici), f. Frederici ton Velde, 1171 (1373) mi.
- f. Johannis Longi, 190 (1268)
- (Mensonis), f. Mensonis ton Velde (I), 923 (1349)
- (de Monte), f. Wiconis de Monte, 305 (1284)
- ton Velde (I), 923 (1349) ma.
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- (Wiconis) (I), f. Wiconis de Monte, 305 (1284)
- Wiconis (II), 517 (1311)
MENSONIS, Bernardus, f. Mensonis Witten Berents, 689 (1334)
(-), Fredericus, f. Mensonis ton Velde (I), 923 (1349)
-, Henso, f. Mensonis Witten Berents, 689 (1334)
(-), Johannes, f. Mensonis ton Velde (I), 923 (1349)
(-), Menso, f. Mensonis ton Velde (I), 923 (1349)
(-), Wilhelmus, f. Mensonis ton Velde (I), 923 (1349)
MENZE [Menzo] zie MENSO
MERCATOR, Lubbertus, de Raelte, 1089 (1366) ma.
METTE zie MECHTILDIS
(DE MEYGER), Johannes, f. Lubberti de Meyger, 1077 (1364) mi.
-, Lubbertus, 1077 (1364) ma.
MILO Martini, 219 (1273)
MILONIS, Martinus, 44 (1249), 256
(MIRABILIS), Arnoldus, f. Euerardi Mirabilis, 100 (1254)
-, Euerardus, 100
MOCEDIS, Henricus f., 46 (1249), 187
MOMME de Keken zie MUMME de Keken
(MONETARIUS), Arnoldus, f. Tiderici Monetarii (II), 404 (1291)
(-), Egidius (I), 89 (1250-'53), 325
(-), Egidius (II), f. Egidii Monetarii (I), 325 (1288)
(-), Euerardus (I), f. Tidemanni Monetarii (I), 335 (1288)
(-), Euerardus (II), f. Tiderici Monetarii (II), 405 (1291)
-, Gerardus, 56 (1249), 89, 127
(-), Harmannus (I), f. Tiderici Monetarii (II), 404 (1291)
(-), Harmannus (II), f. Leffardi Monetarii, 415 (1291)
(-), Lef[f]ardus, f. Thidemanni Monetarii (I), 176 (1268), 415, 438
-, Theodericus [Tidericus] (I), 53 (1249), 254
(-), Tidericus (II), f. Tiderici Monetarii (I), 254 (1277), 405
(-), Tidericus (III), f. Tiderici Monetarii (II), 404 (1291)
-, Tidemannus [Thidemannus] (I), 176, 335
(-), Thidemannus (II), f. Leffardi Monetarii, 438 (1297)
(-), Wenemarus, f. Egidii (I) filii Gerardi Monetarii, 89 (1250-'53)
(DE [SUPER] MONTEM [vppen Berghe]), Arnoldus, f. Meynoldi vppen Berghe,
581 (1324)
(-), Egbertus [Ecbertus, Engelbertus], f. Wiconis de Monte, 305 (1284), 327
-, Frethericus, 106 (1254)
(-), Gerardus, schepen, f. Odonis super Montem, 364 (1288)
(-), Gerboldus, f. Engelberti super Montem, 327 (1288)
(-), Giselbertus [Gise, Giso] (I), verwant van Wico de Monte, 275
(-), Giso (II), kanunnik, f. Wiconis de Monte, 440 (1297)
(-), Henricus, f. Wiconis de Monte, 440 (1297)
-, Meinoldus [Meynoldus], 581
(-), Menso, f. Wiconis de Monte, 305 (1284)
-, Odo, 364 (1288)
(-), Reynerus, f. Odonis super Montem, 365 (1288)
-, Wico, gener Gise (de Monte) (I), 275 (1278-'83), 305, 440
MOSEKINI, Wolbertus, 425
(MULHARD [Mulardus, Mulhart]), Bernardus, schout, f. Leffardi Mulardi (I), 370
(1288), 554, 611
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(-), Hermannus, f. Bernhardi Mulhard, 611 (1324)
-, Leffardus [Lephardus] (I), 370
(-), Lephardus (II), f. Bernhardi Mulhart, 554 (1311)
MUMME de Keken [Momme de Keken, Mumme, Munme de Keken], Henricus
(I), schepen, 828 (1344) ma., 956 (1356, geen intr.), 957, 1033, 1055 (1364,
geen intr.), 1060, 1113
(-), Henricus (II), f. Henrici Mumme de Keken (I), 1033 (1361) mi., 1150
-, Johannes, schepen, f. Henrici Mumme de Keken (I), 957 (1356) mi.
(-), Conradus (I), f. Henrici Mummen de Keken (I), 1060 (1364) mi.
(-), Conradus (II), f. Henrici Mommen de Keken (II), 1150 (1373) mi.
(-), Stephanus, schepen, f. Henrici Mommen de Keken (I), 1-113 (1369) mi.
(-), Theodericus, f. Henrici Mommen de Keken (I), 1113 (1369) mi.
MUNTER zie MONETARIUS

N
NANNO (de Apeldoren), f. Harmanni de Apeldoren (I), 421 (1291), 613, 644
(NANNONIS), Hermannus, f. Nannonis de Apeldoren, 613 (1324)
(-), Theodericus, f. Nannonis de Apeldoren, 644 (1330)
(NEGHENAP [Negenab, Neghenaep, Neghenappe, Nyeghenap]), Arnoldus
(I); f. Henrici Nyeghenap (III), 1159 (1373) mi.
(-), Arnoldus (II), f. natur. Henrici Nyeghenap (IV), filii Brunonis (II), 1232 (1387)
mi.
(-), Berwoldus, schepen, f. Brunonis Neghenap (I), 680 (1334), 1124
(-), Bruno (I), f. Henrici Neghenaep (I), 620 (1324), 680, 708 (1338, fid.), 814
(1338-'43, fid.), 866 (1347, fid.), 1232
(-), Bruno (II), f. Brunonis Neghenappes (I), 814 (1338-'43), 1158
(-), Bruno (III), f. Henrici Neghenap (II), 997 (1356) mi.
(-), Bruno (IV), f. Berwoldi Nyeghenap, 1124 (1369) mi.
-, Henricus (I), sartor, 463 (1297), 620
(-), Henricus (II), f. Brunonis Neghenap (I), 680 (1334), 721, 870, 997, 999
(-), Henricus (III), f. Henrici Neghenap (II), 999 (1356) mi., 1159
(-), Henricus (IV), schepen, f. Brunonis Nyeghenap (II), 1158 (1373) mi., 1232
(-), Karulus, f. Henrici Neghenap (II), 721 (1337) mi.
(-), Conradus, f. Henrici Neghenap (II), 870 (1347)
NIC[H]OLAUS, broeder van Otto, 126 (1255-'67)
- (de Biuanghe), f. Rodolphi de Biuanghe, 535 (1311)
- (Brink [de Brinco, super Brinke]) (1), f. Hesseli in Brinco (I), 22 (1249), 206
- de Brinco (I of II), miles, 314
- (de Brinco) (II), f. Godefridi de Brinco (I), 172 (1268)
- (de Brinco) (III), monachus in Varlar, f. Gotfridi de Brinco (I), 427 (1292-'96)
- de Brinco, 290
- super Brinke, 510
- Elverdinck [Eluerdync, Eluerdynghe], 641 (1330), 690, 691
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- (van de Engestraat [Engestrate]), broeder van Henricus de Engestrate (I),
360 (1288), 445
- (Godefridi [Gotfridi]) (I), f. Godefridi de Brinco (I), 172 (1268)
- (Gotfridi) (II), monachus in Varlar, f. Gotfridi de Brinco (I), 427 (1292-'96)
- (Godefridi) (III), f. Godefridi Voetekiin, 667 (1330)
- (Hardenberg [Ha(e)rdenberg(h)e, Hardenberch]) (I), f. Henrici Hardenberch
(I), 368 (1288), 572
- (de Hardenberch) (II), f. Henrici de Hardenberch (II), 521 (1311), 693
- (Hardenbergh) (III), f. Nicolai Hardenbergh (I), 572 (1324), 896
- (Hardenbergh) (IV), f. Henrici Hardenbergh (III), 771 (1337)
- (Heest [uupper Hest]), 397 (1291)
- Helenburgis [Helbergen, Helleberghe], 329
- (Henrici) (I), f. Henrici Creppekin (I), 345 (1288)
- (Henrici) (II), f. Henrici Hardenberch (I), 368 (1288)
- (Henrici) (III), f. Henrici de Hardenberch (II), 521 (1311)
- (Henrici) (IV), f. Henrici Hardenbergh (III), 771 (1337)
- (Henrici) (V), f. Henrici Creyenscote (I), 818 (1338-'43)
- Hest zie NICOLAUS Heest
- Johannis, f. Johannis filii Wernheri (III), 616 (1324)
- Ka, 1203 (1387) ma.
- Cuperus [Coeperus, Coperen, Cuperna] (I), 144
- Cuperna (II), 309
- Coeperus (III), f. Peregrimi (Coeperi) (I), 582 (1324), 949 († 1352)
- (Coperen) (IV), f. Martini Coperen, 1252 (1387) mi.
- (Creppekin [Creppicken]) (I), f. Henrici Creppekin (I), 345 (1288), 546
- (Creppicken) (II), f. Thome Creppickens, 852 (1344) mi.
- (Creyenscote), f. Henrici Creyenscote (I), 818 (1338-'43)
- Lodewici, 40 (1249)
- (Ludolfi [Ludekini]), f. Ludekini uupper Hest (I), 397 (1291)
- (Martini), f. Martini Coperen, 1252 (1387) mi.
- (Nicolai), f. Nicolai Hardenbergh (I), 572 (1324)
- (Peregrimi), f. Peregrimi (Coeperi) (I), 582 (1324)
- (Poot [super Pote]), f. Thidemanni super Pote, 441 (1297)
- (Rodolphi), f. Rodolphi de Biuanghe, 535 (1311)
- de Stocke, 65 (1249)
- (Theoderici), f. Theoderici Noyteman, 970 (1356) mi.
- (T[h]idemanni), f. Thidemanni super Pote, 441 (1297)
- (Thome), f. Thome Creppickens, 852 (1344) mi.
- (Voet [Voetekiin], f. Godefridi Voetekiin, 667 (1330), 1042
(NICOLAI), Everardus, f. Nicolai de Brinco (I of II), 314 (1284)
(-), Godefridus, f. Nicolai super Engestrate, 444 (1297)
(-), Godekinus, f. Nycolai Voet, 1042 (1361)
(-), Henricus (I), f. Nicolai super Engestrate, 444 (1297)
(-), Henricus (II), f. Nicolai Hardenbergh (I), 572 (1324)
(-), Henricus (III), f. Nicolai Eluerdynghes, 691 (1334)
(-), Hermannus, f. Nicolai super Engestrate, 444 (1297)
(-), Hescelus, f. Nicolai de Brinco (I), 206 (1269-'72)
(-), Johannes (I), f. Nicolai Hardenbergh (I), 572 (1324)
(-), Johannes (II), f. Nicolai Eluerdynghes, 690 (1334)
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(-), Johannes (III), f. Nicolai Haerdenberghs (II), 693 (1334)
(-), Johannes (IV), f. Nycolai Haerdenberghes (III), 896 (1349)
(-), Ludolfus, f. Nicolai Cuperne (I), 144 (1255-'67)
(-), Martinus, f. Nycolai Coperen (III), 949 (1352) mi.
(-), Nicolaus, f. Nicolai Hardenbergh (I), 572 (1324)
(-), Pelegrimus (I), f. Nicolai Cuperne (II), 309 (1284)
(-), Pelegrimus (II), f. Nycolai Coperen (III), 949 (1352) mi.
(-), Petrus, f. Nicolai Helenburgis, 329 (1288)
(-), Theodericus, f. Nicolai Eluerdynghes, 691 (1334)
(-), Tidemannus [T(h)ydemannus] (I), f. Nicolai de Brinco, 290 (1284)
(-), Thydemannus (II), f. Nicolai super Brinke, 510 (1311)
(-), Thomas, f. Nicolai Creppekins (I), 546 (1311)
(-), Wernerus, f. Nicolai Eluerdynghes, 690 (1334)
NIENBEKE, Hugo de, 416 (1291)
-, Lambertus de, 416
(NIENBURGIS), Fredericus, f. Henrici Nienburgis (I), 577 (1324)
-, Henricus (I), 537 (1311), 577
(-), Henricus (II), f. Henrici Nienburgis (I), 577 (1324)
NIGER, Johannes, 52 (1249)
NOEDEN, Fredericus, 526 (1311)
NOEYTEMAN zie NOYTEMANNI
NOLLE (Dinsselaken), f. Henrici Dinsselaken, 563 (1312-'23)
- (Henrici), f. Henrici Dinsselaken, 563 (1312-'23)
NOORDENBERGSTRAAT [de Nordenberg, platea Nordenbergensi, platea
Nordenburgensi], Bernardus (I), 108
-, Bernardus (I of II), 156
(-), Bernardus (II), f. Reynboldi de Nordenberg (I), 112 (1254)
(-), Hildebrant, f. Bernardi de platea Nordenbergensi (I), 108 (1254)
-, Reinboldus [Renboldus, Reynboldus] (I), 112
(-), Renboldus (II), f. Bernardi in platea Nordenburgensi (I of II), 156 (1255-'67),
202
(-), Renboldus (III), f. Reinboldi de Nordenberg (II), 202 (1269-'72)
NOYTEMANNI [Noeyteman], Gozwinus, 484 (1300)
-, Rodolphus, 484 (1300, 662
-, Rotgerus, 280 (1284)
-, Theodericus [Tidericus], 355 (1288), 868, 953, 970
NYEGHENAP zie NEGHENAP

