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Voorwoord
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ervaring van mevr. drs. Th.E.A. de Wit-Bosman vormden een grote steun bij de
correctie van manuscript en drukproeven. Mevr. mr. M. Dissel-van Erp was zo
vriendelijk de Franse vertaling van de samenvatting te verzorgen. Ook wil ik hier
dankzeggen aan de vele archief- en bibliotheekmedewerkers die hebben gezorgd dat
de gevraagde archivalia en literatuur konden worden bestudeerd. In het bijzonder
geldt dit voor de archivaris, de oud-archivaris en alle medewerkers van het gemeentearchief van 's-Hertogenbosch, waar ik vele jaren meer als collega dan als bezoeker
ben beschouwd. Twee medewerkers van dit archief wil ik met name noemen: mr.
J.A.M. Hoekx, die met zijn enorme kennis van het archiefbezit veel meer materiaal
en vindplaatsen wist aan te dragen dan een inventaris mij ooit had kunnen bieden, en
de heer J. Buiks, die samen met de heer Hoekx mijn manuscript heeft becommentarieerd. Het merendeel van het typewerk is achtereenvolgens verzorgd door mevr. N.
Ryborz, mevr. C. van Oevelen-van de Zande en mevr. Y. Doomen. Ik zeg hen
hartelijk dank voor hun bereidwilligheid dit omvangrijke en tijdrovende werk tot een
goed einde te brengen. Tevens dank ik drs. R.H.A.M. Kraakman en mevr. A.J.T.
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Simons voor het verlenen van zodanige faciliteiten voor dit typewerk dat het manuscript tijdig op diskette kon worden gezet. Gaarne betuig ik ook mijn dank aan alle
instanties die door hun financiele bijdragen de uitgave van dit boek hebben mogelijk
gemaakt: de mr. Paul de Gruyterstichting, het Bankiershuis F. van Lanschot en de
gemeente 's-Hertogenbosch. Tenslotte wil ik een heel speciaal woord van dank
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Archief van de Tafel van de H. Geest

Charters: Schepenakten 's-Hertogenbosch 1312-1401 (inv.nrs. 79-1298).
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Inleiding

In 1940 klaagde de toenmalige rector-magnificus van de Katholieke Economische
Hogeschool te Tilburg, prof. dr. Th.J.A.J. Goossens, in zijn dies-rede Van den
"Wolwerck" in Den Bosch, dat het bestuur van het middeleeuwse 's-Hertogenbosch
nog steeds niet voldoende was onderzocht. Hij meende dat deze leemte door een
rechtshistorische dissertatie moest worden opgevuld.' Ofschoon in de decennia
daarna verschillende dissertaties verschenen waarin deze bestuursorganisatie aan de
orde kwam, vormde deze echter in geen van alle het centrale thema. Van den Heuvel
schreef over de ambachtsgilden; Pirenne belichtte de staatkundige geschiedenis tussen 1576 en 1579; Coopmans bestudeerde de Godshuizen en Spierings wijdde aandacht aan het schepenprotocol.2 Nog altijd stond de vraag van Goossens naar een
studie van het Bossche stadsbestuur dus open. Daarom is in deze studie dit thema aan
een nader onderzoek onderworpen. Hoofdstuk I over het ontstaan van de stad en het
bestuurlijk kader vormt daartoe een inleiding. Het ontstaan van de stad paste in de
Brabantse hertogelijke politiek; haar groei werd door de hertogen gestimuleerd.
Juridisch werd een gemeenschap tot stad door de verlening van stadsrechten. De
Bossche stadsrechten komen daarom onmiddellijk aan de orde. Zij vormden het
constitutionele kader van het stadsbestuur. Vervolgens wordt op de bestuurlijke
verhoudingen met het hertogdom, de vrijdom en de Meierij ingegaan. 's-Hertogenbosch was een van de zeven hoofdsteden van het hertogdom Brabant. Zij deelde
daardoor in de politieke en bestuurlijke geschiedenis van het hertogdom en de andere
steden. In de vrijdom van de stad, een direct aan de stadsmuren aansluitend territorium, werd recht en bestuur grotendeels door de stad bepaald. Onder andere kwam
dit tot uiting in het poorterschap. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de
verhouding tot de Meierij van 's-Hertogenbosch; met name wordt in het kort aangegeven hoe de juridische invloedssfeer van de stad zich daarover uitstrekte.
Na deze inleiding is bij de beschrijving van de stof gekozen voor een tweezijdige
benadering. Methodisch is hiervoor aansluiting gezocht bij het modern staatsrechtelijk handboek van Van der Pot-Donner en de verhandeling van Fockema Andreae
over De Nederlandse Staat onder de Republiek. In deze werken worden enerzijds de
organen van de staat of de bestuursinrichting, anderzijds de functies van de overheidsorganen besproken. Vertaald naar de middeleeuwse stedelijke-constitutionele situatie betekent dit dat eerst een aantal hoofdstukken gewijd is aan de stedelijke bestuursorganisatie en de diverse organen en daarna een aantal aan de overheidsfuncties die in
de stad werden vervuld. In hoofdstuk II wordt aandacht gevraagd voor de schout als
voornaamste hertogelijk vertegenwoordiger in de stad, die tevens deel uitmaakte van
de stedelijke organisatie. In hoofdstuk III staan de schepenen, gezworenen en raden
centraal. Sedert het einde van de veertiende eeuw of het begin van de vijftiende eeuw