O
OBELIN... zie EBELIN...
OBERTUS [Otbertus] (Gerardi), f. Gerardi Stickers, 940 (1352) mi.
- (Oberti), f. Oberti Sticker (I), 827 (1344)
- Sticker (I), 826 (1344) ma.
- (Sticker) (II), f. Oberti Sticker (I), 827 (1344)
- (Sticker) (III), f. Gerardi Stickers, 940 (1352) mi.
- (van Stokkum [de Stochem]), f. Wolberti de Stochem, 727 (1337)
- (Wolberti), f. Wolberti de Stochem, 727 (1337)
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(OBERTI), Gerardus, f. Oberti Sticker (I), 826 (1344)
(-), Johannes, f. Oberti Sticker (I), 826 (1344)
(-), Obertus, f. Oberti Sticker (I), 827 (1344)
(-), Wilhelmus, f. Oberti Sticker (I), 826 (1344)
ODO [Ode], 751 (1337, fid.),
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754 (1337, fid.), 757 (1337, fid.), 777 (1338-'43, fid.), 789 (1338-'43, fid.), 856
(1347, fid.)
- G[h]er[h]ardi (I), f. Gherhardi filii domini Odonis (I), 508 (1311)
- Gerardi (II), 1027
- (Cranenvotiken), vader van Johannes Cranenvotiken, 1092
- super Montem, 364 (1288)
- Reynheri, schepen, f. Reynheri filii domini Odonis (I), 507 (1311), 832 (1344,
fid.), 893
ODONIS, G[h]elmarus, schepen, 719 (1337, fid.)
(-), Gerardus (I), schepen, f. Odonis super Montem, 364 (1288), 465 (1300,
geen intr.), 508
-, Gerardus (II), f. Odonis filii Gerardi, 1027 (1361)
-, Johannes (I), f. Odonis filii Reyneri, 893 (1349)
(-), Johannes (II), f. Oden Cranenvotiken, 1092 (1366) ma.
-, Petrus, 878 (1347)
(-), Reynerus (I), f. Odonis super Montem, 365 (1288), 507, 612
(-), Reynerus (II), broeder van Wernerus Odonis, 751 (1337) mi.
(-), Wernerus, broeder van Reynerus Odonis, 751 (1337) mi.
OELDENSTOCKE zie STOCKE
OELRIC... zie ULRIC...
(VAN OKKENBROEK [de Ockenbroec, Ockenbro(e)ke, Ockenbruke]), Andreas,
f. Reyneri de Ockenbroke, 1131 (1369) mi.
(-), Bernardus, f. natur. Reyneri de Ockenbroke, 1052 (1361) mi.
(-), Gerardus, schepen, f. Wolteri de Ockenbroeke (I), 591 (1324), 765 (1337,
fid.), 1129
(-), Gherlacus (I), f. Wolteri de Ockenbruke (I), 687 (1334)
-, Gherlacus (II), f. Rotgheri de Ockenbruke, 916 (1349)
(-), Johannes, f. Wolteri de Ockenbroke (I), 766 (1337)
(-), Conradus (I), schepen, f. Wolteri de Ockenbroke (I), 764 (1337)
(-), Conradus (II), f. Reyneri de Ockenbroec, 1225 (1387) mi.
(-), Lubbertus, f. Reyneri de Ockenbroec, 1172 (1373) mi.
(-), Reynerus, f. Wolteri de Ockenbroke (I), 764 (1337), 1052, 1083, 1131,
1172, 1225
-, Rotcherus (I), 497
(-), Rothgherus (II), f. Wolteri de Ockenbroeke (I), 591 (1324), 916
(-), Rotgherus (III), f. natur. Gerardi de Ockenbroec, 1129 (1369) mi.
(-), Rotgherus (IV), f. Reyneri de Ockenbroke, 1131 (1369) mi.
(-), Wolterus (I), broeder van Rotcherus de Ockenbroke (I), 497 (1309), 591,
687, 764
(-), Wolterus (II), f. Reyneri de Ockenbroec, 1083 (1364) mi.
VAN OLDENZAAL [de Aldensele, Aldenze(e)l], Arnoldus Sceuinc, 228 (1273)
(-), Gerardus, f. Winikeni de Aldenzeel, 1247 (1387) mi.
(-), Wilhelmus, f. Winikeni de Aldenzeel, 1247 (1387) mi.
-, Winikinus, 1200 (1387) ma., 1247
(OLYSLAGHER), Henricus, f. Johannis Olyslagher, 1231 (1387) mi.
-, Johannes, 1188 (1387) ma., 1231
OPPERHEEST zie HEEST
ORREO zie HORREO
VAN [DE] ORTEN, Johannes, 748
-, Mattheus zie Thiazo DE ORTEN
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(-), Meynoldus, f. Johannis de Orten, 748 (1337) mi.
(-), Thiazo [Tyaso], f. Johannis de Orten, 748 (1337) mi.
OTBERTUS zie OBERTUS
OTTO (I), 113
- (II), broeder van Nicolaus, 126 (1255-'67)
- (III), 146
- Bertoldi, 188 (1268)
- (Egberti [Ecberti]), f. Ecberti in Poto, 68 (1250-'53)
- de Elten Haermaker, 1107 (1369) ma., 1139
- Esselen, 863
- Haermaker, de Elten, 1107 (1369) ma., 1139
- (Hardenberg [Haerdenbergh]), f. Johannis Haerdenbergh (II), 1028 (1361)
mi.
- (de [H]orreo), f. Johannis de Orreo, 318 (1284)
- (Johannis) (I), f. Johannis de Orreo, 318 (1284)
- (Johannis) (II), f. Johannis Sconevrendi (I), 420 (1291)
- (Johannis) (III), f. Johannis Sconevriend (II), 964 (1356) mi.
- (Johannis) (IV), f. Johannis Haerdenbergh (II), 1028 (1361) mi.
- Cuperna, 310
- de Orreo zie OTTO de Horreo
- (Ottonis) (I), f. Ottonis Simpel (I), 388 (1291)
- (Ottonis) (II), f. Ottonis Esselen, 863 (1347)
- (in Poto), f. Ecberti in Poto, 68 (1250-'53), 212
- (Schonevriend [Sconevrendus, Sconevriend] (I), f. Johannis Sconevrendi (I),
420 (1291)
- (Sconevriend) (II), f. Johannis Sconevriend (II), 964 (1356) mi.
- Simpel (I), 388
- (Simpel) (II), f. Ottonis Simpel, 388 (1291)
- (Sutor), f. Theoderici mariti Esselen Sutoris, 886 (1347)
- (Theoderici), f. Theoderici mariti Esselen Sutoris, 886 (1347)
OTTONIS (Ottensoen), Bertoldus, 188 (1268)
(-), Gerardus, f. Ottonis de Elten Haermaker, 1139 (1369) mi.
(-), Gerlacus, f. Ottonis de Poto, 212 (1269-'72)
(-), Johannes (I), f. Ottonis Esselen, 863 (1347)
(-), Johannes (II), f. Ottonis de Elten Haermaker, 1139 (1369) mi.
(-), Ludolfus, f. Ottonis Cuperne, 309 (1284)
(-), Otto (I), f. Ottonis Simpel (I), 388 (1291)
(-), Otto (II), f. Ottonis Esselen, 863 (1347)
(-), Theodericus (I), f. Ottonis Esselen, 863 (1347)
-, Theodericus (I of II), 1242
(-), Theodericus (II), f. naturalis Ottonis (II) filii Johannis Sconevriend (II), 964
(1356) mi.
OTWINUS, broeder van Wilhelmus, Johannes (I) en Pelegrinus, 54 (1249)
OVING, Gerardus, 1210 (1387) ma., 1261
(-), Henricus, f. Gerardi Ovings, 1261 (1387) mi.
(-), Theodericus, f. Gerardi Ovings, 1261 (1387) mi.
DE [TER] OY, Henricus (I), 719 (1337) mi., 873
(-), Henricus (II), f. Henrici ter Oy (I), 873 (1347)
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(PAMUNT), Bernardus, f. Johannis Pamunt, 1018 (1361)
-, Johannes, schepen, 1017
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(1361) ma.
(PAPE), Anselmus, f. Gerardi Pape, 328 (1288)
-, Arnoldus, schepen, 1192 (1387) ma.
-, Gerardus, 173, 328
(-), Gerlacus, f. Gerardi Papen, 173 (1268)
PAULUS Bouduini, 332 (1288)
PELEGRIMUS [Pelegrinus, Peregrinus, Pilegrimus], broeder van Wilhelmus,
Johannes (I) en Otwinus, 54 (1249)
- (Albus), vader van Johannes Albus, 148
- (Boltonis [Bolte]) (I), f. Boltonis de Lauania, 549 (1311)
- (Bolte) (II), f. Gerardi Bolte (I), 696 (1334)
- ter Brug[g]e[n] [Brugghen, Ponte] (I), 151 (1255-'67), 336
- (de Ponte) (II), f. Rodolphi de Ponte (I), 337 (1288)
- tor Brugge (III), 795 (1338-'43)
- (ter Brugghen) (IV), schepen, f. Lamberti ter Brugghen, 1173 (1373) mi.
- (de Endia [India]), f. Hartwici de India, 184 (1268)
- (Gerardi), f. Gerardi Bolte (I), 696 (1334)
- (Hartwici) (I), f. Hartwici Hodans (II), 168 (1268)
- (Hartwici) (II), f. Hartwici de India, 184 (1268)
- de Haten, 111 (1254)
- (Heinemanni [Heynemanni]), f. Heynemanni Rufi, 193 (1268)
- (Helmici), f. Helmici de Campen, 279 (1284)
- (Henrici), f. Henrici Rufi (I), 300
- de Heten, 99
- (Hodans [Hodanz]) (I), broeder van Hertwicus Hodans (II), 125 (1255-'67),
246
- (Hodans) (II), f. Hartwici Hodans (II), 168 (1268), 477
- de India zie PELEGRIMUS de Endia
- (Johannis), f. Johannis de Leyden, 1130 (1369) mi.
- (de Campen), f. Helmici de Campen, 279 (1284)
- (Cuperus [Coeperus, Coperen, Cuperna, Koperen]) (I), f. Nicolai Cuperne (II),
309 (1284), 582
- (Coperen) (II), f. Nycolai Coperen (III), 949 (1352), 1070
- (Lamberti), f. Lamberti ter Brugghen, 1173 (1373) mi.
- (van Leeveen [de Lauania]), f. Boltonis de Lauania, 549 (1311)
- (de Leyden), f. Johannis de Leyden, 1130 (1369) mi.
- Martini, 43 (1249)
- (Nicolai) (I), f. Nicolai Cuperne (II), 309 (1284)
- (Nycolai) (II), f. Nycolai Coperen (III), 949 (1352) mi.
- Pelegrimi [Pelegrini, Pilegrimi] (I), 118 (1254)
- (Pelegrini) (II), f. Pelegrini filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
- de Ponte zie PELEGRIMUS ter Bruggen
- (Rodolphi), f. Rodolphi de Ponte (I), 337 (1288)
- (Rufus) (I), f. Heynemanni Rufi, 193 (1268)
- (Rufus) (II), f. Henrici Rufi (I), 300
- (Rufus) (III), f. Pelegrini filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
- f. Scarlakens, 338 (1288)
- Vnesolten, 509
- Wagenbergh, 292
- Wayenberge, 401-403
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(PELEGRIMI [Pelegrini, Peregrini, Pilegrimi]), Andreas, f. Pilegrimi de Heten,
99 (1254)
(-), Gerardus, f. Pelegrini Wayenberge, 403 (1291)
(-), Hartwicus [Hartuicus, Hertewicus] (I), f. Pelegrimi Hodans
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(I), 246 (1277)
(-), Hartuicus (II), f. Pelegrini Wayenberge, 402 (1291)
(-), Henricus (I), f. Pelegrini filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
(-), Henricus (II), f. Pelegrini Wayenberge, 401 (1291)
-, Henricus (III), 840 (1344) mi.
-, Hertewicus zie Hartwicus PELEGRIMI
-, Johannes Albus, 148 (1255-'67)
(-), Lambertus (I), f. Pelegrini filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
(-), Lambertus (II), f. Pelegrimi tor Brugge (III), 797 (1338-'43)
(-), Nicolaus Coeperus, 582 (1324)
-, Pelegrimus (I), 118 (1254)
(-), Pelegrimus (II), f. Pelegrini filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
(-), Rodolphus, f. Pelegrimi tor Brugge (III), 797 (1338-'43)
(-), Rolandus (I), f. Pelegrini filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
(-), Rolandus (II), f. Pelegrimi Hodanz (II), 477 (1300)
(-), Rolandus (III), f. Peregrini Vnesolten, 509 (1311)
(-), Wenemarus, f. Pelegrimi Koperen (II), 1070 (1364) mi.
PELS, Gherardus, f. Conradi Vadye (II), 573 (1324)
PEREGRIN... zie PELEGRIM...
PETRONELLE [Peternelle], Johannes, 660 (1330), 894, 945 († 1352)
PETRUS (Bomp), vader van Gerardus Bomp, 28
- Burchardi [Borchardi], 495 (1306), 614
- G[h]enekini, 738 (1337) mi.
- (Gerardi), f. Gerardi Wijntapper, 880 (1347)
- (de Gropentolle), f. Rodolphi de Gropentolle (I), 807 (1338-'43)
- (Helenburgis), f. Nicolai Helenburgis, 329 (1288)
- (Henrici), f. Henrici de Vreden (I of II), 413 (1291)
- Johannis, f. Johannis filii Reynheri (I), 541 (1311)
- de Lapidea Domo, 423 (1291)
- (Nicolai), f. Nicolai Helenburgis, 329 (1288)
- Odonis, 878 (1347)
- Petri (I), f. Petri filii Borchardi, 614 (1324)
- Petri (II), f. Petri filii Theoderici, 1122 (1369) mi.
- (Rodolphi), f. Rodolphi de Gropentolle (I), 807 (1338-'43)
- Sickelderen, 856 (1347) ma.
- Steenhuis zie PETRUS de Lapidea Domo
- Theoderici, schepen, f. Theoderici filii Reyneri (I), 794 (1338-'43), 1122
- (de Vreden), f. Henrici de Vreden (I of II), 413 (1291)
- (Wijntapper), f. Gerardi Wijntapper, 880 (1347)
PETRI, Borchardus, f. Petri filii Borchardi, 614 (1324)
-, Gerardus (I) Bomp, 28 (1249)
(-), Gerardus (II), f. Petri Sickelderen, 856 (1347) ma.
(-), Henricus, f. Petri Sickelderen, 856 (1347) ma.
(-), Herbordus, f. Petri de Lapidea Domo, 423 (1291)
(-), Johannes, f. Petri Sickelderen, 856 (1347) ma.
-, Petrus (I), f. Petri filii Borchardi, 614 (1324)
-, Petrus (II), f. Petri filii Theoderici, 1122 (1369) mi.
-, Theodericus, f. Petri filii Theoderici, 1122 (1369) mi.
PHILIPPUS [Phylippus] Arnoldi (I), f. Arnoldi filii Phylippi, 635 (1330)
- Arnoldi (II), f. natur. Arnoldi filii Gerardi (I), 966 (1356) mi.
- Gerardi, f. Gerardi filii Meynoldi (I), 636 (1330)
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- (Henrici), f. natur. domini Henrici Crudenars (I), 1112 (1369) mi.
- Hertcheri zie PHILIPPUS Hartgeri
- (Crudenar), f. natur. domini Henrici Crudenars (I), 1112 (1369) mi., 1168
PHILIPPI [Phylippi], Arnoldus, schepen, 635 (1330), 966
-, Henricus (I), 1031
(-), Henricus (II), f. Philippi Crudeners, 1168 (1373) mi.
PIJNLIJKE [Piinlicke], Henriken de, 1076 (1364) mi., 1155
(-), Johannes, f. Henrici Pijnliken, 1155 (1373) mi.
PILEGRIM... zie PELEGRIM...
DE POLE [vppen Poele], Eb[b]elinus, [Obelinus], 419, 586
(-), Giselbertus [Ghyzo], f. Henrici filii Obelini vppen Poele, 586 (1324)
(-), Henricus, f. Ebbelini de Pole, 419 (1291), 586
-, Obelinus zie Ebelinus DE POLE
(IN DE POLSTRAAT [in platea Polonis, Polstrate]), Gelmarus, f. Conradi in
Polstrate, 455 (1297)
(-), Herewicus, broeder van Wendelmodis in platea Polonis, 208 (1269-'72)
-, Hesselus, 422
-, Conradus, 455
(-), Tidemannus, f. Hesseli in platea Polonis, 422 (1291)
-, Wendelmodis, 208
PONT zie PUNT
DE PONTE zie TER BRUGGEN
TER POORTEN [apud Poertam, ter Poerten, vor deer Porten], Berwoldus (I),
562 (1312-'23), 869
(-), Berwoldus (II), f. Berwoldi apud Poertam (I), 869 (1347)
(-), Johannes, schout en schepen, f. Theoderici ter Poerten (I), 998 (1356) mi.,
1211, 1228
-, Theodericus (I), 998 († 1356)
(-), Theodericus (II), f. Iohannis ter Poerten, 1228 (1387) mi.
(POOT [super Pote, in Poto]), Alfardus, f. Thidemanni super Pote, 441 (1297)
-, Ecbertus, 68 (1250-'53)
(-), Gerlacus, f. Ottonis de Poto, 212 (1269-'72)
(-), Nicolaus, f. Thidemanni super Pote, 441 (1297)
(-), Otto, f. Ecberti in Poto, 68 (1250-'53), 212
-, Thidemannus, 441
PUELLA zie JONKVROUW
PUME, Gerlacus (I), 60 (1249), 334
(-), Gerlacus (II), f. Gerlaci Pume (I), 334 (1288)
(PUNT [Pont, Pund[e], Punth]), Arnoldus, schepen, f. Gerardi Pundes, 837
(1344) mi.
(-), Everardus, f. Lubberti Punt (II), 376 (1289-'90), 785
(-), G[h]elmarus, f. Johannis Punth (II), 571 (1324), 656
(-), Gerardus, schepen, f. Euerardi Punt, 785 (1338-'43), 837 (1344, fid.), 858
(1347, fid.), 860 (1347, fid.)
-, Harmannus zie Hermannus PUNT
(-), dominus Henricus (I), f. Johannis Punt (I), 471 (1300)
(-), Henricus (II), f. Ghelmari Pont, 656 (1330)
(-), Hermannus [Harmannus], f. Lubberti Punt (II), 377 (1289-'90)
(-), Johannes (I), f. Luberti Punt (I), 349 (1288), 373 (1289-'90), 375, 471
(-), Johannes (II), f. Johannis Punt (I), 374 (1289-'90), 571, 640
-, Johannes (III), f. Johannis Punth (II), 571 (1324)
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Punt, 754 (1337)
(-), Conradus, f. Johannis Punth (II), 571 (1324), 754
-, Lub[b]ertus (I), 315 (1284), 349
-, Lub[b]ertus (II), f. Johannis Punt (I), 375 (1289-'90), 376, 377
(-), Lubbertus (III), f. Johannis Pont (II), 640 (1330)
(-), Ludolfus [Ludekinus], f. Euerardi Punt, 785 (1338-'43)
VAN DER PUT [de Puteo, prope (iuxta) Puteum], Bernardus, f. Hildebrandi de
Puteo, 312 (1284)
-, Hartwicus, 88 (1250-'53)
(-), Henricus, f. Henrici de Puceo, 87 (1250-'53)
-, Herwicus, 30 (1249), 87
-, Hildebrandus, 312

R
RAALTE [Raelte], Lubbertus Mercator de, 1089 (1366) ma.
RABBERTUS [Ralbertus] de Bas[s]ele [Bascele] (I), 137 (1255-'67)
- de Basele (I of II), 209
- (de Bascele) (II), f. Ralberti de Bascele (I), 137 (1255-'67)
- (Rabberti [Ralberti]), f. Ralberti de Bascele (I), 137 (1255-'67)
(RABBERTI [Ralberti]), Ecbertus, f. Rabberti de Basele (I of II), 209 (1269-'72)
(-), Ralbertus, f. Ralberti de Bascele (I), 137 (1255-'67)
VAN RADE [de Radenh], Alvericus, 161 (1255-'67)
RADUINE [Radue, Radvine], Rodolfus, 252 (1277), 307 (1284), 353
RAENDE zie RANDE
RALBERT... zie RABBERT...
VAN RANDE[N] [de Raende, Rant], Aluericus, 23 (1249), 264, 303, 449
(-), G[h]erardus (I), f. Aluerici de Randen, 264 (1277)
(-), Gherardus (II), viskoper, f. Henrici Raendes (I), 902 (1349)
(-), Gerardus (III), viskoper, f. Henrici Rant (II), 944 (1352) mi.
(-), Henricus Blankard (I), f. Aluerici de Randen, 303 (1284), 449, 902
(-), Henricus (II), f. Henrici Raendes (I), 902 (1349), 944 († 1352)
(-), Henricus (III), f. Henrici Rant (II), 944 (1352) mi.
RECHEN [Recke(n), Recko] zie REKKUM
REINBOLDUS [Renboldus, Reynboldus] (Bernardi), f. Bernardi in platea
Nordenburgensi (I of II), 156 (1254)
- Noordenbergstraat [Nordenberg, in platea Nordenburgensi] (I), 112
- (in platea Nordenburgensi) (II), f. Bernardi in platea Nordenburgensi (I of II),
156 (1254), 202
- (de Nordenberg) (III), f. Reinboldi de Nordenberg (II), 202 (1269-'72)
- (Reinboldi), f. Reinboldi de Nordenberg (II), 202 (1268)
- Swaanhildis [Suaneldis, Swaneldis], 49 (1249), 154 (1254-'67)
(REINBOLDI [Renboldi, Reynboldi]), Bernardus, f. Reynboldi de Nordenberg
(I), 112 (1254)
-, Gelmarus, 50 (1249)
-, Gerlacus, 155 (1255-'67)
-, Henricus, 50 (1249)
-, Mattheus zie Thiazo REINBOLDI
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-, Steffanus, 155 (1255-'67)
-, Thiazo [Tjazo], 50 (1249)
REINERUS [Reynerus, Reynherus], broeder van Bolgerus en Alfardus, 48
(1249)
- Abelini zie REINERUS Ebelini
- (Aurifaber) (I), f. Johannis Aurifaberi (I), 250 (1277), 512, 618
- Aurifaber (II), 1128, 1138
- van den Berg zie REINERUS super Montem
- Bolemanni, 390 (1291)
- Ebelini [Abelini] (I), 294 (1284)
- Abelini (II), 778 (1338-'43)
- van Emmerik [de Embrica], 1078
- G[h]elmari, 776 (1338-'43)
- van Haarloo [de Haerlo], 1222
- (Hardenbergh), f. Henrici Hardenbergh (III), 771 (1337)
- (Henrici), f. Henrici Hardenbergh (III), 771 (1337)
- Iunior, 1049
- (Johannis) (I), f. Johannis Aurifaberi (I), 250 (1277)
- Johannis (II), 381 (1291)
- Ma[r]t[e]radis, 213 (1269-'72), 249, 296
- (super Montem), f. Odonis super Montem, 365 (1288)
- (Odonis) (I), f. Odonis super Montem, 365 (1288), 507, 612
- Odonis (II), 751 (1337) mi.
- (van Okkenbroek [de Ockenbroec, Ockenbroke]), f. Wolteri de Ockenbroke
(I), 764 (1337), 1052, 1083, 1131, 1172, 1225
- Reineri [Reyneri] (I), 469 (1300)
- Reyneri (II), schepen, 730 (1337) mi., 844 (1344, fid.)
- Reyneri (II of III), 1066
- Reyneri (III), f. Reyneri Iunioris, 1049 (1361)
- Theoderici, f. Theoderici filii Reyneri (III), 729 (1337) mi., 921 (1349), 1218
- Wichmodis, 468 (1300)
- (Wolteri), f. Wolteri de Ockenbroke (I), 764 (1337)
REINERI [Reyn(h)eri, Reyngeri], Abelinus zie Ebelinus REINERI
(-), Andreas, f. Reyneri de Ockenbroke, 1131 (1369) mi.
-, Arnoldus (I), 150 (1255-'67)
-, Arnoldus (II), f. Reyneri filii Reyneri (II of III), 1066 (1364) mi.
(-), Arnoldus (III), f. Reyneri Aurifabri (II), 1128 (1369) mi.
(-), Bernardus, f. natur. Reyneri de Ockenbroke, 1052 (1361) mi.
-, Ebelinus [Abelinus, Obelinus], f. Reynheri filii Odonis (I), 612 (1324), 830,
862
(-), Egidius, f. Reyneri de Haerlo, 1222 (1387) mi.
-, G[h]elmarus, schepen, f. Reynheri filii domini Odonis (I), 507 (1311), 811
(1338-'43, fid.), 826 (1344, fid.), 829, 831 (1344, fid.), 929 (1351, geen intrede),
1141 (1373, geen intrede)
(-), Henricus, f. Reynheri Aurifabri (I), 618 (1324)
-, Hermannus, f. Reyneri filii Matradis, 296 (1284)
(-), Jacobus, f. Reynheri Aurifabri (I), 512 (1311)
-, Johannes (I), f. Reineri filii Matradis, 249 (1277), 470, 541
(-), Johannes (II), f. Reyneri de Embrica, 1078 (1364) ma.
(-), Johannes (III), f. Reyneri Aurifabri (II), 1128 (1369) mi.
(-), Johannes (IV) senior, f. Reyneri Aurifabri (II), 1138 (1369) mi.
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(-), Lubbertus, f. Reyneri de Ockenbroec, 1172 (1373) mi.
(-), Martinus, f. Reynheri Aurifabri (I), 512 (1311)
-, Obelinus zie Ebelinus REINERI
-, Odo, schepen, f. Reynheri filii domini Odonis (I), 507 (1311), 832 (1344, fid.),
893
-, Reynerus (I), 469 (1300
-, Reynerus (II), schepen, 730 (1337) mi., 844 (1344, fid.)
-, Reynerus (II of III), 1066
-, Reynerus (III), f. Reyneri Iunioris, 1049 (1361)
(-), Rotgherus, f. Reyneri de Ockenbroke, 1131 (1369) mi.
-, Seghevardus, f. Reyneri filii Matradis, 296 (1284)
-, Theodericus [Tidericus] (I), f. Reineri filii Matradis, 249 (1277)
-, Tidericus (II), 380 (1291)
-, Theodericus (III), schepen, 529 (1311), 729, 794, 921
-, Theodericus (IV), f. Reyneri filii Theoderici, 1218 (1387) mi.
(-), Wolterus, f. Reyneri de Ockenbroec, 1083 (1364) mi.
REINOLDUS [Reynoldus] Sprunc [Sprunge], 298 (1284), 599
REINOLDI [Reynoldi], Egydius, f. Reynoldi Sprunges, 599 (1324)
REKENE zie VAN REKKUM
REKEN[N]ERE, Gerardus, 169, 424
(-), Henricus, f. Gerardi Rekennere, 424 (1291)
(-), Johannes, f. Gerardi Rekenere, 169 (1268)
VAN REKKUM [de Rechen, Recke(n), Recko, Rekene], Albertus, 235 (1274),
342, 430 (1297, geen intrede)
(-), Bernardus, f. Gerardi Rekene, 273 (1277)
-, Gerardus, 273
(-), Gosvinus [Gosswinus] (I), f. Johannis Recken (I), 653 (1330), 853 (1344,
fid.)
-, Gosvinus (II), f. natur. Hermanni Recke, 980 (1356)
(-), Herbordus (I), schepen, f. Ludolphi de Recken, 638 (1330), 724
(-), Herbordus (II), schepen, f. Herbordi de Rechen (I), 724 (1337) mi.
(-), Hermannus, curatus in Heerde, f. Johannis Recken (I), 544 (1311), 980
-, Johannes (I), f. Alberti Recko, 342 (1288), 544, 653, 759 (1337, fid.)
-, Johannes (II), f. Johannis Recke (I), 759 (1337) mi.
-, Ludolphus de, 638
-, Thomas, f. Gosswini (Recken) (I), 853 (1344) mi.
RENBOLD... zie REINBOLD...
(VAN R[H]ENEN [de Rene, Reno]), Ebelinus [Obelinus], f. Johannis de Rene
(II), 557 (1311)
-, Johannes (I), 158 (1255-'67), 224
-, Johannes (I of II), 358
(-), Johannes (II), f. Johannis de Renen (I), 224 (1273), 557
-, Johannes (III), 677
(-), Johannes (IV), f. Johannis de Renen (III), 677 (1334)
-, Obelinus zie Ebelinus VAN RENEN
(VAN RIJSEN [de Rijsne, Ris(e)ne(n), Rysen(e)]), Andreas (I), f. Gerrardi de
Rijsne (I), 295 (1284), 603
(-), Andreas (II), schepen, f. Ghelmari de Risene (I), 810 (1338-'43), 1100 (1369,
geen intr.)
(-), Bernardus, f. Johannes Sticker de Risene, 823 (1338-'43)
-, Enghelbertus, 1007
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976
(-), Ghelmarus (II), f. Johannis filii Ghelmari (I) de Rysene, 947 (1352) mi.
-, G[h]erardus (I), 153 (1255-'67), 295, 322
-, Gerardus (II), 675 (1334), 809
(-), Gerardus (III), f. Theoderici de Rysene (I), 711 (1337) mi.
-, Gerardus (III of IV), 1045 († 1361)
(-), Gerardus (IV), f. Gerardi de Risene (II), 809 (1338-'43)
(-), Gherardus (V), f. Johannis filii Ghelmari (I) de Rysene, 976 (1356) mi.
(-), Gerardus (VI), f. Gerardi de Rysene (III of IV), 1045 (1361) mi.
-, Henricus, 654, 712 (1337, fid.)
(-), Hermannus, f. Gerardi de Rijsne (I), 322 (1284)
(-), Hesselus, f. Theoderici de Risnen (I), 597 (1324)
(-), Jacobus, f. Enghelberti de Rysen, 1007 (1359)
(-), Johannes (I), f. Andree de Risnen (I), 603 (1324)
(-), Johannes (II), f. Ghelmari de Rysene (I), 649 (1330), 947, 976
(-), Johannes (III), f. Wilhelmi de Risene, 782 (1338-'43) mi.
-, Johannes Sticker (IV), 823
(-), Johannes (V), f. Wilhelmi de Rysene, 939 (1352) mi.
(-), Johannes (VI), f. Johannis filii Ghelmari (I) de Rysene, 947 (1352) mi., 976
(1356) mi.
(-), Conradus, f. Henrici de Rysene, 654 (1330)
-, Mattheus zie Tyaso VAN RIJSEN
-, Theodericus (I), 597, 711
(-), Theodericus (II), f. Ghelmari de Rysene (I), 864 (1347)
(-), Tyaso, f. Ghelmari de Rysene (I), 906 (1349)
(-), Wernerus (I), f. Theoderici de Rysene (I), 711 (1337) mi.
(-), Wernerus (II), f. Wilhelmi de Rysene, 865 (1347)
-, Wigboldus [Wycboldus], schepen, 783 (1338-'43) ma.
-, Wilhelmus, 781 (1338-'43) ma., 865, 939 († 1352)
VAN RIJSSEL [de Rislo], Andreas, 522
(-), Gherhardus, f. Andree de Rislo, 522 (1311)
-, Henricus, 538 (1311)
-, Conradus, 511 (1311)
RIKETALE, Albernus [Albro], iudex, 39 (1249), 207
(-), Godekinus, f. Alberni Riketale, 207 (1269-'72)
DE RIS[E]NE[N] zie VAN RIJSEN
DE RISLO zie VAN RIJSSEL
ROBERTUS [Robekinus, Rotbertus] (de Brinco), f. Gelmari de Brinco (I), 166
(1268)
- (Gelmari), f. Gelmari de Brinco (I), 166 (1268)
- (Iohannis), f. Iohannis de Sutphania (I), 495 (1306)
- (van Zutphen [de Sutphania]), f. Iohannis de Sutphania (I), 495 (1306), 688,
842 (1344, fid.)
ROBERTI, Bestekinus, 400 (1291)
-, Ghyso, 791 (1338-'43, fid.)
(-), Hademannus, f. Roberti de Zutphen, 688 (1334)
(-), Johannes, f. Roberti de Zutphen, 688 (1334)
(-), Woolbertus, f. Roberti de Zutphen, 842 (1344) mi.
RODEBERENT[S] zie BERNARD...
RODOLFUS [Rodolphus] (Arnoldi) (I), f. Arnoldi Scevinc (I), 330 (1288)
- (Arnoldi) (II), f. Arnoldi super Brinke (III), 532 (1311)
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- Bierman [Byerman], 1212 (1387) ma.
- Bijvank [de Biuanghe], landbouwer, 534 (1311)
- Bolekini, f. Bolekini filii Bolemanni, 587 (1324)
- Bolemanni, 843
- (super Brinke), f. Arnoldi super Brinke (III), 532 (1311)
- ter Brugg[h]e[n] [de Ponte] (I), f. Pelegrimi (tor Brugen) (I), 336 (1288), 337,
516
- (de Ponte) (II), f. Rodolphi de Ponte (I), 516 (1311)
- (tor Brugge) (III), schepen, f. Pelegrimi tor Brugge (II), 797 (1388-'43)
- ter Brugghen (IV), 1022 (1361) ma.
- Fermentarius zie RODOLFUS Gruiter
- Ghelmari, f. Ghelmari filii Werneri, 668 (1330)
- de Gropentolle (I), 806 (1338-'43) ma.
- (de Gropentolle) (II), f. Hartgheri de Gropentolle, 875 (1347)
- Gru[i]ter [Fermentarius] (I), 707 (1337) ma.
- (Fermentarius) (II), f. Arnoldi Fermentarii, 792 (1338-'43)
- (Hartg[h]eri), f. Hartgheri de Gropentolle, 875 (1347)
- (Henrici) (I), f. Henrici Sartoris (I), 459 (1297)
- (Henrici) (II), f. Henrici de Lare (I), 1064 (1364) mi.
- (Jacobi), f. Jacobi de Stipite [ton Oeldenstocke], 310 (1284), 671
- (Johannis), f. Johannis Cranehalst, 101 (1254)
- (Cranehalst), f. Johannis Cranehalst, 101 (1254)
- Crenekin, 357
- de Lare (I), canonicus, 971
- (de Lare) (II), f. Henrici de Lare (I), 1064 (1364) mi.
- Noytemanni [Noytemans], 484 (1300), 662
- ton Oeldenstocke zie RODOLFUS ten Stocke
- (Pelegrimi), f. Pelegrimi tor Brugge (II), 797 (1338-'43)
- de Ponte zie RODOLFUS ter Bruggen
- Raduine [Radue, Radvine], kanunnik, 252 (1277), 307 (1284), 353
- (Rodolfi [Rodolphi]) (I), f. Rodolphi de Ponte (I), 516 (1311)
- (Rodolphi) (II), f. Rodolphi Werrenberch, 898 (1349)
- (Sartor), f. Henrici Sartoris (I), 459 (1297)
- (Scevinc), f. Arnoldi Scevinc (I), 330 (1288)
- (ten Stocke [de Oeldenstocke, de Stipite]), schepen, f. Jacobi de Stipite, 310
(1284), 671
- (Theoderici), f. Theoderici Noeytemans, 953 (1352) mi.
- Tuneman [T(h)yonemanni, Tioneman] (I), 637 (1330)
- Thyoneman (I of II), 841 (1344, fid.)
- Tioneman (I of II), 859
- (Tyoneman) (II), f. Arnoldi Tyoneman, 723 (1337) mi.
- Werrenberch (I), 898
- (Werrenberch) (II), f. Rodolphi Werrenberch (I), 898 (1349)
(RODOLFI [Rodolphi, Rodolphy]), Arnoldus (I), f. Rodolphy Noytemans, 662
(1330)
(-), Arnoldus (II), f. Rodolphi Gruter (I), 709 (1337) mi.
-, Ecbertus, f. Rodolphi filii Raduine, 353 (1288)
-, G[h]elmarus (I), f. Rodolphi filii Bolemanni, 843 (1344) mi.
(-), Ghelmarus (II), f. Rodolphi Thyoneman (I of II), 841 (1344) mi.
(-), Gerardus (I), f. Rodolphi Crenekin, 357 (1288)
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(-), Gerardus (II), f. Rodolphi Tionemans (I of II), 859 (1347) mi.
(-), Hartgerus [Hertgherus], f. Rodolphi de Gropentolle (I), 807 (1338-'43)
-, Henricus (I), f. Rodolfi filii Radvine, 307 (1284)
(-), Henricus (II), f. Rodolphi de Ponte (I), 516 (1311)
(-), Henricus (III), f. Rodolphi filii Jacobi ton Oeldenstocke, 671 (1330)
(-), Henricus (IV), f. Rodolphi de Gropentolle (I), 807 (1338-'43)
(-), Henricus (V), f. Rodolphi ter Brugghen (IV), 1023 (1361)
-, Hertgherus zie Hartgerus RODOLFI
(-), Hillebrandus, f. Rodolphi ter Brugghen (IV), 1022 (1361)
(-), Johannes, f. Rodolphi de Biuanghe, 534 (1311)
(-), Nicolaus, f. Rodolphi de Biuanghe, 535 (1311)
(-), Pelegrimus, f. Rodolphi de Ponte (I), 337 (1288)
(-), Petrus, f. Rodolphi de Gropentolle (I), 807 (1338-'43)
(-), Rodolphus (I), f. Rodolphi de Ponte (I), 516 (1311)
(-), Rodolphus (II), f. Rodolphi Werrenberch (I), 898 (1349)
-, Theoderius, f. Rodolphy filii Noytemanni [Noytemans], 662 (1330)
ROLANDUS (Gerardi) (I), f. domini Gerardi de Campen, 584 (1324)
- (Gerardi) (II), f. Gerardi Wiintappers, 881 (1347)
- (Hartwici), f. Hartwici Hodans (I), 93 (1250-'53)
- Heimanni [Heymanni], f. Heymanni filii Herewici, 343 (1288)
- (Heynemanni), f. Heynemanni Juncfrowe, 457 (1297)
- (Henrici), f. Henrici Creppekin (I), 348 (1288)
- (Hermanni), f. Hermanni Puelle (I), 83 (1250-'53)
- Herwici, 63 (1249)
- (Hodans [Hodanz]) (I), f. Hartwici Hodans (I), 93 (1250-'53)
- (Hodanz) (II), f. Pelegrimi Hodanz (II), 477 (1300)
- (Jonkvrouw [Juncfrowe, Puella]) (I), f. Hermanni Puelle (I), 83 (1250-'53)
- (Juncfrowe) (II), f. Heynemanni Juncfrowe (I), 457 (1297)
- (de Campen), f. domini Gerardi de Campen, 584 (1324)
- (Creppekin), f. Henrici Creppekin (I), 348 (1288)
- (Pelegrimi [Peregrini]) (I), f. Pelegrini filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
- (Pelegrimi) (II), f. Pelegrimi Hodanz (II), 477 (1300)
- (Peregrini) (III), f. Peregrini Vnesolten, 509 (1311)
- Puella zie ROLANDUS Jonkvrouw
- (Rufus), f. Pelegrini filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
- (Sartor), f. Henrici Sartoris (I), 483 (1300)
- (Vnesolten), f. Peregrini Vnesolten, 509 (1311)
- (Wijntapper [Wiintapper]), f. Gerardi Wiintappers, 881 (1347)
ROLANDI, dominus Gozwinus, canonicus, 344 (1288)
-, Johannes, 170 (1268)
-, Wilhelmus, 170 (1268)
ROOD, ROS zie RUFUS
ROTBERTUS zie ROBERTUS
ROTCH... [Rot(h)g(h)...] zie RUT...
RUFUS Bernardus zie BERNARDUS
(-), Bolto, f. Lodowici Rufi, 200 (1269-'72)
(-), Gerardus, f. Henrici Rufi (II), 326 (1288)
(-), Hartuicus, f. Henrici Rufi (II of III), 386 (1291), 520
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-, Heinemannus [Heynemannus], 110 (1254), 193
-, Henricus (I), 34, 300
(-), Henricus (II), f. Henrici Rufi (I), 34 (1249), 326
-, Henricus (II of III), 386, 387
(-), Henricus (III), f. Pelegrimi filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
(-), Henricus (IV), f. Henrici Rufi (II of III), 387 (1291)
(-), Henricus (V), f. Hartwici Rufi, 520 (1311), 682, 713, 909
(-), Henricus (VI), priester, f. Henrici Rufi (V), 909 (1349)
(-), Johannes, f. Henrici Rufi (V), 713 (1337) mi.
(-), Lambertus, f. Pelegrimi filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
-, Lodowicus, 200
(-), Pelegrimus [Pelegrinus] (I), f. Heynemanni Rufi, 193 (1268)
(-), Pelegrinus (II), f. Henrici Rufi (I), 300
(-), Pelegrimus (III), f. Pelegrini filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
(-), Rolandus, f. Pelegrini filii Henrici Rufi (I), 299 (1284)
(-), Theodericus, f. Henrici Rufi (V), 682 (1334)
RUFI Bernardi zie BERNARDI
RUTGERUS [Rotcherus, Rot(h)-g(h)erus] (Gerardi), f. natur. Gerardi de
Ockenbroec, 1129 (1369) mi.
- Noytemanni, 280 (1284)
- van Okkenbroek [de Ockenbroec, Ockenbro(e)ke] (I), 497
- (de Ockenbroeke) (II), f. Wolteri de Ockenbroeke (I), 591 (1324), 916
- (de Ockenbroec) (III), f. natur. Gerardi de Ockenbroec, 1129 (1369) mi.
- (de Ockenbroke) (IV), f. Reyneri de Ockenbroke, 1131 (1369) mi.
- (Reineri [Reyneri]), f. Reyneri de Ockenbroke, 1131 (1369) mi.
- ter Wilgen [de Salice], 47 (1249), 86, 186
- (Wolteri), f. Wolteri de Ockenbroeke (I), 591 (1324)
(RUTGERI [Rotgheri]), Alber, f. Rutgeri de Salice, 86 (1250-'53)
(-), Gherlacus, f. Rotgheri de Ockenbroke (II), 916 (1349)
(-), Mathias, f. Rotgheri de Salice, 186 (1268)
RYSENE zie RIJSEN