1

bestond het Bossche stadsbestuur uit drie leden of geledingen. Schepenen en gezworenen vormden het eerste lid; de raadsheren het tweede. Evenals bij de schouten
wordt hier op de verkiezing of benoeming, de vereisten daarvoor, de rechten en
plichten, alsmede de taken en bevoegdheden ingegaan. Hoofdstuk IV is gewijd aan de
positie van de ambachtsgilden in het bestuur. In een voortdurende strijd met wisselende kansen wisten de ambachtsgilden invloed in het stadsbestuur te verwerven. Hun
dekens werden het derde lid van het stadsbestuur. Ook deze positie bleef echter niet
onaangetast. Zo werd gedurende de periode 1494-1498 een nati8nsysteem doorgevoerd. Daarna keerden de dekens weer in de oude positie terug. In hoofdstuk V wordt
nogmaals op deze mislukte bestuurshervorming ingegaan. Bij deze gelegenheid werd
namelijk een in 's-Hertogenbosch tot dan toe onbekend burgemeesterschap in het
leven geroepen. De twee burgemeesters naar Leuvens model als hoofd van de
stedelijke bestuursorganisatie hebben in 's-Hertogenbosch evenwel geen vaste voet
gekregen. In hoofdstuk VI is er speciale aandacht voor de organen belast met de
stedelijke financien: de rentmeesters en de 'zes goede mannen'. Hoofdstuk VII
tenslotte geeft een overzicht van het uitvoerend apparaat: beambten in stadsdienst en
anderen die de dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van de stad verrichtten.
In de vier volgende hoofdstukken vormen de functies van de overheid het uitgangspunt van de benadering. Daarbij kon de indeling in wetgeving, uitvoering en rechtspraak die sedert Montesquieu's trias-politica-leer wordt gebruikt nog niet worden
gehanteerd. Tijdens de door mij bestudeerde periode kwam evenwel zowel in de
praktijk als in de theorie het onderscheid tussen justitie en politie op. Deze twee
woorden dekten in hun inhoud de gehele regeringstaak. In deze ruime zin zijn zij in de
titel van deze studie opgevat. Justitie staat daarbij als oudste voorop. De afbakening
tussen beide begrippen en vooral de inhoud van het begrip politie was aanvankelijk
nog vaag en volop aan verandering onderhevig. Het politiebegrip werd ook aangewend in de engere zin van overheidszorg zonder dat daaronder wetgeving, buitenlands beleid, defensie en financien worden begrepen. Bij deze inhoudgeving wordt in
de verdeling van de hoofstukken VIII tot en met XI aangesloten. In hoofdstuk VIII
wordt de justitie behandeld; in hoofdstuk IX de formele kant van de wetgeving;
hoofdstuk X is gewijd aan de politie in de betekenis van afwerende en verzorgende
overheidszorg; hoofdstuk XI aan de financiEle zijde van de overheidszorg.
Aan het einde van het boek is een aantal bijlagen opgenomen. Bijlage I geeft een
vergelijkend overzicht van de drie overgeleverde stadsrechtteksten. Bijlagen II en III
geven, voor zover deze achterhaald konden worden, de namen en ambtsperioden van
de Bossche schouten. De omvangrijke bijlage IV bevat de namen van de Bossche
schepenen. Deze bijlage is voorzien van een inleiding en een overzicht van de
gebruikte bronnen. Tijdens mijn onderzoek bleek mij dat er geen betrouwbare
uitgave van deze schepennamen bestond. De bijlage wil daarin voorzien. Weliswaar
was het onmogelijk een volledige lijst samen te stellen, maar voor de periode 13361629 ontbreken slechts enkele namen. In de periode daarvoor zijn er meer lacunes,
maar is er toch een groot aantal namen bijeengebracht. Bijlage V geeft een opsomming van de personen die verantwoordelijk waren voor de stadsfinancien in de
periode 1499-1629. Al deze bijlagen dienen enerzijds en vooral tot illustratie en
aanvulling van het in de studie beschrevene. Anderzijds kunnen zij een hulpmiddel
vormen voor verder genealogisch en prosopografisch onderzoek naar de stedelijke
bestuurders.
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Als eindpunt voor deze studie werd gekozen voor 1629, het jaar waarin 's-Hertogenbosch viel voor de stedendwinger Frederik Hendrik. Dit jaartal bracht, ondanks
de continurteit die in een aantal opzichten bleef bestaan, een breuk in de Bossche
bestuursorganisatie. Niet alleen de verhouding met de landsoverheid veranderde
ingrijpend, ook intern onderging de bestuursorganisatie principiele wijziging. Zo
verdwenen de dekens van de ambachten voorgoed uit het stadsbestuur. Veel meer
dan de veranderingen in 1525 betekenden die van 1629 voor 's-Hertogenbosch een
overgang van de Middeleeuwen naar een Nieuwe Tijd.