S zie ook Z
DE SALICE zie TER WILGEN SARLEKINUS (van den Broke), f. Werenboldi
van den Broke, 926 (1350)
- (Werenboldi), f. Werenboldi van den Broke, 926 (1350)
SARLEKINI [Sarlecini], Gosvinus, 276 (1278-'83)
SARTOR, Franco (I), 497 (1309), 545
(-), Franco (II), f. Franconis Sartoris (I), 545 (1311)
-, Genekinus (I), 462 (1297), 478
(-), Genekinus (II), f. Genekini Sartoris (I), 478 (1300), 531
-, G[h]erardus (I), 462 (1297)
(-), Gherardus (II), f. Franconis Sartoris (I), 545 (1311)
(-), Henemannus, f. Ghenekini Sartoris (II), 531 (1311)
-, Henricus (I), 459 (1297), 481, 482, 483
(-), Henricus (II), f. Henrici Sartoris (I), 481 (1300)
(-), Leeuw [Lewe], f. Henrici Sartoris (I), 482 (1300)

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

(-), Rodolphus, f. Henrici Sartoris (I), 459 (1297)
(-), Rolandus, f. Henrici Sartoris (I), 483 (1300)

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

282
SCADEWIC [Scaduwic, Scathewic] zie SCHADEWIJK
SCEI(.)RE, Boidinus, 163 (1255-'67)
(VAN SCHADEWIJK [de Scadewic, Scaduwic, Scathewic]), (...)hardus, 26
(1249)
-, (...)tgerus, cognatus (...)hardi de Scathewic, 25 (1249)
-, Egidius, 132 (1255-'67)
-, Gherhardus (I), 542
(-) Gherhardus (II), vicarius in het kapittel van St. Lebuinus, f. Gherhardi de
Scadewic (I), 542 (1311)
SC[H]ARLAKENS, Pelegrimus f., 338 (1288)
(SCHELE), Jacobus, f. Theoderici Schele, 801 (1338-'43)
(-), Leffardus, f. Theoderici Schele, 801 (1338-'43)
-, Theodericus, 801
SCHEVING [Sceuinc(h), Scevinc, Scevync), Arnoldus (I), 228 (1273), 281,
330, 389
(-), Arnoldus (II), f. Arnoldi Sceuinc (I), 281 (1284), 466, 685
(-), Arnoldus (III), f. Arnoldi Scevinc (II), 685 (1334)
(-), Ebelinus [Abelinus] (I), f. Henrici Scevync (II), 651 (1330), 913, 943 († 1352)
(-), Abelinus (II), f. Wolberti Scheving, 1250 (1387) mi.
(-), Henricus (I), f. Arnoldi Sceuinch (I), 389 (1291), 494 (1300)
(-), Henricus (II), schepen, f. Henrici Sceuinc (I), 494 (1300). 576, 651, 686
(-), Henricus (III), f. Henrici Scevinc (II), 686 (1334), 899
(-), Henricus (IV), schepen, f. Ebelini Scheving (I), 913 (1349), 1251
-, Jacobus (I), f. Henrici Scheuing (II), 576 (1324)
(-), Jacobus (II), f. Ebelini Schevinc (I), 943 (1352) mi.
(-), Johannes (I), f. Arnoldi Sceuinc, 466 (1300)
(-), Johannes (II), f. Henrici Sceuinc (I), 494 (1300)
(-), Johannes (III), f. Henrici Scheving (III) de obliquo, 899 (1349)
(-), Johannes (IV), f. natur. Henrici Scheving (IV), 1251 (1387) mi.
(-), Rodolphus, f. Arnoldi Scevinc (I), 330 (1288)
(-), Wolbertus, f. Ebelini Scheving (I), 913 (1349), 1250
(SCHONEVRIEND [Sconefrent, Sconevrendus, Sconevrent, Sconevriend]),
Henricus, f. Hermanni Sconefrent, 179 (1268)
-, Hermannus [Harmannus], 152 (1255-'67), 179
(-), Johannes (I), f. Hermanni Sconefrent, 179 (1268), 420
-, Johannes (II), schepen, 964
(-), Otto (I), f. Johannis Sconevrendi (I), 420 (1291)
(-), Otto (II), f. Johannis Sconevriend (II), 964 (1356) mi.
(-), Theodericus, f. natur. Ottonis (II) filii Johannis Sconevriend (II), 964 (1356)
mi.
SCHOUT zie IUDEX en SCHULTE
SCHULTE [Sculte(tus)] zie ook IUDEX
-, Johannes, miles, 120 (1255-'67)
(-), Stephanus, f. Theoderici Sculten, 1069 (1364) mi.
-, Theodericus, 1069
TER SCHURE zie DE HORREO
SEGHEVARDUS Reyneri, f. Reyneri filii Matradis, 296 (1284)
SEINE [Seynne] Marnini, 77 (1250-'53)
(SENEX), Bernardus, f. Gelmari Senis (I), 42 (1249)
-, Gelmarus (I), 42
(-), Gelmarus (II), f. Gelmari

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

283
Senis (I), 42 (1249)
(-), Henricus, f. Gelmari Senis (I), 42 (1249)
(SICKELDEREN), Gerardus, f. Petri Sickelderen, 856 (1347) ma.
(-), Henricus, f. Petri Sickelderen, 856 (1347) ma.
(-), Johannes, f. Petri Sickelderen, 856 (1347) ma.
-, Petrus, 856 (1347) ma.
SIFRIDUS socer Stephani, 239 (1274)
SIFRIDI, Godefridus, 359 (1288)
SIMON [Symon] Vrawini, 266 (1277)
SIMON[I]S, Gerardus, 317 (1284)
-, Henricus (I), f. Simonis filii Vrawini, 267 (1277)
-, Henricus (II), 480 (1300)
SIMPEL verg. eveneens FIMPEL
-, Bertoldus (I), 559
(-), Bertoldus (II), f. Johannis Simpel, 784-'43)
(-), Hermannus, f. Johannis Simpel, 784 (1388-'43)
(-), Johannes, schepen, f. Bertoldi Simpel (I), 559 (1311), 784 (1338-'43, fid.)
(-), Ludekinus, f. Johannis Simpel, 784 (1338-'43)
-, Otto (I), 388
(-), Otto (II), f. Ottonis Simpel, 388 (1291)
SMID, Bertold die, 1085A (ca. 1366, geen bewijs van gildebroederschap)
SNUVERS, Bertoldus, 1032
(-), Enghelbertus, f. Bertoldi Snuvers, 1032 (1361) mi.
SOETE zie ZOETE
SOTEBOTERE zie ZOETEBOTER
(SPEGHEL), Hermannus, f. Johannis Speghel, 975 (1356) mi.
-, Johannes, barbier, 930 (1351) ma., 975
SPISEN, Theodericus [Thidericus] (I), 142
(-), Thidericus (II), f. Thiderici Spisen (I), 142 (1255-'67)
(-), Wenemarus, f. Thiderici Spisen, 142 (1255-'67)
(SPLITHOF [Splitof, Splytoef, Splytoelf]), Bernardus, f. Hermanni Splytoef (I),
876 (1347)
(-), G[h]elmarus, ridder en schepen, f. Hermanni Splytoelf (I), 664 (1330), 1119
-, Henricus (I), 505
(-), Henricus (II), f. Hermanni Splytoelf (I), 664 (1330)
(-), Henricus (III), f. Johannis filii Hermanni Splytoef (I), 992 (1349)
(-), Henricus (IV), f. legit. Johannis Splytoef (I), 1038 (1361) mi.
(-), Henricus (V), f. Hermanni Splithof (II of III), 1238 (1387) mi.
(-), Henricus (VI), f. Herbordi Splitof (I of II), 1239 (1387) mi.
(-), Henricus (VII), f. natur. Herbordi Splitof (I of II), 1240 (1387) mi.
(-), Herbordus (I), f. Hermanni Splytoelf (I), 664 (1330)
-, Herbordus (I of II), 1239, 1240
(-), Herbordus (II), schepen, f. Johannis Splithof (I), 1120 (1369) mi.
(-), Hermannus (I), schepen, f. Henrici Splithof (I), 505 (1311), 604, 632 (1330,
geen intr.), 664, 876, 922
(-), Hermannus (II), f. Johannis Splytoef (I), 965 (1356) mi.
-, Hermannus (II of III), 1238
(-), Hermannus (III), f. Gelmari Splithof, 1119 (1369) mi.
(-), Johannes (I), f. Hermani Splithof (I), 604 (1324), 922, 965, 1038, 1120
(-), Johannes (II), schout, f. Hermanni Splitof (II of III), 1238 (1387) mi.
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SPRUNC [Sprung(e)] (Bernardi), f. Bernardi Meyboem (III), 917 (1349)
(-), Egydius, f. Reynoldi Sprunges, 599 (1324)
-, Gerardus, schepen, 168 (1268), 340
-, Johannes, f. Gerardi Sprunc, 340 (1288)
- (Meyboem), f. Bernardi Meyboem (III), 917 (1349)
-, Reynoldus, 298 (1284), 599
STAPEL... zie STEPEL...
STAPINCGHEN, Henricus, 838 (1344, fid.)
STEENHOUWER zie LAPI[S]CIDA
(VAN DEN STEENHUIS [de Lapidea Domo, Stenhus]), Herbordus, f. Petri de
Lapidea Domo, 423 (1291), 610
(-), Lerhardus, f. Herbordi van den Stenhus, 610 (1324)
-, Petrus, 423 (1291)
(DE STEGULA), Arnoldus, f. Godefridi de Stegula, 159 (1255-'67)
-, Godefridus, 31 (1249), 159
(-), Herwicus, f. Godefridi iuxta Stegulam, 31 (1249)
-, Conradus (I), 70 (1250-'53), 131
(-), Conradus (II), f. Conradi prope Stegulam (I), 131 (1255-'67)
(-), Lodewicus, f. Conradi iuxta Stegulam (I), 71 (1250-'53)
VAN STEPELO [de Stapel(l)e, Stapelo], Albertus (I), 564 (1312-'23), 607 (1324,
geen intr.), 628
(-), Albertus (II), f. Johannis Stapel (I), 838 (1344) mi.
(-), Albertus (III), f. Ludekini Stapel (I) alias Loppinc, 1001 (1356) mi.
(-), Hermannus, f. Johannis Stapel (I), 967 (1356) mi.
(-), Johannes (I), broeder van Albertus de Stapelle (I), 628 (1325-'29), 838, 967
(-), Johannes (II), f. Ludekini Stapel (I) alias Loppinc, 1001 (1356) mi.
-, Ludekinus (I) alias Loppinc, 1001 (1356) ma.
(-), Ludekinus (II), f. Ludekini Stapel (I) alias Loppinc, 1001 (1356) mi.
STEPHANUS [Steffanus], 239
- (de Dotinghem), f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
- (Engelberti), f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
- (Henrici), f. Henrici Mommen de Keken (I), 1113 (1369) mi.
- (Heyinc), f. Theoderici Heyinc (I), 866 (1347)
- (Momme de Keken), schepen, f. Henrici Mommen de Keken (I), 1113 (1369)
mi.
- Renboldi, 155 (1255-'67)
- (Sculte), f. Theoderici Sculten, 1069 (1364) mi.
- (Theoderici) (I), f. Theoderici Heyinc (I), 866 (1347)
- (Theoderici) (II), f. Theoderici Sculten, 1069 (1364) mi.
(STICKER[E]), Bernardus, f. Johannis Sticker (I) de Risene, 823 (1338-'43)
(-), Gerardus, f. Oberti Sticker (I), 826 (1344), 940, 1034, 1035
-, Johannes (I) de Risene, 460 (1297), 823
(-), Johannes (II), f. Oberti Sticker (I), 826 (1344), 950 (1352-'55, fid.)
(-), Johannes (III), f. Gerardi Stickers, 1035 (1361) mi.
-, O[t]bertus (I), 826 (1344) ma.
(-), Obertus (II), f. Oberti Sticker (I), 827 (1344)
(-), Otbertus (III), f. Gerardi Stickers, 940 (1352) mi.

De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387

285
(-), Wilhelmus (I), f. Oberti Sticker (I), 826 (1344)
(-), Wilhelmus (II), f. Gerardi Stickers, 1035 (1361) mi.
DE STIPITE zie TEN STOCKE
DE STOCHEM zie VAN STOKKUM
(TEN STOCKE [ton Oeldenstocke, de Stipite]), Bern[h]ardus (I), f. Lamberti
toen Stocke (I), 596 (1324), 747 (1337, fid.), 812 (1338-'43, fid.), 813 (1338-'43,
fid.), 820 (1338-'43, fid.)
-, Bernardus (II), 861, 1258
-, Gerardus (I), 181
(-), Gerardus (II), f. natur. Bernardi ton Stocke (II), 1258 (1387) mi.
(-), Gosvinus, f. Bernardi ten Stocke (II), 861 (1347) mi.
(-), Henricus (I), f. Rodolphi filii Jacobi ton Oeldenstocke, 671 (1330)
(-), Henricus (II), f. Bernardi ton Stocke (I), 746 (1337) mi.
-, Jacobus, 311, 671
(-), Johannes (I), f. domini Thiasonis van den Stocke, 592 (1324)
-, Johannes (II), f. natur. Lamberti ton Stocke (II), 1108 (1369) mi.
-, Lambertus (I), schepen, 596 (1324)
(-), Lambertus (II), f. Bernardi de Stocke (I), 812 (1338-'43), 1108
(-), Lambertus (III), f. Bernardi ten Stocke (II), 861 (1347) mi.
-, Mattheus zie Thiazo VAN DEN STOCKE
-, Nicholaus, 65 (1249)
(-), Rodolphus, schepen, f. Jacobi de Stipite, 310 (1284), 671
(-), Theodericus [Thidericus], f. Gerardi de Stocke (I), 181 (1268)
-, Thiazo [Thiaso], vicarius in het kapittel, 592
VAN STOKKUM [de Stochem, Stokham], Lubertus, 306 (1284)
(-), Obertus, f. Wolberti de Stochem, 727 (1337)
-, Wolbertus [Volbertus], 560 (1311), 727
STRUBBE, Egbertus, 1201 (1387) ma., 1248
-, Hermannus, schepen, 1202 (1387) ma.
(-), Johannes, f. Egberti Strubben, 1248 (1387) mi.
SUANELDIS zie SWAANHILDIS
SUMMER [Zumer], Arnoldus, 692, 968
(-), Johannes, f. Arnoldi Zumers, 692 (1334)
(-), Martinus, f. Arnoldi Summer, 968 (1356) mi.
SUOLLE [Suollis] zie ZWOLLE
(SUTOR), Otto, f. Theoderici mariti Esselen Sutoris, 886 (1347)
-, Theodericus maritus Esselen, 886 (1347) ma.
SWAANHILDIS [Suaneldis, Swaneldis], Reinboldus [Re(y)nboldus], 49 (1249),
154 (1255-'67)