3

Hoofdstuk I Ontstaan en bestuurlijk kader

1. 's-Hertogenbosch, "een veste ende slot ons lands"
"Want wi ons stat van Den Bosch, die een veste ende een slot es ons lands op dat einde
daer ons ende onsen lande ghemeynlike groet orber ende macht ane leghet, willen
ende begehren, dat toeneme in dogheden, in salicheiden ende in eren...". Duidelijker kan het niet. 's-Hertogenbosch is, als hertog Jan III in 1330 deze woorden in de
1

aanhef van het Privilegium Trinitatis neerschrijft, een militair steunpunt aan
noordgrens van 's hertogs land, een steunpunt dat de hertog door het verlenen

de

van
rechten wil veiligstellen en sterk wil maken. Wordt dit in 1330 uitdrukkelijk uitgesproken, uit alles blijkt dat het crearen van zo'n 'veste' tegen de Gelderse en Hollandse
invallen door middel van het geven van rechten, die de kleine gemeenschap aan de
samenvloeiing van de Dommel en de Aa moest doen uitgroeien tot een economisch
aantrekkelijk en dus meer bevolkt centrum aan de noord-oost rand van het hertogelijk territoir, reeds het uitgangspunt was bij de stichting van de stad aan het einde van
de twaalfde eeuw. Het morfologisch gebied van de Dommel- en Aakom vormde een
zelfstandig historisch landschap. De riviertjes waren bevaarbaar met platte schuiten.
Het noorden van dit gebied, daar waar de verschillende stromen samenkwamen en
dicht bij de Maas, was de gunstigste plaats voor het bevorderen van een marktplaats
en handelsnederzetting.2 De stichting van een nieuwe stad op deze plaats moet gezien
worden in het licht van de politiek van de Brabantse hertogen en met name van
Hendrik I. Het gaat in deze politiek om de beheersing van de handelsroute tussen het
Rijnland en de zee, de verdediging van de grenzen van het hertogelijk territoir en de
stimulering van de economie: Het is ook deze hertog, Hendrik I, op wiens naam de
stichting van 's-Hertogenbosch staat, hoewel niet onbetwist. In oude Bossche kronieken en andere werken over de geschiedenis van de stad komt ook de naam van
Godfried III, de vader van Hendrik I, als stichter voor. De oudste bronnen spreken
over Hendrik; Simon Pelgrom gaat in 1540 als eerste in op het feit dat Hendrik
's-Hertogenbosch nog tijdens het leven van zijn vader zou hebben gesticht. Daarna
noemen bijvoorbeeld Gramaye, Butkens, Van Oudenhoven en Van Heurn hertog
Godfried als stichter.4
Schrijvers in de vorige en in deze eeuw zijn veel meer ingegaan op het probleem van
het stichtingsjaar dan op dat van de stichter. Impliciet of expliciet beschouwen zij in
het algemeen hertog Hendrik als stichter van de stad. Op oude kronieken was in 1884
de argumentatie van Hezenmans gebaseerd bij zijn keuze voor 1185 als stichtingsjaar.
In een discussie in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant
had hij tevoren eveneens voor 1185 geopteerd tegen de opvatting dat dit 1184 zou
moeten zijn: Bondam stelde twee jaar later deze discussie nog eens aan de orde. Hij
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meende dat 1184 of 1185 als een legende was te beschouwen, maar hijzelf deed verder
geen uitspraak over een bepaald jaar. Huizinga viel hem hierin bij en stelde dat de
oudste stedelijke rechten van in of kort vaar 1196 moesten dateren. Bondam ging in
zijn studie in dit verband in op twee voorname punten. te weten op het feit dat hertog
Godfried reeds tijdens zijn leven het regeren voor een groot deel overliet aan zijn
zoon Hendrik alsmede op de geschiedenis van Orthen. Het dorp Orthen is veel ouder
dan 's-Hertogenbosch en hertog Godfried bezat er een domein. Impliciet koos Bondam wel voor hertog Hendrik als stichter.6
Ter gelegenheid van de viering van het zevenhonderdvijftig jarig bestaan van de
stad in 1935 werd wederom geschreven over het ontstaan en de vroegste geschiedenis
van de stad. Principiele meningsverschillen waren er niet meer. De eer van de
stichting ging naar hertog Hendrik en het stichtingsjaar werd min of meer in het

midden gelaten.7
Onbetwist is thans, dat het hertog Hendrik is die als stichter van 's-Hertogenbosch
moet worden beschouwd. Deze immers heeft sedert het vertrek in 1182 of 1183 van
zijn vader naar het Heilige Land het hertogdom geregeerd en is na diens terugkeer in
1184 tot zijn dood in 1190 samen met hem blijven regeren.8 Bovendien spreekt de
tekst zelf in de artikelen 1 en 3 over hertog Hendrik en deze tekst vormt toch de oudste
bron die er met betrekking tot dit recht bestaat. Verschil van mening bestaat er echter
nog steeds over het jaar van de stichting. De oudere schrijvers waren vrijwel unaniem
van mening dat dit 1184 of 1185 was. De laatste decennia is hierover opnieuw discussie
ontstaan. Deze spitste zich toe op de datering van de vermoedelijk kort hierop
gevolgde rechtsoptekening. Terwijl Camps in 1953 nog uitging van 1185 of daaromtrent, stelde Bonenfant in 1962 dat dit ongeveer tien jaar later zou moeten zijn.'
Daarna volgde men weer de traditionele opvatting: circa 1185. De opvatting werd nog
eens beargumenteerd door Camps in het in 1979 verschenen eerste deel van het
Oorkondenboek van Noord-Brabant.w In 1982 wierp Van Uytven echter de knuppel
in het hoenderhok door de mening van Bonenfant weer op te nemen en van argumenten te voorzien. Daarbij kwam hij uit op de verlening van stadsrecht - hoewel hij deze
term niet wilde gebruiken - aan 's-Hertogenbosch in 1195, mogelijk in de maand mei
van dat jaar.11 In een reactie daarop hield Camps staande dat de stichting v66r 1195
moet hebben plaatsgehad. Hij meent, wanneer hij spreekt over de tekst van het
stadsrecht, deze terug te kunnen voeren op de periode 1183-1195, waarbij hij als
nadere tijdsbepaling 1183-1188 niet uitsluit. 12 Bezien we deze discussie thans wat
nader.