T
TAKINI, Euerardus, 234 (1274)
TASSCHE, Wolterus, 1013 (1361) ma.
TAYZO zie THIAZO
(TERSEL), Albertus, f. Bertoldi Tersel, 981 (1356)
-, Bertoldus, schout, 981 (1356) ma.
(-), Ghelmarus, f. Bertoldi Tersel, 981 (1356)
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(-), Godekinus, f. natur. Bertoldi Tersel, 982 (1356)
(-), Theodericus, f. Bertoldi Tersel, 981 (1356)
THEODERICUS [Dyric, T(h)idericus, Thidricus] (Alberti), f. Alberti de Cortrike,
1215 (1387) mi.
- de Altinis zie THEODERICUS van Elten
- (de Apeldoren), f. Nannonis de Apeldoren, 644 (1330)
- (de Arnhem) (I), schepen, f. Henrici de Arnhem (I), 661 (1330)
- (de Arnhem) (II), f. natur. Egidii de Arnhem (I), 1227 (1387) mi.
- (Bakerwert), f. Gosvini Bakerwert, 761 (1337) mi.
- (Bertoldi), f. Bertoldi Tersel, 981 (1356)
- (de Billen), f. Gerardi de Billen, 491 (1300)
- (Bolekini), f. Bolekini vppen Grauen, 984 (1356) mi.
- (Boving), f. Hermanni Bovings (I of II), 1217 (1387) mi.
- (Brink [ton Brincke, in Brinco]) (I), f. Hesseli in Brinco (I), 21 (1249), 245
- (de Brinco) (II), broeder van Hetzelus de Brinco (I), 97 (1254), 189 (1268)
- (de Brinco) (III), f. Lamberti de Brinco, 196 (1268)
- (de Brinco) (IV), schepen, f. Lubburti de Brinco (II), 731 (1337) mi.
- (ton Brincke) (V), f. Werneri ton Brincke (III), 1241 (1387) mi.
- (super Cellarium), f. H(.)rr... super Cellarium, 434 (1297)
- (Durremaghe), f. Wilhelmi Durremaghe (I), 194 (1268)
- (Ecberti), f. Ecberti de Zvollis (I), 694 (1334)
- (Egidii), f. natur. Egidii de Arnhem (I), 1227 (1387) mi.
- de Elburch (I), 972
- (de Elburch) (II), f. Lamberti filii Theoderici de Elburch (I), 972 (1356) mi.
- (van Elten [de Altinis]), f. domini Johannis de Altinis (I) curati in Reden, 1059
(1364) mi.
- (Eluerdynghe), f. Nicolai Eluerdynghes, 691 (1334)
- van Emmerik [de Embrica], 919
- (de Endya), f. Lutberti de Endya (I), 569 (1324)
- van de Engestraat [de Arta Platea] (I), 408 (1291)
- (vp Engestraten) (II), f. Wolteri vp Engestraten (II), 817 (1338-'43)
- (vp Engestraten) (III), f. Gerardi vp Engestraten, 839 (1344) mi.
- maritus Esselen Sutor, 886 (1347) ma.
- (Euerardi), f. Euerardi de Vreden, 802 (1338-'43)
- (de Fossa [vppen Grauen]), f. Bolekini vppen Grauen, 984 (1356) mi.
- (G[h]elmari), f. Ghelmari de Rysene (I), 864 (1347)
- (Gerardi) (I), f. Gerardi de Stocke (I), 181 (1268)
- (Gerardi) (II), f. Gerardi de Billen, 491 (1300)
- (Gerardi) (III), f. Gerardi vp Engestraten, 839 (1344) mi.
- (Gerardi) (IV), f. Gerardi Ovings, 1261 (1387) mi.
- (Gosvini), f. Gosvini Bakerwert, 761 (1337) mi.
- vppen Graven zie THEODERICUS de Fossa
- Grotebye, 774 (1338-'43) ma.
- (f. H(.)rr...), f. H(.)rr... super Cellarium, 434 (1297)
- Heest [in Hest(a)] (I), 38 (1249), 198, 221
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- (de Hesta) (II), f. Tiderici de Hesta (I), 222 (1273)
- (super Heest) (III), f. Jacobi super Heest, 350 (1288)
- (Henrici) (I), f. Henrici Kraienscoet (I), 658 (1330)
- (Henrici) (II), f. Henrici de Arnhem (I), 661 (1330)
- (Henrici) (III), f. Henrici Rufi (V), 682 (1334)
- (Henrici) (IV), f. Henrici Meyboems (I), 697 (1334)
- (Henrici) (V), f. Henrici de Cryeenscote (II), 988 (1356) mi.
- (Henrici) (VI), f. Henrici Voerdinc (I), 1073 (1364) mi.
- (Henrici) (VII), f. Henrici Mommen de Keken (I), 1113 (1369) mi.
- (Hermanni) (I), f. Hermanni iunioris ter Vpwolde (II), 989 (1356) mi.
- (Hermanni) (II), f. Hermanni Bovings (I of II), 1217 (1387) mi.
- (Hesseli), f. Hesseli in Brinco (I), 21 (1249), 245
- Heyinc (I), 866 (1347) ma.
- (Heyinc) (II), f. Theoderici Heyinc (I), 866 (1347)
- Holtfaste [Holtvaste] (I), 55 (1249), 61
- Holtvaste (I of II), 114
- (Holtfaste) (II), f. Theoderici Holtfaste (I), 61 (1249)
- (Jacobi), f. Jacobi super Heest, 350 (1288)
- (Johannis [Iohannis]) (I), f. Johannis de Sutphania (I), 489 (1300)
- Johannis (II), f. Johannis filii Peternellen, 894 (1349)
- (Johannis) (III), f. Johannis de Creyenscote (I), 903 (1349)
- (Johannis) (IV), f. domini Johannis de Altinis curati (I), 1059 (1364) mi.
- (Iohannis) (V), f. Iohannis ter Poerten, 1228 (1387) mi.
- Conradi, 399 (1291)
- (de Cortrike), f. Alberti de Cortrike, 1215 (1387) mi.
- (Creyenscote [Creyeenscote, Kraienscoet]) (I), schepen, f. Henrici Kraienscoet
(I), 658 (1330)
- (de Creyenscote) (II), f. Johannis de Creyenscote (I), 903 (1349)
- (de Cryeenscote) (III), f. Henrici de Cryeenscote (II), 988 (1356) mi.
- (Lamberti) (I), f. Lamberti de Brinco, 196 (1268)
- (Lamberti) (II), f. Lamberti filii Theoderici de Elburch (I), 972 (1356) mi.
- (Lubberti [Lubburti, Lutberti]) (I), f. Lutberti de Endya (I), 569 (1324)
- (Lubburti) (II), f. Lubburti de Brinco (II), 731 (1337) mi.
- Matthei zie THEODERICUS Thiazonis
- (Meyboem) (I), f. Henrici Meyboems, 697 (1334)
- Meyboem (II), 740 (1337) mi., 779 (1338-'43, fid.)
- Momme de Keken zie THEODERICUS Mumme de Keken
- Monetarius (I), 53 (1249), 254
- (Monetarius) (II), f. Tiderici Monetarii (I), 254 (1277), 405
- (Monetarius) (III), f. Tiderici Monetarii (II), 404 (1291)
- (Mumme de Keken [Momme de Keken]), f. Henrici Mommen de Keken (I),
1113 (1369) mi.
- (Nannonis), f. Nannonis de Apeldoren, 644 (1330)
- (Nicolai), f. Nicolai Eluerdynghes, 691 (1334)
- Noytemanni [Noeiyteman], 355 (1288), 868, 953, 970
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- (Ottonis [Ottensoen]) (I), f. Ottonis Esselen, 863 (1347)
- Ottensoen (I of II), 1242
- (Ottonis) (II), f. natur. Ottonis filii Johannis Sconevriend (II), 964 (1356) mi.
- (Oving), f. Gerardi Ovings, 1261 (1387) mi.
- Petri, f. Petri filii Theoderici, 1122 (1369) mi.
- ter Poerten (I), 998 († 1356)
- (ter Poerten) (II), f. Johannis ter Poerten, 1228 (1387) mi.
- Reineri [Reyn(h)eri] (I), f. Reineri filii Matradis, 249 (1277)
- Reineri (II), 380 (1291)
- Reynheri (III), schepen, 529 (1311), 729, 794, 921
- Reyneri (IV), f. Reyneri filii Theoderici, 1218 (1387) mi.
- van Rijsen [de Risnen, Risene] (I), 597, 711
- (de Rysene) (II), f. Ghelmari de Rysene (I), 864 (1347)
- Rodolphy, f. Rodolphy Noytemans, 662 (1330)
- (Rufus), f. Henrici Rufi (V), 682 (1334)
- Schele, 801
- (Sconevriend), f. natur. Ottonis filii Johannis Sconevriend (II), 964 (1356) mi.
- Sculte, 1069
- Spisen (I), 142
- (Spisen) (II), f. Thiderici Spisen (I), 142 (1255-'67)
- (de Stocke), f. Gerardi de Stocke (I), 181 (1268)
- Sutor maritus Esselen, 886 (1347) ma.
- (Tersel), f. Bertoldi Tersel, 981 (1356)
- (Theoderici [Dyrixsoen, T(h)iderici]) (I), f. Theoderici Holtfaste (I), 61 (1249)
- (Thiderici) (II), f. Thiderici Spisen (I), 142 (1255-'67)
- (Tiderici) (III), f. Tiderici de Hesta (I), 222 (1273)
- (Tiderici) (IV), f. Tiderici Monetarii (I), 254 (1277)
- (Tiderici) (V), f. Tiderici Monetarii (II), 404 (1291)
- (Theoderici) (VI), f. Theoderici Heyinc (I), 866 (1347)
- (Dyrixsoen) (VII) Wilde, schepen, f. Dyric ter Vpwoelden (I), 1216
- Theoderici (VIII), f. Theoderici Ottensoen (I of II), 1242 (1387)
- Thiazonis [Tjasonis], 79 (1250-'53)
- (ter Upwolde [Vpwo(e)lden]) (I), f. Hermanni iunioris ter Vpwolde (II), 989
(1356) mi., 1216
- (ter Vpwoelden) (II) Wilde, schepen, f. Dyric ter Vpwoelden (I), 1216
- (Voerdinc), f. Henrici Voerdinc (I), 1073 (1364) mi.
- (de Vreden), bakker, f. Euerardi de Vreden, 802 (1338-'43)
- (Werneri), f. Werneri ton Brincke (III), 1241 (1387) mi.
- Wilde, schepen, f. Dyric ter Vpwoelden (I), 1216
- (Wilhelmi), f. Wilhelmi Durremaghe (I), 194 (1268)
- Wise, 115 (1254)
- (Wolteri), f. Wolteri vp Engestraten (II), 817 (1338-'43)
- (van Zutphen [de Sutphania]), f. Johannis de Sutphania (I), 489 (1300)
- (van Zwolle [de Zvollis]), f. Ecberti de Zvollis (I), 694 (1334)
THEODERICI [Dyrixsoen, Thid(e)rici, Tiderici], Arnoldus (I), f. Tiderici (...), 218
(1273)
(-), Arnoldus (II), f. Tiderici Monetarii (II), 404 (1291)
(-), Bertoldus (I), f. Thidricus Wise, 115 (1254)
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-, Bertoldus (II), f. Theoderici Ottensoen (I of II), 1242 (1387) mi.
(-), Euerardus (I), f. Tiderici Monetarii (II), 405 (1291)
(-), Euerardus (II), f. Theoderici Heyinc (I), 867 (1347)
(-), Gerardus (I), f. Thiderici Holtvaste (I of II), 114 (1254)
(-), Gerardus (II), f. Theoderici de Rysene (I), 711 (1337) mi.
(-), Gerardus (III), f. Theoderici Grotebye, 775 (1338-'43) mi.
(-), Gerardus (IV), f. Theoderici Heyinc (I), 867 (1347)
(-), Gosvinus, f. Theoderici Noytemans, 868 (1347)
-, Harmannus zie THEODERICI Hermannus
-, Henricus, f. Tiderici filii Hesceli (de Brinco) (I), 245 (1277)
-, Hermannus [Harmannus] (I), 144 (1255-'67)
(-), Harmannus (II), f. Tiderici Monetarii (II), 404 (1291)
(-), Hermannus (III), f. Theoderici Wilden filii Dyric ter Vpwoelden (I), 1216
(1387) mi.
(-), Hesselus, f. Theoderici de Risnen (I), 597 (1324)
(-), Jacobus (I), f. Tiderici de Hesta (I), 221 (1273)
(-), Jacobus (II), f. Theoderici Schele, 801 (1338-'43)
(-), Johannes (I), f. Theoderici Grotebeye, 775 (1338-'43) mi.
(-), Johannes (II), f. Theoderici Heyinc (I), 867 (1347)
(-), Johannes (III), f. Theoderici de Embrica, 919 (1349) ma.
(-), Johannes (IV), schout en schepen, f. Theoderici ter Poerten (I), 998 (1356)
mi.
-, Conradus, 189 (1268)
(-), Lambertus, f. Theoderici de Elburch (I), 972 (1356) ma.
(-), Leffardus, f. Theoderici Schele, 801 (1338-'43)
(-), Ludolfus [Ludekinus] (I), f. Thiderici de Hesta (I), 198 (1269-'72)
-, Ludekinus (II), f. Theoderici filii Reyneri (III), 729 (1337) mi.
(-), Nycolaus, f. Theoderici Noyteman, 970 (1356) mi.
(-), Otto, f. Theoderici mariti Esselen Sutoris, 886 (1347)
-, Petrus, schepen, f. Theoderici filii Reyneri (III), 794 (1338-'43), 1122
-, Reynerus, f. Theoderici filii Reyneri (III), 729 (1337) mi., 921 (1349), 1218
(-), Rodolphus, f. Theoderici Noeytemans, 953 (1352) mi.
(-), Stephanus (I), f. Theoderici Heyinc (I), 866 (1347)
(-), Stephanus (II), f. Theoderici Sculten, 1069 (1364) mi.
(-), Theodericus [T(h)idericus] (I), f. Theoderici Holtfaste (I), 61 (1249)
(-), Thidericus (II), f. Thiderici Spisen (I), 142 (1255-'67)
(-), Tidericus (III), f. Tiderici Monetarii (I), 254 (1277)
(-), Tidericus (IV), f. Tiderici de Hesta (I), 222 (1273)
(-), Tidericus (V), f. Tiderici Monetarii (II), 404 (1291)
(-), Theodericus (VI), f. Theoderici Heyinc (I), 866 (1347)
(-), Theodericus (VII) Wilde, f. Dyric ter Vpwoelden (I), 1216
-, Theodericus (VIII), f. Theoderici Ottensoen (I of II), 1242 (1387)
(-), Wenemarus, f. Thiderici Spisen (I), 142 (1255-'67)
(-), Wernerus, f. Theoderici de Rysene (I), 711 (1337) mi.
(-), Wilhelmus, f. Theoderici Heyinc (I), 866 (1347)
THIAZO [Mathias, Tayzo, T(h)yaso, Tiazo, Tjazo] (Brink[e] [de Brinco]), f.
Gelmari de Brinco, 474, 500 (1311, geen
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intr.)
- de Fossa, 431
- (G[h]elmari) (I), f. Gelmari de Brinco, 474, 500 (1311, geen intr.)
- (Ghelmari) (II), f. Ghelmari Zoete, 756 (1337)
- Gelmari (II of III), 1121
- Ghelmari (II of III), 1169
- (Ghelmari) (III), f. Ghelmari de Rysene (I), 906 (1349)
- uppen Graven zie THIAZO de Fossa
- Henrici, f. Henrici filii Thyasonis (II), 819 (1338-'43), 1048
- Herrici, 260 (1277)
- de Hortime, 263 (1277)
- f. Johannis de Orten, 748 (1337) mi.
- Reynboldi, 50 (1249)
- (van Rijsen [de Rysene]), f. Ghelmari de Rysene (I), 906 (1349)
- (Rotgheri), f. Rotgheri de Salice, 186 (1268)
- de Salice zie THIAZO ter Wilgen
- van den Stocke, vicarius in het kapittel, 592
- (ter Wilgen [de Salice]), f. Rotgheri de Salice, 186 (1268)
- Wilhelmi, f. Wilhelmi filii Lantfridi, 352 (1288)
- (Zoete), f. Ghelmari Zoete, 756 (1337)
T[H]IAZONIS [T(h)yasonis, Tjasonis], Bertoldus, f. Tyasonis filii Ghelmari (II of
III), 1169 (1373) mi.
-, Gelmarus, f. Tyasonis filii Gelmari (II of III), 1121 (1369) mi.
-, Henricus (I), 437
(-), Henricus (II), f. Thiazonis filii Gelmari de Brinco, 474 (1300), 819, 938, 977,
1048
(-), Johannes (I), f. Tiazonis de Fossa, 431 (1297)
(-), Johannes (II), f. domini Thiasonis van den Stocke, 592 (1324)
-, Johannes (III), f. natur. Tyasonis filii Henrici filii Tyasonis (II), 1048 (1361)
mi.
-, Lefhardus, 79 (1250-'53)
-, Theodericus, 79 (1250-'53)
THIDEMAN... zie TIDEMAN...
THID[E]RIC... zie THEODERIC...
THOMAS Erneldis, 72 (1250-'53)
- (Gosswini) Recken, f. Gosswini (Recken) (I), 853 (1344) mi.
- (Creppekin), f. Nicolai Creppekins (I), 546 (1311), 852 (1344, fid.)
- (Nicolai), f. Nicolai Creppekins (I), 546 (1311)
- Recken, f. Gosswini (Recken) (I), 853 (1344) mi.
- (Thome), f. Thome de Wolde (I), 450 (1297)
- Wenemari, schepen, f. Wenemari filii Egydii (I), 575 (1324), 1065, 1115, 1157
- de Wolde (I), 450
- (de Wolde) (II), f. Thome de Wolde (I), 450 (1297)
- de Wotlo, 236 (1274) THOME, Egidius, f. Thome filii Wenemari, 1157 (1373)
mi.
-, Gosuinus, f. Thome filii Wenemari, 1115 (1369) mi.
(-), Henricus, f. Thome de Wolde (I), 450 (1297)
(-), Nycolaus, f. Thome Creppickens, 852 (1344) mi.
(-), Thomas, f. Thome de Wolde (I), 450 (1297)
-, Wenemarus, f. Thome filii Wenemari, 1065 (1364) mi.
THUNEMANNI zie TUNEMAN
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THYONEMAN zie TUNEMAN
TIAZO(NIS) zie THIAZO(NIS)
T[H]IBERIUS, 147 (1255-'67)
TIBERII [Tyberii], Arnoldus, 92
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(1250-'53)
T[H]IDEMANNUS [T(h)ydemannus] (Brink[e] [de Brinco]) (I), f. Werneri de
Brinco (I), 288 (1284)
- (de Brinco) (II), f. Nicolai de Brinco, 290 (1284)
- (super Brinke) (III), f. Nicolai super Brinke, 510 (1311)
- (Henrici), f. Henrici de Vreden (IV), 941 (1352) mi.
- (Hesseli), f. Hesseli in platea Polonis, 422 (1291)
- Johannis, f. Johannis filii Lubekini (IV), 513 (1311)
- (Leffardi), f. Leffardi Monetarii, 438 (1297)
- Monetarius (I), 176, 335
- (Monetarius) (II), f. Leffardi Monetarii, 438 (1297)
- (Nicolai) (I), f. Nicolai de Brinco, 290 (1284)
- (Nicolai) (II), f. Nicolai super Brinke, 510 (1311)
- (Polstraat [in platea Polonis]), f. Hesseli in platea Polonis, 422 (1291)
- Poot [super Pote], 441
- (de Vreden), f. Henrici de Vreden (IV), 941 (1352) mi.
- (Werneri), f. Werneri de Brinco (I), 288 (1284)
(T[H]IDEMANNI), Alfardus, f. Thidemanni super Pote, 441 (1297)
(-), Euerardus, f. Tidemanni Monetarii (I), 335 (1288)
-, Hescelus, 205 (1269-'72)
(-), Lefardus, f. Thidemanni Monetarii, 176 (1268)
(-), Nicolaus, f. Thidemanni super Pote, 441. (1297)
-, Wernerus, 443 (1297)
VAN TIEL [de Tyle], Ghyselbertus de Hamme, 991 (1356) ma.
TIONEMAN zie TUNEMAN
TIRRINS, Hermannus (I), 356
(-), Hermannus (II), f. Hermanni Tirrins (I), 356 (1288)
TJASO(NIS) zie THIAZO(NIS)
(TUNEMAN[S] [Tue(ne)man, Thunemanni, T(h)yoneman, Tioneman]), Albertus
(I), f. Johannis Tueneman (I), 1082 (1364) mi.
(-), Albertus (II), f. natur. Johannis Tuneman (II) iunioris, 1132 (1369) mi.
-, Arnoldus, 598 (1324), 723
(-), G[h]elmarus, f. Rodolphi Thyoneman (I of II), 841 (1344) mi.
(-), Gerardus, f. Rodolphi Tioneman (I of II), 859 (1347) mi.
-, Hermannus (I), 1020 (1361) ma.
(-), Hermannus (II), f. Hermanni Tueneman (I), 1021 (1361) mi.
-, Hermannus (II of III), 1163
(-), Hermannus (III), f. Johannis Tueman de Embrica (I), 1080 (1364) mi.
(-), Hermannus (IV), f. Hermanni Tunemans (II of III), 1163 (1373) mi.
(-), Jacobus, f. Hermanni Tunemans (II of III), 1163 (1373) mi.
(-), Johannes (I), de Embrica, f. Hermanni Tueneman (I), 1021 (1361) mi., 1080,
1082
(-), Johannes (II) iunior, f. Johannis Tueman de Embrica (I), 1080 (1364) mi.,
1132
-, Rodolphus (I), 637 (1330)
-, Rodolphus (I of II), 841 (1344, fid.)
-, Rodolphus (I of II), 859
(-), Rodolphus (II), f. Arnoldi Tyoneman, 723 (1337) mi.
VAN TWELLO [de Twenlo], Gerardus, 962 (1356) ma., 1114
(-), Henricus, f. Gerardi de Twenlo, 963 (1356) mi.
(-), Jacobus, f. Gerardi de Twenlo, 1114 (1369) mi.
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Twenlo, 1114 (1369) mi.
TYASO(NIS) zie THIAZO(NIS)
TYLE zie TIEL
TYONEMAN zie TUNEMAN

U
UDING [Vding], Henricus, 1199 (1387) ma.
UDO [Vdo] de Endia, 45 (1249)
ULRICUS [Oelricus, Vlricus] de Assel [Asele], 669
- (Ecberti), f. Ecberti de Zvollis (I), 694 (1334)
- Hoyer, 1224
- (de Zvollis), f. Ecberti de Zvollis (I), 694 (1334)
(ULRICI [Oelrici]), Johannes, f. Oelrici Hoyer, 1224 (1387) mi.
(-), Conradus, f. Ulrici de Asele, 669 (1330)
UNESOLTEN [Vnesolten], Peregrinus, 509
(-), Rolandus, f. Peregrini Vnesolten, 509 (1311)
(TER UPWOLDE [Vpwoelden, Vpwolde]), Gerardus (I), f. Hermanni ter Vpwolde
(I), 907 (1349)
(-), Gerardus (II), f. Henrici ter Vpwolde (II), 908 (1349), 952
(-), Henricus (I), f. Hermanni ter Vpwolde (I), 907 (1349), 908, 969
-, Henricus (II), mercator, 1103 (1369) ma.
-, Hermannus (I), 907 (1349) ma.
(-), Hermannus (II) iunior, f. Hermanni ter Vpwolde (I), 907 (1349), 908, 989 (†
1356)
(-), Hermannus (III), f. Hermanni filii Hermanni ter Vpwolde (I), 908 (1349)
(-), Hermannus (IV), f. Gerardi ter Vpwolde (I), 952 (1352) mi.
(-), Hermannus (V), f. natur. Henrici ter Vpwolde (I), 969 (1356) mi.
(-), Hermannus (VI), f. Theoderici Wilden filii Dyric ter Vpwoelden (I), 1216
(1387) mi.
(-), Theodericus [Dyric] (I), f. Hermanni iunioris ter Vpwolde (II), 989 (1356) mi.,
1216
(-), Theodericus (II) Wilde, f. Dyric ter Vpwoelden (I), 1216

V zie ook U
(VADIA [Vadija, Vadya], Gerardus (I), f. Conradi Vadije (I), 85 (1250-'53), 199,
223
(-), G[h]erardus (II) Pels, f. Conradi Vadye (II), 573 (1324)
(-), Johannes, f. Conradi Vadie (II), 528 (1311)
-, Conradus (I), 85
(-), Conradus (II), f. Gerardi Vadie (I), 199 (1269-'72), 582, 573
(-), Leffardus [Lephardus] (I), f. Gerardi Vadie (I), 223 (1273)
(-), Lephardus (II), f. Conradi Vadie (II), 528 (1311)
VEKEMAN [Wekeman], Arnoldus (I), 363
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(-), Arnoldus (II), f. Lubberti Vekeman, 486 (1300)
-, Arnoldus (III), schepen, 858 (1347) ma.
-, Euerhardus, 552 (1311)
(-), Henricus, schepen, f. Arnoldi Vekeman (III), 858 (1347)
(-), Johannes (I), f. Lubberti Wekeman, 392 (1291)
(-), Johannes (II), f. Arnoldi Vekeman (III), 858 (1347)
(-), Lub[b]ertus, f. Arnoldi Vekeman (I), 363 (1288), 392, 486
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(TON VELDE), Fredericus, f. Mensonis ton Velde (I), 923 (1349), 1171
(-), Johannes, f. Mensonis ton Velde (I), 923 (1349)
-, Menso (I), 923 (1349) ma.
(-), Menso (II), f. Mensonis ton Velde (I), 923 (1349)
(-), Menso (III), f. Frederici ton Velde, 1171 (1373) mi.
(-), Wilhelmus, f. Mensonis ton Velde (I), 924 (1349)
VELEKE, Arnoldus, 887 (1347) ma.
(TON VENE), Gerardus, f. Wilhelmi ton Vene, 793 (1337)
-, Wilhelmus, schepen, 704 (1337) mi., 793
VENEMANNI, Lantfridus, 141 (1255-'67)
VERMEULEN [Verremole(n)], Egbertus, 1090 (1366) ma.
- Vos, Johannes, 1104 (1369) ma.
VLUGGHE, Henricus de Vreden (IV) alias, 1036
(-), Lambertus, f. Henrici de Vreden (IV) alias Vlugghe, 1036 (1361) mi.
VOERDE zie VORDEN
(VOERDINC [Voerding]), Gerardus, goudsmid, f. Henrici Voerdinc (I), 1073
(1364) mi., 1256
-, Henricus (I), 1072 (1364) ma.
(-), Henricus (II), f. Gerardi Voerding, 1256 (1387) mi.
(-), Johannes, f. Henrici Voerdinc (I), 1072 (1364) mi.
(-), Lubbertus, f. Henrici Voerdinc (I), 1072 (1364) mi.
(-), Theodericus, f. Henrici Voerdinc (I), 1073 (1364) mi.
VOET[EKIIN], Godefridus, 667
(-), Godekinus, f. Nycolai Voet, 1042 (1361)
(-), Nicolaus, f. Godefridi Voetekiin, 667 (1330), 1042
VOGELAAR [Vogheler], Henricus (I), schepen, 1204 (1387) ma., 1249
(-), Henricus (II), f. Henrici Vogheler (I), 1249 (1387) mi.
(-), Hermannus, f. Henrici Vogheler (I), 1249 (1387) mi.
VOLBERTUS zie WOLBERTUS
VOLKARDI zie FOLKARDI
VOLKER... zie FOLKARD...
VORDEN [de (ton) Voerde], Amilius, 1057, 1058
(-), Johannes (I), socer Wernheri de Vorde (I), 504 (1311), 583
(-), Johannes (II), f. Amilii ton Voerde, 1057, 1058 (1364)
-, Wern[h]erus (I), gener Johannis (de Vorde) (I), 504
(-), Wernherus (II), f. Johannis toen Vorde (I), 583 (1324)
(-), Wernerus (III), f. Johannis (II) filii Amilii ton Voerde, 1057 (1364) mi.
VOS, Johannes Verremole, 1104 (1369) ma.
VRANCKE zie FRANCONIS
VRAWINI, Symon, 266 (1277)
(DE VREDEN), Arnoldus, f. Gerlaci de Vreden (II), 1154 (1373) mi.
-, Euerardus, 801 (1338-'43, fid.), 802 (1338-'43, fid.)
(-), G[h]erlacus (I), vader van Henricus de Vreden (III), 519
(-), Gherlacus (II), f. Henrici de Vreden (IV), 941 (1352) mi., 1154
(-), Gerlacus (III), f. Gerlaci de Vreden (II), 1154 (1373) mi.
(-), Gosvinus, f. Henrici de Vreden (III), 743 (1337)
-, Henricus (I), 230 (1273), 321
-, Henricus (I of II), 413
-, Henricus (I of II), 436
(-), Henricus (II), f. Henrici de Vreden (I), 321 (1284)
-, Henricus (III), f. Gherlaci (de Vreden) (I), 519 (1311), 639, 743
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f. Henrici de Vreden (III), 639 (1330), 941 († 1352), 1036
(-), Henricus (V), f. Henrici de Vreden (IV), 941 (1352) mi.
(-), Henricus (VI), f. Gerlaci de Vreden (II), 1154 (1373) mi.
(-), Hermannus (I), f. Conradi de Vreden, 789 (1338-'43)
-, Hermannus (I of II), 1167
(-), Hermannus (II), f. Wilhelmi de Vreden (I), 1009 (1359), 1125
-, Johannes (I), 561 (1311), 579
(-), Johannes (II), f. Johannis de Vreden (I), 579 (1324)
(-), Johannes (III), f. natur. Hermanni (II) filii Wilhelmi (I) de Vreden, 1009 (1359)
(-), Conradus, f. Henrici de Vreden (I of II), 436 (1297), 789
(-), Lambertus, f. Henrici de Vreden (IV) alias Vlugghe, 1036 (1361) mi.
(-), Leo, f. Hermanni de Vreden (I of II), 1167 (1373) mi.
(-), Petrus, f. Henrici de Vreden (I of II), 413 (1291)
(-), Theodericus, bakker, f. Euerardi de Vreden, 802 (1338-'43)
(-), Tydemannus, f. Henrici de Vreden (IV), 941 (1352) mi.
(-), Wernerus, f. Hermanni de Vreden (I of II), 1167 (1373) mi.
-, Wilhelmus (I), 1009
(-), Wilhelmus (II), rector van de kapittelschool, f. Hermanni de Vreden (II),
1125 (1369) mi.
(VRIHERTE), Andreas, f. Johannis Vriherte, 833 (1344) mi.
(-), Jacobus, f. Johannis Vriherte, 808 (1388-'43)
-, Johannes, schepen, 808, 809 (1338-'43, fid.), 833