2. Optekeningen van het recht van 's-Hertogenbosch

Het oudste Bossche recht is volgens Camps vermoedelijk korte tijd na de stichting van
de stad verleend.13 Het Latijnse origineel is verloren gegaan, maar de tekst is op een
ingewikkelde wijze toch aan ons overgeleverd. In 1485 kwamen de schepenen van
Dormaal naar 's-Hertogenbosch te hoofde. Zij brachten daarbij een Dietse vertaling
mee van het Bossche recht dat in het handvest van Dormaal was overgenomen. Dit
document, in 1409 gemaakt door notaris Gillis Conincx uit Zoutleeuw, is eveneens
verloren gegaan. De Bossche stadsklerk Peter van Os heeft het meegebrachte stuk
echter in een door hem aangelegd privilegeboek laten copieren.14 Over dit oudste
recht bestaan, mede in verband met deze overlevering, duidelijk verschillende stand-
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punten tussen Camps en Van Uytven.15 Allereerst zijn, zoals reeds in de vorige
paragraaf is aangestipt, deze historici het niet eens over de datering van dit recht.
Camps situeert het ontstaan circa 1185, Van Uytven bestrijdt dit en gaat uit van 1195.
Camps neemt daarbij de getuigen bij de oorkonde en de oudere Bossche geschiedsschrijving in aanmerking, alsmede het oude chronicon GodefrIdVs dVX e sILVa
feCIt oppIdVM. Inhet algemeen wordt echter uitgegaan van Hendrik I als stichter in
plaats van de hierin genoemde Godfried IlI. Dat hoeft overigens, zoals we ook reeds
gezien hebben, niet met elkaar in strijd te zijn, omdat Hendrik I sedert circa 1183 in
plaats van of samen met zijn vader regeerde. Van Uytven beziet eveneens de getuigen
en hecht verder centrale betekenis aan het verdrag van 1194 tussen Hendrik I van
Brabant en Boudewijn, graaf van Vlaanderen, Henegouwen en Namen, waarin
's-Hertogenbosch nog niet onder de Brabantse steden wordt genoemd. Beide auteurs
spreken als terminus ante quem weI over eenzelfde privilege, namelijk het keizerlijk
tolprivilege van 1 juni 1196. Daarin wordt 's-Hertogenbosch voor het eerst als nova
civitas aangeduid. Van Uytven komt verder op grond van het itinerarium van de
hertog tot de vermoedelijke datering van mei 1195.
In een reactie op de beweringen van Van Uytven heeft Camps inmiddels de
gegevens over het itinerarium aangevallen. De hertog kon niet op 13 mei 1195 in
Oirschot zijn, daar hij op 12 mei nog in Leuven verbleef. Niets staat echter de
verlening van een privilege aan 's-Hertogenbosch tijdens zijn verblij f te Leuven in de
weg, zodat op dit punt Van Uytvens standpunt mijns inziens niet principieel is
aangetast. Verder heeft Camps een aantal andere argumenten, waaronder dat met
betrekking tot het vredesverdrag van 1194, waar 's-Hertogenbosch niet tot de zegelende steden behoorde, bestreden. Zijns inziens is het niet zo vreemd als Van Uytven
meent, dat 's-Hertogenbosch (evenals Vilvoorde) niet voor de hertog optrad. De
getuigen bieden evenmin een definitief uitsluitsel. Van Uytven benadrukt onder
andere dat de getuige Hendrik van Cuyk pas regelmatig voor de hertog optreedt vanaf
1194. Camps geeft aan dat de getuige Wouter van Houthem maar tot 1188 in het
algemeen als getuige voorkomt. Ondanks zijn argumenten tegen Van Uytven is
Camps' conclusie toch veel voorzichtiger dan voorheen. Hij stelt uiteindelijk dat de
oudste stadsrechttekst in elk geval tussen 1183 en 1195 is opgesteld en meent dat,
afhankelijk van de vraag omtrent de identiteit van de getuige Wouter van Houthem,
deze periode kan worden beperkt tot die tussen 1183 en 1188. Maar niet alleen de
datering schept problemen, ook de formulering doet dat. Camps stelt dat de keure
vermoedelijk is ontstaan op initiatief van de Bosschenaren zelf, zij het met instemming en medewerking van de hertog. 16 Van Uytven daarentegen accentueert de vorm
van de tekstoverlevering. Deze is namelijk vervat in een plechtige verklaring over de
inhoud van het Bossche recht door pastoor Theodericus van Orthen, de richter
Bernard en de schepenen, gezworenen en burgers van's-Hertogenbosch, daterend uit
omstreeks 1230. Daarmee, zo meent Van Uytven, is niet zeker dat de Bosschenaren
omstreeks 1230 een hertogelijke oorkonde van omstreeks 1195 weergaven, maar
kunnen zij ook de ontwikkelingen in hun recht sedert 1195 hebben weergegeven. Hij
wil daarom niet verder gaan dan de stelling dat deze tekst ten minste voor een deel
teruggaat op een - volgens de schrijver zelfs mogelijke mondelinge - verlening van
Leuvens recht aan 's-Hertogenbosch omstreeks 1195 en op latere aanpassingen en
toevoegingen.17 Camps voert ook hiertegen verweer. Hij acht het een ongefundeerde
en onwaarschijnlijke hypothese, dat de Bosschenaren circa 1230 een hertogelijk

6

N-

./.--

..=. -----

9

*0-- -»

-

- ------

I.
-I-.i:

t

9. Sili
L 44/*-6
ie£ 14*.
1
..

*

-1,

-4,

=

....

+UTi'

£3#*t-

e

,-=-*.

--

.

'.

S

"'

-

=
1-

8

1

1

.-.

'0.2

-.

'-

4.-*#14'
tr:,n:*tr -

-

-' -

4. lin' 1¥·1· '-' -

*' P

F,-.--"

, 1,

:

g

-

4

L

i

.

'
:A
., ..

''

-

I.

*

44 I

.

Ill,

r::·*,e
M

.

*

*4 1,
Privilegium Trinitatis van 11 januari 1330. (GA 's-Hertogenbosch, Charters en privilegebrieven, nr. 52, foto Koos Post)

#

privilege met al zijn vormelijkheden zouden hebben omgevormd tot een neutraal
stuk. Zijns inziens hebben de Bosschenaren hun eigen recht vastgelegd en is dat recht
doorgegeven aan Dormaal. 18 Helaas wordt de discussie niet voortgezet op het punt
van de inhoud van de rechtsoptekening. Waar andere argumenten onvoldoende zijn
om volledig te overtuigen, ligt hier nog een mogelijkheid om meer over het Bossche
recht en de ouderdom daarvan te achterhalen. Van Uytven heeft op dat punt een
aanzet gegeven die mijns inziens verder dient te warden uitgewerkt. Wat hiervan
verder ook zij, als conclusie ten behoeve van ons onderzoek naar de organisatie en het
functioneren van het Bossche stadsbestuur blijft bestaan dat 's-Hertogenbosch is
gesticht als een nieuwe stad aan het einde van de twaalfde eeuw en dat van dan af de
Bossche gemeenschap door het verwerven van een eigen recht is onttrokken aan het
19
landrecht en zelf tot draagster van overheidsrecht was geworden.
De eerste hernieuwing van het Bossche stadsrecht moet dateren uit de periode
1230-1245. Hiervan is de tekst niet bewaard gebleven. Camps heeft slechts aangetoond via vergelijking van de handvesten van Haarlem, Delft en Alkmaar met het
hierna volgende Bossche handvest van 1284 dat er een uit deze periode daterend
handvest moet hebben bestaan.2° Zou men niet mogen veronderstellen dat juist in
deze periode, waarin een aantal vrijheden in de Meierij Bosch' recht kreeg, het nodig
was dit recht opnieuw te redigeren?21
Het dus eigenlijk derde Bossche handvest van 1284 is eveneens slechts uit een
afschrift in het privilegeboek van Peter van Os bekend, hoewel het eind vijftiende
eeuw in ieder geval nog in origineel bestond. Dit handvest, door Jan I aan de burgers
22
van 's-Hertogenbosch verleend, is veel omvangrijker dan het oudste Bossche recht.
De daaropvolgende stadsrechtverlening is het beroemde Privilegium Trinitatis van
1330. Dit privilege heeft in de stad groot gezag gekregen. Het origineel is zorgvuldig
bewaard; het is bovendien in vele privilegeboeken afgeschreven. Op dit handvest
greep men dan ook terug; de andere werden vergeten; zij waren niet meer van belang.
De naam die het privilege heeft gekregen, is ontleend aan de - overigens algemeen
voorkomende - aanhef: "In den name der heyligher ende ongehesceydenre Drievoudicheyt, Amen". Het is verleend door hertog Jan III om de in de vorige paragraaf
genoemde redenen. De oorkonde is bezegeld door de hertog en medebezegeld door
Otto, heer van Cuyk, Rogier van Leefdaal, burggraaf van Brussel, Willem, heer van
Cranendonk, Jan van Raetsenhoven, heer van Lees, Roelof Pypenpoye, heer van
Blaersvelt, Gillis van Quaderibbe, ridder, drossaard van Brabant, Arnoud, proost
van Wassenberg en Herman van Os.21 Met dit handvest zijn de algemene stadsrechtverleningen aan 's-Hertogenbosch afgesloten. Het Privilegium Trinitatis bleef eeuwenlang de centrale rechtsoptekening voor de stad, het privilege waarop men zich kon
blijven beroepen, met name tegenover de landsheer .
3. De inhoud van de drie overgeleverde stadsrechten

Ondanks het feit dat het oudste Bossche recht slechts via een getuigenverklaring
bekend is, en dat ook van het recht van 1284 geen origineel meer voorhanden is,
kunnen we de teksten met redelijk vertrouwen bezien. Vergelijking van de drie
stadsrechten toont ons zeer duidelijk de overeenkomst aan. Afgezien van artikel 2 van
1185/1195, dat geen paralleltekst kent in 1284 en artikel 3 van 1185/1195 over de
tweekamp, waarmee artikel 39 van 1284 correspondeert lopen de artikelen 4 1/m 42
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van 1185/1195 en 2 t/m 38 van 1284 nagenoeg parallel. Het recht van 1284 is echter veel
uitgebreider; er volgen nog de artikelen 40 t/m 60 die 1185/1195 niet kent. Legt men
hiernaast het Privilegium Trinitatis, dan ziet men, op enkele uitzonderingen na, de
bepalingen 1 t/m 32 in dezelfde volgorde voorkomen als de bepalingen van 1284. Wel
is het zo, dat zowel ten aanzien van een aantal bepalingen dat in 1185/1195 en 1284
voorkomt. als ten aanzien van een aantal bepalingen dat alleen in 1284 te vinden is in