W
(WAGENBERG[H] [de Wegenbergh(e)]), Albernus, broeder van Pelegrimus
Wagenbergh, 292 (1284)
-, Hartwicus, 539 (1311)
-, Johannes, 539 (1311)
-, Pelegrimus, 292
(WAKKER [Wacker]), Johannes, f. Werneri Wackers (I), 995 (1356) mi., 1061
-, Wernerus (I), schepen, 995
(-), Wernerus (II), f. Johannis Wacker, 1061 (1364) mi.
WALEKINUS Godescalci, 178 (1268)
WALEWANI[S], Godescalcus [Gotscalcus], 103 (1254), 162 (1255-'67)
WALRAUEN Harmanni, 393 (1291)
WALTER... zie WOLTER...
(WAYENBERGE), Gerardus, f. Pelegrini Wayenberge, 403 (1291)
(-), Hartuicus, f. Pelegrini Wayenberge, 402 (1291)
(-), Henricus, f. Pelegrini Wayenberge, 401 (1291)
-, Pelegrinus, 401-403
(TON WEERDE [de Insula]), Albertus, f. Lamberti ton Weerde (I), 910 (1349)
(-), Arnoldus (I), f. Lamberti ton Weerde (I), 911 (1349)
(-), Arnoldus (II), f. natur. Lamberti ton Weerde (I of II), 1134 (1369) mi.
(-), Gerardus, f. natur. Lamberti ton Weerde (I of II), 1134 (1369) mi.
(-), Jacobus, f. Lamberti ton Weerde (I), 910 (1349)
-, Johannes (I), miles, 171
(-), Johannes (II), f. Johannis de Insula (I) militis, 171 (1268)
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-, Lambertus (I of II), 1134
(-), Lambertus (II), f. Lamberti ton Weerde (I), 910 (1349), 1220
(-), Lambertus (III), f. Lamberti ton Weerde (II), 1220 (1387) mi.
WEGENBERGH[E] zie WAGENBERG
WEKEMAN zie VEKEMAN
WENDELMODIS in platea Polonis, zuster van Herewicus (in platea Polonis),
208
WENEMARUS, 123 (1255-'67)
- (Egidii [Egydii]) (I), f. Egidii filii Gerardi Monetarii, 89 (1250-'53)
- Egydii (II), 575
- Egidii (III), 832 (1344) mi.
- Gelmari, 81 (1250-'53)
- Hermani, f. Hermani filii Bestikini, 623 (1324)
- Iudex, 272
- (Koperen), f. Pelegrimi Koperen (II), 1070 (1364) mi.
- (Monetarius), f. Egidii filii Gerardi Monetarii, 89 (1250-'53)
- (Pelegrimi), f. Pelegrimi Koperen (II), 1070 (1364) mi.
- (Spisen), f. Thiderici Spisen (I), 142 (1255-'67)
- (Thiderici), f. Thiderici Spisen (I), 142 (1255-'67)
- Thome, f. Thome filii Wenemari, 1065 (1364) mi.
- Werneri, f. Werneri filii Hademanni (I), 297 (1284)
WENEMARI, Egidius [Egydius], schepen, f. Wenemari filii Egydii (II), 575 (1324),
768 (1337, fid.)
(-), Gelmarus, f. Wenemari Iudicis, 272 (1277)
-, Gerardus, 476 (1300)
-, Henricus, f. Wenemari filii Egydii (II), 575 (1324)
-, Thomas, schepen, f. Wenemari filii Egydii (II), 575 (1324), 1065, 1115, 1157
WENT, Gerardus, nepos Leonis (I) filii Hermanni Lewen, 1006 (1359)
WERENBOLDUS (de Bakerweerde [Bakerwert]), f. Gosvini Bakerwert, 761
(1337) mi., 1151
- van den Broke, 926 (1350) ma.
- (Gosvini), f. Gosvini Bakerwert, 761 (1337) mi.
WERENBOLDI, Algerus, 27 (1249)
(-), Henricus (I), f. Werenboldi van den Broke, 926 (1350)
(-), Henricus (II), f. Werenboldi de Bakerweerde, 1151 (1373) mi.
(-), Sarlekinus, Werenboldi van den Broke, 926 (1350)
WERNERUS [Wernherus] (Brink [in Brinco, apud Brincum]) (I), f. Hesseli in
Brinco (I), 21 (1249), 288, 354
- (apud Brincum) (II), f. Hesseli apud Brincum (II), 442 (1297)
- ton Brincke (III), 1194 (1387) ma., 1241
- (van Diepenheim [de Depenhem]), f. Lamberti de Depenhem, 901 (1349)
- (de Dyezen), f. Henrici de Dyezen (I), 1126 (1369) mi.
- (Eluerdynghe), f. Nicolai Eluerdynghes, 690 (1334)
- (de Endya), f. Conradi de Endya (IV), 1221 (1387) mi.
- Eysterhof [de Esterehouhe, Heesterhove, Hesterehouhe], 626 (1325-'29),
629 (1325-'29), 630
- G[h]elmari, kanunnik, f. Ghelmari filii Wernheri, 621 (1324)
- Gerardi, f. Gerardi filii Meynoldi (I), 636 (1330)
- Grote, schepen, 1079 († 1364)
- Hademanni (I), 163 (1255-'67), 297
- Hademanni (II), schepen, f. Hademanni filii Wernheri (I),
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602 (1324)
- Hadersleyf, 811
- (Hadersloe), f. Johannis Hadersloe, 383 (1291)
- (He[e]st [uupper Heyst]), (I), f. Ludekini uupper Hest (I), 397 (1291)
- (vpper Heyst) (II), f. Ludekini vpper Heyst (II), 737 (1337)
- vpper Heest (II of III), 1259
- (vpper Heyst) (III), f. Wolberti vpper Heyst, 800 (1338-'43)
- Heesterhove zie WERNERUS Eysterhof
- (Henrici), f. Henrici de Dyezen (I), 1126 (1369) mi.
- (Hermanni), f. Hermanni de Vreden (I of II), 1167 (1373) mi.
- (Hesseli), f. Hesseli apud Brincum (II), 442 (1297)
- Hesterehouhe zie WERNERUS Eysterhof
- Heyst zie WERNERUS Heest
- (die Hoyer), schepen, f. Iohannis die Hoyer (I of II), 1236 (1387) mi.
- (Johannis [Iohannis]) (I), f. Johannis Hadersloe, 383 (1291)
- (Johannis) (II), f. Johannis toen Vorde (I), 583 (1324)
- Johannis (III), f. Johannis filii Wernheri (II), 616 (1324)
- (Johannis) (IV), f. Johannis (II) filii Amilii ton Voerde, 1057 (1364) mi.
- (Johannis) (V), f. Johannis Wacker, 1061 (1364) mi.
- (Iohannis) (VI), f. Iohannis die Hoyer (I of II), 1236 (1387) mi.
- (Conradi), f. Conradi de Endya (IV), 1221 (1387) mi.
- (Crane), f. Wilhelmi Cranen, 1179 (1373) mi.
- (Lamberti), f. Lamberti de Depenhem, 901 (1349)
- (Ludekini) (I), f. Ludekini uupper Hest (I), 397 (1291)
- Ludekini (II), f. Ludekini filii Werneri, 467 (1300)
- (Ludekini) (III), f. Ludekini vpper Heyst (II), 737 (1337)
- (Nicolai), f. Nicolai Eluerdynghes, 690 (1334)
- (Odonis), broeder van Reynerus f. Odonis, 751 (1337)
- (van Rijsen [de Rysene]) (I), f. Theoderici de Rysene (I), 711 (1337) mi.
- (de Rysene) (II), f. Wilhelmi de Rysene, 865 (1347)
- (Theoderici), f. Theoderici de Rysene (I), 711 (1337) mi.
- Thidemanni, 443 (1297)
- de Vorde[n] [ton Voerde] (I), gener Johannis (de Vorde) (I), 504
- (toen Vorde) (II), f. Johannis toen Vorde (I), 583 (1324)
- (ton Voerde) (III), f. Johannis (II) filii Amilii ton Voerde, 1057 (1364) mi.
- (de Vreden), f. Hermanni de Vreden (I of II), 1167 (1373) mi.
- Wacker (I), schepen, 995
- (Wacker) (II), f. Johannis Wacker, 1061 (1364) mi.
- (Wilhelmi) (I), f. Wilhelmi de Rysene, 865 (1347)
- (Wilhelmi) (II), f. Wilhelmi Cranen, 1179 (1373) mi.
- (Wolberti), f. Wolberti vpper Heyst, 800 (1338-'43)
(WERN[H]ERI), Arnoldus (I), f. Werneri apud Brincum (I), 354 (1288)
(-), Arnoldus (II), f. Werneri de Heesterhove, 630 (1325-'29)
(-), Bernardus, f. natur. Werneri Grote, 1079 (1364) mi.
-, G[h]elmarus, 524 (1311), 621, 668
(-), Gerardus (I), f. Werneri ton Brincke (III), 1241 (1387) mi.
(-), Gerardus (II), f. Werneri vpper Heest (II of III), 1259
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(1387) mi.
-, Hademannus (I), schepen, 261 (1277), 602
-, Hademannus (II), 958 (1356) mi.
-, Hescelus, 190 (1268)
-, Johannes (I), 216 (1273)
-, Johannes (II), schepen, 439 (1297), 616
(-), Johannes (III), f. Werneri Hadersleyf, 811 (1338-'43)
(-), Johannes (IV), f. Werneri Wackers (I), 995 (1356) mi.
(-), Ludekinus, f. Werneri de Brinco (I), 289 (1284), 467, 551
(-), Theodericus, f. Werneri ton Brincke (III), 1241 (1387) mi.
(-), Tydemannus, f. Werneri de Brinco (I), 288 (1284)
-, Wenemarus, f. Werneri filii Hademanni (I), 297 (1284)
(-), Wilhelmus, f. Werneri de Heesterhove, 630 (1325-'29)
(-), Wolbertus, f. Werneri de Hesterehouhe, 626 (1325-'29), 629 (1325-'29)
WERNHE... zie WERNE...
WERRENBERCH, Rodolphus (I), 898
(-), Rodolphus (II), f. Rodolphi Werrenberch (I), 898 (1349)
WESEPE zie WEZEPE
WESSELUS (de Delden), f. Johannis de Delden (I), 993 (1356) ma., 1051
- (Johannis), f. Johannis de Delden (I), 993 (1356) ma.
(WESSELI), Bernardus, f. Wesseli filii Johannis de Delden (I), 993 (1356) mi.
(-), Johannes, f. Wesseli de Delden, 1051 (1361) mi.
(DE WETERINGE[N]), dominus Henricus, f. Martini de Weteringe (I), 341 (1288)
-, Martinus (I), 341
-, Martinus (II), 588
(-), Martinus (III), f. Martini de Weteringen (II), 588 (1324-'29)
DE WEZEPE [Wesepe], dominus Harmannus, 409 (1291)
WICHMANNUS, 56 (1249)
WICHMODIS, Reynerus, 468 (1300)
WICO [Wyco] de Monte, gener Gise (de Monte) (I), 275 (1278-'83), 305, 440
(-), Wilhelmus, f. Wolberti Wyco, 706 (1337) mi.
-, Wolbertus, 706 (1337) mi.
(WICONIS), Ecbertus, f. Wiconis de Monte, 305 (1284)
(-), Giso, f. Wiconis de Monte, 440 (1297)
(-), Henricus, f. Wiconis de Monte, 440 (1297)
(-), Menso [Menze] (I), f. Wiconis de Monte, 305 (1284)
-, Menze (II), 517 (1311)
WIGBOLDUS [Wicboldus, Wycboldus], broeder van Gerardus ‘qui emit mirtum’,
242 (1274)
- van Rijsen [de Risene], schepen, 783 (1338-'43) ma.
WIJNTAPPER [Wiintapper], Gerardus, 880 (1347) ma., 881
(-), Hartwicus, f. Gerardi Wiintappers, 881 (1347)
(-), Lambertus, f. Gerardi Wiintappers, 881 (1347)
(-), Petrus, f. Gerardi Wijntapper, 880 (1347)
(-), Rolandus, f. Gerardi Wiintappers, 881 (1347)
(WILDE), Hermannus, f. Theoderici Wilden filii Dyric ter Vpwoelden (I), 1216
(1387) mi.
-, Theodericus, schepen, f. Dyric ter Vpwoelden (I), 1216
(TER WILGEN [de Salice, tor Wilghen, Willicghen, Willichen, Wylghen]),..., f.
Johannis tor Wylghen (I), 703 (1337) mi.
(-), Alber, f. Rutgeri de Salice, 86 (1250-'53)
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-, Arnoldus, 47 (1249)
-, Bernardus, 47 (1249), 140
(-), Gereboldus, f. Bernardi de Salice, 140 (1255-'67)
-, Hartwicus [Hertwicus] (I), 780, 828 (1344, fid.), 836 (1344, fid.)
-, Hartwicus (II), 1044
(-), Henricus, f. Hartwici ter Willicghen (I), 780 (1338-'43)
(-), Jacobus, f. Hertwici tor Willichen (I), 836 (1344) mi.
-, Johannes (I), schepen, 702 (1337) ma.
(-), Johannes (II), f. Hartwici ter Willicghen (I), 780 (1338-'43)
(-), Johannes (III), f. Hartwici ter Wilghen (II), 1044 (1361) mi.
-, Mathias zie Thiazo TER WILGEN
-, Rutgerus [Rotgherus], 47 (1249), 86, 186
(-), Thiazo [Mathias], f. Rotgheri de Salice, 186 (1268)
-, Wolbertus (I), 47 (1249), 185
(-), Wolbertus (II), f. Wolberti de Salice (I), 185 (1268)
WILHELMUS [Willam], broeder van Johannes (I), Pelegrinus en Otwinus, 54
(1249)
- (de Almelo), f. Johannis de Almelo, 1063 (1364) ma.
- (de Apeldoren), f. Hermanni de Apeldoren (II), 646 (1330)
- (Bakerwert), f. Gosvini Bakerwert, 761 (1337) mi.
- (de Brinco), f. Gelmari de Brinco, 313 (1284)
- (van den Broke), f. Werenboldi van den Broke, 926 (1350)
- (de Dotinghem), f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
- Durremag[h]e (I), 59 (1249), 74, 194
- (Durremage) (II), f. Wilhelmi Durremage (I), 74 (1250-'53), 382
- (Durremage) (III), f. Henrici Durremage, 247 (1277)
- (Durremage) (IV), f. Wilhelmi Durremage (II), 382 (1291)
- (Engelberti), f. Engelberti de Dotinghem (I), 1233 (1387) mi.
- (Eysterhof [de Heesterhove]), f. Werneri de Heesterhove, 630 (1325-'29)
- (Gelmari), f. Gelmari de Brinco, 313 (1284)
- (Gerardi) (I), f. Gerardi Stickers, 1034 (1361) mi.
- (Gerardi) (II), f. Gerardi de Twenlo, 1114 (1369) mi.
- (Gosvini), f. Gosvini Bakerwert, 761 (1337) mi.
- Heest [vpper Heyst], 800 (1338-'43, fid.)
- Heesterhove zie WILHELMUS Eysterhof
- (Henrici), f. Henrici Durremage, 247 (1277)
- (Hermanni) (I), f. Hermanni de Apeldoren (II), 646 (1330)
- (Hermanni) (II), f. Hermanni de Vreden (II), 1125 (1369) mi.
- (Heyinc), f. Theoderici Heyinc (I), 866 (1347)
- Heyst zie WILHELMUS Heest
- (Johannis [Iohannis]) (I), f. Johannis de Almelo, 1063 (1364) ma.
- (Iohannis) (II), f. Iohannis Crulling (II), 1170 (1373) mi.
- Crane, schout, 1146 (1373) ma., 1179
- (Crulling), f. Iohannis Crulling (II), 1170 (1373) mi.
- Lantfridi [Lantfart], 255 (1277), 352, 407
- (Mensonis), f. Mensonis ton Velde (I), 923 (1349)
- (Oberti), f. Oberti Sticker (I), 826 (1344)
- (van Oldenzaal [de Aldenzeel]),
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f. Winikeni de Aldenzeel, 1247 (1387) mi.
- van Rijsen [de Risene, Rysene], 781 (1338-'43) ma., 865, 939 († 1352)
- Rolandi, 170 (1268)
- (Sticker) (I), f. Oberti Sticker (I), 826 (1344)
- (Sticker) (II), f. Gerardi Stickers, 1035 (1361) mi.
- (Theoderici), f. Theoderici Heyinc (I), 866 (1347)
- (van Twello [de Twenlo]), f. Gerardi de Twenlo. 1114 (1369) mi.
- (ton Velde), f. Mensonis ton Velde (I), 924 (1349)
- ton Vene, schepen, 704 (1337) mi., 793
- de Vreden (I), 1009
- (de Vreden) (II), f. Hermanni de Vreden (II), rector van de kapittelschool, 1125
(1369) mi.
- (Werneri), f. Werneri de Heesterhove, 630 (1325-'29)
- (Wico [Wyco]), f. Wolberti Wico, 706 (1337) mi.
- (Wilhelmi) (I), f. Wilhelmi Durremage (I), 74 (1250-'53)
- (Wilhelmi) (II), f. Wilhelmi Durremage (II), 382 (1291)
- (Wilhelmi) (III), f. Wilhelmi Lantfart, 407 (1291)
- (Winikeni), f. Winikeni de Aldenzeel, 1247 (1387) mi.
- (Wolberti), f. Wolberti Wyco, 706 (1337) mi.
(WILHELMI), Arnoldus, f. Wilhelmi Cranen, 1179 (1373) mi.
(-), Gerardus, f. Wilhelmi ton Vene, 793 (1338-'43)
(-), Henricus, f. Wilhelmi Durremage (I), 74 (1250-'53)
(-), Hermannus, f. Wilhelmi de Vreden (I), 1009 (1359)
(-), Johannes (I), f. Wilhelmi de Risene, 782 (1338-'43) mi.
(-), Johannes (II), f. Wilhelmi de Rysene, 939 (1352) mi.
-, Mathias, f. Wilhelmi filii Lantfridi, 352 (1288)
(-), Thidericus, f. Wilhelmi Durremaghe (I), 194 (1268)
(-), Wernerus (I), f. Wilhelmi de Rysene, 865 (1347)
(-), Wernerus (II), f. Wilhelmi Cranen, 1179 (1373) mi.
(-), Wilhelmus (I), f. Wilhelmi Durremage (I), 74 (1250-'53)
(-), Wilhelmus (II), f. Wilhelmi Durremage (II), 382 (1291)
(-), Wilhelmus (III), f. Wilhelmi Lantfart, 407 (1291)
-, Wolbertus, 843 (1344-'46, fid.)
VAN WILP [de Wilpe], Gerardus, 67 (1249)
(-), Henricus, f. Gerardi de Wilpe, 67 (1249)
WINEKINUS [Winikinus] de Aldenzel, 1200 (1387) ma.
WINEKINI [Winikeni, Wynekini], Gerardus (I), schepen, 983 (1356) ma., 1037
(-), Gerardus (II), f. Winikeni de Aldenzeel, 1247 (1387) mi.
(-), Wilhelmus, f. Winikeni de Aldenzeel, 1247 (1387) mi.
WINOLDUS [Wynoldus] Gerardi, f. Gerardi filii Wynekini (I), 983 (1356) mi.
(WISE), Bertoldus, f. Thidrici Wise, 115 (1254)
- de Mat, Henricus, 116 (1254)
-, Thidricus, 115 (1254)
WITTE zie ALBUS
WITTE[N]BERENTS zie BERNARDI
WITTEKINT, Henricus, 204 (1269-'72)
(WOESTELAND [Wo(e)stelant, Wustellan]), Arnoldus (I), f. Johannis Wustellan
(I), 75 (1250-'53)
-, Arnoldus (II), 666 (1330), 851 (1344, fid.)
(-), Arnoldus (III), f. Arnoldi Woesteland (II), 851 (1344) mi.
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(-), Henricus, f. Arnoldi Woestelant (II), 666 (1330)
(-), Jacobus, f. Arnoldi Woesteland (II), 851 (1344) mi.
-, Johannes (I), 75
-, Johannes (II), 107 (1254), 369
(-), Johannes (III), f. Martini Wostelant, 412 (1291)
(-), Martinus, f. Johannis Woestelant (II), 369 (1288), 412
WOLBERTUS [Volbertus, Woolbertus] (ton Bome), f. Martini ton Bome, 1235
(1387) mi.
- (de Brinco), f. Hensemanni de Brinco, 394 (1291)
- (Ebelini), f. Ebelini Scheving (I), 913 (1349)
- (Eysterhof [de Heesterhove, Hesterehouhe]), f. Werneri de Hesterehouhe,
626 (1325-'29), 629 (1325-'29)
- Heest [vpper Heyst], schepen, 736 (1337) mi., 775 (1338-'43, fid.), 782
(1338-'43, fid.), 783 (1338-'43, fid.), 800, 854 (1344, fid.)
- Heesterhove zie WOLBERTUS Eysterhof
- (Hensemanni), f. Hensemanni de Brinco, 394 (1291)
- (Martini), f. Martini ton Bome, 1235 (1387) mi.
- Mosekini, 425
- (Roberti), f. Roberti de Zutphen, 842 (1344) mi.
- de Salice zie WOLBERTUS ter Wilgen
- (Scheving), f. Ebelini Scheving (I), 913 (1349), 1250
- de Stokkum [Stochem, Stokham], 560 (1311), 727
- (Werneri), f. Werneri de Hesterehouhe, 626 (1325-'29), 629 (1325-'29)
- Wico [Wyco], 706 (1337) mi.
- ter Wilgen [de Salice] (I), 47 (1249), 185
- (de Salice) (II), f. Wolberti de Salice (I), 185 (1268)
- Wilhelmi, 843 (1344, fid.)
- (Wolberti), f. Wolberti de Salice (I), 185 (1268)
- (de Zutphen), f. Roberti de Zutphen, 842 (1344) mi.
WOLBERTI, Abelinus zie Ebelinus WOLBERTI
(-), Arnoldus, f. Wolberti vpper Heyst, 854 (1344) mi.
(-), Ebelinus [Abelinus], f. Wolberti Scheving, 1250 (1387) mi.
-, Henricus, scriptor civitatis, f. Wolberti filii Mosekini, 425 (1291)
(-), Johannes, f. Wolberti vpper Heyst, 800 (1337)
(-), Obertus, f. Wolberti de Stochem, 727 (1337)
(-), Wernerus, f. Wolberti vpper Heyst, 800 (1338-'43)
(-), Wilhelmus, f. Wolberti Wyco, 706 (1337) mi.
(-), Wolbertus, f. Wolberti de Salice (I), 185 (1268)
(DE WOLDE), Henricus, f. Thome de Wolde (I), 450 (1297)
-, Thomas (I), 450
(-), Thomas (II), f. Thome de Wolde (I), 450 (1297)
WOLKARDUS de Endia, sacerdos, 66 (1249)
WOLTERUS [Walterus] de Arta platea zie WOLTERUS van de Engestraat
- Borre (I), schout, schepen, 1015 (1361) ma., 1181 († 1387)
- (Borre) (II), f. natur. Gerardi Borren, 1257 (1387) mi.
- (Ebelini), f. Ebelini op Enghestrate (II), 657 (1330)
- van de Engestraat [de Arta platea, vp Enghestrate] (I), 414
- (op Enghestrate) (II), f. Ebelini op Enghestrate (II), 657 (1330), 815 (1338-'43,
fid.),
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817 (1338-'43, fid.)
- (vp Engestrate) (III), f. Gerardi vp Engestrate, 900 (1349)
- Euerardi, f. Euerardi filii Fenne, 994 (1356) mi.
- (Gerardi) (I), f. Gerardi vp Engestrate, 900 (1349)
- (Gerardi) (II), f. Gerardi Lalant (III), 1175 (1373) mi.
- (Gerardi) (III), f. natur. Gerardi Borren, 1257 (1387) mi.
- de Culenborch, sartor, 1097 (1366) ma.
- (Lalant), f. Gerardi Lalant (III), 1175 (1373) mi.
- (van Okkenbroek [de Ockenbroke]) (I), broeder van Rotcherus de Ockenbroke
(I), 497 (1309), 591, 687, 764
- (de Ockenbroec) (II), f. Reyneri de Ockenbroec, 1083 (1364) mi.
- (Reyneri), f. Reyneri de Ockenbroec, 1083 (1364) mi.
- Tassche, 1013 (1361) ma.
(WOLTERI [Walteri]), Borro, f. Wolteri Borre (I), 1016 (1361)
(-), Ebbelinus, f. Wolteri de Arta platea (I), 414 (1291)
(-), Gerardus (I), f. Wolteri de Ockenbroeke (I), 591 (1324), 765 (1337, fid.)
(-), Gerardus (II), f. Wolteri Borre (I), 1016 (1361)
(-), Gherlacus, f. Wolteri de Ockenbruke (I), 687 (1334)
(-), Jacobus, f. Wolteri vp Engestraten (II), 817 (1338-'43)
(-), Johannes, f. Wolteri Borre (I), 1016 (1361)
(-), Conradus, f. Wolteri de Ockenbroke (I), 764 (1337)
(-), Reynerus, f. Wolteri de Ockenbroke (I), 764 (1337)
(-), Rotgherus, f. Wolteri de Ockenbroeke (I), 591 (1324)
(-), Theodericus, f. Wolteri vp Engestraten (II), 817 (1338-'43)
WOOLBERTUS zie WOLBERTUS
WOTLO, f. plebani in, 274 (1278-'83)
-, Thomas de, 236 (1274)
WUSTELLAN zie WOESTELAND
WYDEDORE [Wydore], Johannes (I), 655 (1330)
-, Johannes (I of II), 804 (1338-'43, fid.)
-, Johannes (II), 767 (1337)
(-), Johannes (III), f. Johannis Wydore (I of II), 804 (1338-'43)

Y
YMEZE, Henricus, 104 (1254)
YNDEN zie ENDIA
YPEREN zie IEPEREN
YWANUS Lewe, 1071 (1364) ma.

Z zie ook S
VAN DER ZEE zie DE MARI
ZOETE [Soete], Ghelmarus, 645, 756
-, Hyldebrandus de, 678 (1334)
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(-), Conradus, f. Ghelmari Zoete, 756 (1337)
(-), Ludekinus, f. Ghelmari Zoete, 645 (1330)
(-), Mattheus [Tyaso], f. Ghelmari Zoete, 756 (1337)
ZOETEBOTER [Sotebotere], Gerlacus (I), 480
(-), Gherlacus (II), f. Henrici Zoteboteren (I), 895 (1349)
(-), Henricus (I), f. Gerlaci Sotebotere (I), 480 (1300), 895
(-), Henricus (II), f. Henrici Zotebotere (I), 895 (1349)
ZONDERLING zie MIRABILIS
ZOTA, 861
ZUENERES, Hermannus, 536
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(1311)
(-), Johannes, broeder van Hermannus f. Zueneres, 536 (1311)
ZUMER zie SUMMER
(VAN ZUTPHEN [de Sutphania]), Hademannus, f. Roberti de Zutphen, 688
(1334)
-, Johannes (I), 372 (1288), 489, 496
(-), Johannes (II), f. Roberti de Zutphen, 688 (1334)
(-), Robertus [Robekinus], f. Iohannis de Sutphania, 495 (1306), 688, 842 (1344,
fid.)
(-), Thidericus, f. Johannis de Sutphania, 489 (1300)
(-), Woolbertus, f. Roberti de Zutphen, 842 (1344) mi.
ZVOLLIS zie ZWOLLE
ZWART zie NIGER
ZWAVEKEN [Zwaueking, Zweueking], Gerardus, schepen, 1198 (1387) ma.,
1246
(-), Henricus, f. Gerardi Zwaueking, 1246 (1387) mi.
VAN ZWOLLE [de Suolle, Suollis, Zvollis, Zwollis], Ecbertus (I), 627 (1325-'29),
694
(-), Ecbertus (II), f. Ecberti de Zvollis (I), 694 (1334)
-, Heilmirus [Heylmirus], 122 (1255-'67)
-, Henricus (I), 1195 (1387) ma., 1243
(-), Henricus (II), f. Henrici de Zwollis (I), 1243 (1387) mi.
(-), Ludekinus, f. Henrici de Zwollis (I), 1243 (1387) mi.
(-), Theodericus, f. Ecberti de Zvollis (I), 694 (1334)
(-), Vlricus, f. Ecberti de Zvollis (I), 694 (1334)
ZWOLLEMAN, Lambertus, 1190 (1387) ma.
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