1330 gtan parallelbepaling voorkomt. Tenslotte kent 1330 ook weer in de artikelen 33
t/m 40 een aantal nieuwe bepalingen. 24
Het is niet mijn bedoeling de stadsrechten op dit punt inhoudelijk aan een uitputtend onderzoek te onderwerpen. De overeenstemming in structuur van de stadsrechten is echter te opvallend om hieraan zonder een wocrd voorbij te gaan. De latere
stukken steunen duidelijk op de oudere.a Bezien we vervolgens globaal de inhoud
van de drie oorkonden.
1. Allereerst de 42 artikelen van de oorkonde van 1185/1195. De eerste vijf artikelen
bevatten vrijheidsverleningen. De vanaf artikel 6 volgende bepalingen betreffen
erkenning door de hertog van bestaand recht.26 De hertog verleent de Bosschenaren tolvrijdom in heel zijn land (art. 1). Moet hij over de Maas, ter heervaart naar
de keizer dan zullen de poorters hem 100 schellingen Leuvens betalen. In andere
gevallen zijn zij niet tot betaling verplicht (art. 2). Zoals in vele middeleeuwse
stadsrechten komt ook hier een verbod van tweekamp voor poorters onderling
voor Cart. 3).3, Wordt door iemand jegens een poorter iets misdaan, dan is altijd,
zowel voor de tegenpartij als de heer een vonnis van schepenen vereist (art. 4).
Wordt het bezit van een poorter door inwoners van de Meierij aangetast, dan kan
de meier met Bosschenaren daarheen trekken om deze aantasting te corrigeren
(art. 5). 28

2. Het verwerven van het poorterschap is nog vrij eenvoudig: binnen de stad komen
wonen,het afleggen van een eed aan stad en hertog en het betalen van enige
bedragen Cart. 6).29 Een poorter mag voor het oogsten en zaaien telkens 40 dagen
buiten de stad verblijven en een nieuwe poorter heeft dezelfde tijd om in de stad te
komen wonen (art. 7-8).
3. Daarna volgt een aantal bepalingen betreffende procesrecht (art. 9 t/m 19) Hierin
wordt onder andere gesproken over de drie jaargedingen: dinsdag na Dertiendag
(6 januari), dinsdag na Beloken Pasen (eerste zondag na Pasen) en dinsdag na Sint
Jan de Doper (24 juni). Deze jaargedingen, waarop iedere burger op straffe van
een boete aanwezig moet zijn, zijn volgens de betreffende bepaling ingesteld om
het mogelijk te maken te klagen over het bezit van onroerend goed (art. 18).
4. De artikelen 20 t/m 25,29-30 en 32 zijn strafrechtelijke bepalingen betreffende
onder andere verwonding, doodslag, zelfverdediging, de evenredigheid tussen
misdaad en straf, brandstichting, roof, vergiftiging, handtastelij kheden en het
gebruiken van valse maten. Ook de procedure bij betrapping van een dief op
heterdaad wordt beschreven. In artikel 29 wordt een boete gesteld op het weerspreken van de schepenen.
5. De artikelen 26 t/m 28 handelen over gijzeling en borgtocht, indien iemand in
civilibus wordt gedaagd.
6. Erfrecht wordt behandeld in de bepalingen 33 t/m 38.
7. Tenslotte zijn er losse bepalingen over diverse onderwerpen (art. 31, 39 t/m 42).
Artikel 31 handelt over in de herberg gemaakte schulden; artikel 39 over het met
.
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geweld ontnemen van goederen aan de schout in het gerecht. Artikel 40 bepaalt
dat een stedeling vee, dat door een slager in de periode van Sint Maarten (11

november) tot Kerstmis op de markt is gekocht, voor de koopprijs plus een toeslag
mag overnemen. Artike141 houdt verband met de handelingsonbekwaamheid van
de gehuwde vrouw. Het verrichten van bepaalde rechtshandelingen wordt haar
toegestaan. Deze bepaling is nog in de Inleidinge tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheidvan Hugo de Groot terug te vinden.p Artikel 42 tenslotte heeft betrekking op het bezit van gestolen zaken.
Zoals reeds bij de globale vergelijking van de drie stadsrechten is gezegd komen de
artikelen 1 t/m 29 en 31 t/m 39 van 1284 nagenoeg in deze volgorde met 1185/1195
overeen. Veranderd zijn onder andere de data van twee van de drie jaargedingen:
maandag na Beloken Pasen en Sint Jan in plaats van dinsdag. Bovendien wordt aan
het einde van de betreffende bepaling (art. 16) gesproken overscabini vetiurati en niet
alleen over schepenen. Nieuw in 1284 zijn de artikelen 30 en 40 Um 60. Artikel 30
vormt een aanvulling op de betaling van schulden in de herberg van artikel 29 (= 31
van 1185/1195). Nu gaat het over een drinkgelag waaraan meer personen deelnemen
en over ieders aansprakelijkheid voor zijn eigen deel in de kosten. Het is evenwel
belangrijker te kijken naar de nieuwe bepalingen die volgen. Het zijn veelal op
zichzelf staande bepalingen op procesrechtelijk, privaatrechtelijk en strafrechtelijk
terrein. Enig verband is er tussen de artikelen 48-49 en 56 t/m 59, die evenals de
aanvangsartikelen rechten en plichten van de poorters betreffen. Verder springt
bijvoorbeeld in het oog de bepaling dat niemand ter vergadering van schepenen mag
verschijnen, tenzij hij door schepenen daartoe is uitgenodigd (art. 46). Ook de
rechtskracht van een schepenvonnis en een verbod een dergelijk vonnis tegen te
spreken (te "schelden") komen in deze serie bepalingen voor (art. 47).
In het Privilegium Trinitatis tenstotte missen we een aantal bepalingen uit 1185/1195
en 1284. Vooral van de procesrechtelijke bepalingen ontbreken er vele; verder zijn
enige strafrechtelijke bepalingen verdwenen; gijzeling en borgtocht komen evenmin
nog op dezelfde wijze voor en ook de herbergschuld is verdwenen. Van de nieuwe
bepalingen van 1284 zijn er in het privilege van 1330 eveneens een aantal niet
overgenomen. Ook dit privilege eindigt met enkele nieuwe bepalingen, die in dit
geval met name de schepenen betreffen. Belangrijk in het kader van ons onderzoek is
het coaptatierecht voor de schepenen in artikel 33. Artikel 34 spreekt over het recht
doen door de schout zonder vonnis van schepenen en wat de gevolgen daarvan zijn.
Artikel 35 geeft de verplichting tot borgstelling voor boeten. Artikel 37 en 38 handelen over de (ten onrechte ingediende) klacht wegens doodslag. Artikel 40 betreft het
recht van ingebod. Dit artikel werd zo sterk op de voorgrond gesteld, dat Cuperinus
3i
dit Privilegium Trinitatis zelfs "dat schoon privilegien van den ingebot" noemde.
Dit recht van ingebod en ook andere bepalingen uit dit en de andere handvesten
komen in het navolgende op de geeigende plaatsen aan de orde. Hier is het slechts de
bedoeling een globale indruk te krijgen van de inhoud van de stadsrechtteksten.
Duidelijk is dat de oudste tekst het uitgangspunt blijft. In de latere rechten zijn daarna
vrij willekeurig nieuwe bepalingen van de hertog en in de stad gegroeide rechtsregels
toegevoegd.32 We moeten echter niet vergeten dat de hierbesproken stadsrechten niet
los gezien kunnen worden van andere door de hertog verleende privileges. 33

10

4. Filiaties
De middeleeuwse stadsrechten zijn in het algemeen geen op zichzelf staande privileges. Veelal werd het recht van een belangrijke stad nagevolgd in andere steden of
stedelijke agglomeraties. Op deze wijze ontstonden wijdvertakte stedenfiliaties.34
Zo is het Bossche recht ontleend aan het Leuvense en is het zelf weer de basis
geweest voor enerzijds het recht van een aantal andere Brabantse steden en vrijheden
en anderzijds ook voor het recht van vele Hollandse steden. Van de verspreiding van
het Bossche recht is nog lang niet alles bekend. In elk geval staat vast, zoals we
hierboven hebben gezien, dat het recht rond 1230 of 1231 in Dormaal is overgenomen.
Ook Landen volgt het Bossche recht, volgens sommigen al in het begin van de
dertiende eeuw. Van Uytven heeft hierover echter zijn twijfels. Landen, zo meent hij,
heeft in 1289 het recht van Leuven en Tienen en daarnaast de hoofdvaart op's-Hertogenbosch toegewezen gekregen. De bewering dat Landen sedert 1210 het Bossche
recht en hoofdvaart op 's-Hertogenbosch had gaat hem te ver.35 Een verklaring voor
de combinatie Leuvens en Tienens recht en hoofdvaart op's-Hertogenbosch geeft hij
echter niet. Nog een derde plaats nabij de twee genoemde genoot het recht van
's-Hertogenbosch, te weten Hannuit. Over deze stad is weinig bekend. Het is zeer
goed mogelijk dat de band met's-Hertogenbosch verklaard kan worden uit het feit dat
Hannuit,-en hetzelfde geldt voor Dormaal-, samen met onder andere Tilburg, Orthen
en 's-Hertogenbosch in 1222/1223 door hertog Hendrik I aan de aartsbisschop van
Keulen in leen is gegeven. 36
Dichter bij huis kende het Bossche recht verspreiding in de Meierij in plaatsen als
Oisterwijk, Eindhoven, Sint-Oedenrode, Waalwijk en Oss. Ten aanzien van Oisterwijk wordt de formele echtheid van de oorkonde van 1230, waarin staat dat men zal
hebben "eandem libertatem et ius libertatis", weliswaar betwist, maar niet het feit dat
Oisterwijk Bosch' recht bezat.3'De verleningen aan Eindhoven en Sint-Oedenrode
dateren uit 1232, die aan Waalwijk uit 1303 en die aan Ossuit 1399. In het Waalwijkse
38
privilege wordt naast het Bossche ook het Leuvense recht genoemd.
Tenslotte is aangetoond dat er een filiatie bestond tussen het Bossche recht en het
recht van een aantal Hollandse steden. Het Bossche recht vormde de grondslag voor
de handvesten van Haarlem (1245), Delft (1246) en Alkmaar (1254).39 Ook Woudrichem heeft in zijn handvest van 1356 naar het Bossche recht teruggegrepen.40
Nauw verbonden met de ontlening van het stadsrecht aan dat van een andere stad is
meestal het aldaar te hoofde gaan. De schepenen van de dochterstad gingen bij
rechtsproblemen om hoofdlering naar het gerecht van de moederstad. Van de bovengenoemde Brabantse plaatsen is de hoofdvaart op's-Hertogenbosch bekend. Van de
drie eerstgenoemde Hollandse steden heeft alleen Delft in 1259 hoofdvaart op's-Hertogenbosch gekregen. Woudrichem heeft eveneens gedurende enige tijd hoofdvaart
op 's-Hertogenbosch gehad. Hetzelfde geldt voor een plaats als Vianen, al is een
stadsrechtfiliatie tussen deze stad en 's-Hertogenbosch niet aangetoond. 41

5. 's-Hertogenbosch, een van de hoofdsteden in het hertogdom Brabant
De geschiedenis van de stichting gaf reeds de binding tussen de hertog en de stad aan.
De hertog was degene, die 's-Hertogenbosch de juridische status van stad verleende,
met andere woorden voor een deel uit het omringende platteland lichtte en een zekere
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mate van autonomie verleende: eigen recht, eigen bestuur en eigen rechtspraak.42 Dat
betekende evenwel niet, dat daarmee de banden met de landsheer verbroken waren.
Integendeel. In de loop der eeuwen bleef de band met de hertog steeds duidelijk naar
voren treden, al zou de stad steeds meer bevoegdheden in handen krijgen. Deze
'interne' relatie met de landsheer zal in de volgende hoofdstukken nog vele malen aan
de orde komen. Hier wilik mij beperken tot meer algemene punten in de relatie tot de
hertog, vooral in verband met het feit dat 's-Hertogenbosch een van de Brabantse
hoofdsteden was.
In de dertiende en veertiende eeuw vond in Brabant een ontwikkeling plaats naar
wat men is gaan noemen een 'standenstaat'. De drie standen, adel, geestelijkheid en
steden hebben in deze periode een eigen positie tegenover de landsheer verworven. In
een samenspel en soms zo men wil tegenspel tussen deze partijen werd het hertogdom
geregeerd. Een van deze steden was's-Hertogenbosch. De stad stond zeker niet op de
eerste plaats, maar zij heeft toch haar rol in dit geheel meegespeeld.
De genoemde ontwikkeling heeft als startpunt het testament van Hendrik II in
1248. Als belangrijke uitingen van de ontwikkeling worden verder gezien het testament van Hendrik III van 1261, het charter van Kortenberg van 1312, het VIaams en
het Waals charter van 1314, de Blijde Inkomste van Johannaen Wenceslaus van 1356.
de confirmaties van het charter van Kortenberg in 1332 en 1372, het Nieuw Regiment
van Jan IV uit 1422, en de latere Blijde Inkomsten van de diverse landsheren.
De steden zijn zeer nadrukkelijk een drijvende factor in deze ontwikkeling geweest. De beroemde stedenverbonden van 1261-1262, 1313 en 1355 houden ten
43
nauwste verband met de uitvaardiging van een aantal van de genoemde privileges.
Om de betrokkenheid van 's-Hertogenbosch hierbij te laten zien heb ik een aantal
voorbeelden gekozen.
Het eerste betreft de stedenverbonden van 1261-1262. Op 28 januari 1262 sluiten
Leuven en 's-Hertogenbosch een vriendschapsverdrag waarbij zij verklaren elkaar te
zullen bijstaan in het handhaven van elkaars rechten en dat zij. indien het landsterritoir wordt aangevallen of de landsheer in zijn rechten verkort, dezen zullen verdedigen.4*Op dezelfde dag sluit Leuven nogelf gelijkluidende verdragen met Antwerpen.
Geldenaken, Gembloers, Halen. Herk. Herentals, Zoutleeuw. Tienen, Turnhout,
Incourt en Zichem. Er treden zelfs in totaal bij de stedenverbonden in 1261-1262
minstens zeventien steden en vrijheden op.45 Daarmee vormen deze steden den front
zowel tegenover als vddr de landsheer.
Een veel minder op de voorgrond getreden verlening van privileges aan diverse
Brabantse steden dateert uit 1290-1291. Van Uytven heeft deze in 1966 in het licht
gesteld en heeft laten zien, dat in een betrekkelijk korte periode de steden Leuven,
Antwerpen, Lier, Tienen, Zoutleeuw en Brussel met elkaar sterke overeenkomst
vertonende privileges ontvingen. Bovendien kreeg Herentals een in algemene bewoordingen gesteld privilege dat naar deze andere privileges verwijst. De hertog
verleende deze privileges in ruil voor 'goede diensten', dat wil zeggen geldelijke
toelagen, waar hij dringend behoefte aan had. De steden hebben, gebruik makend
van de financiele nood van hun landsheer, zelf de eisen voor de privileges geformuleerd. In deze gevallen is het gebleven bij het verlenen van afzonderlijke privileges
aan genoemde steden; een algemeen landsprivilege komt er pas in de verdere ontwikkeling in de veertiende eeuw. Overigens is de inhoud van de privileges veelal niet
nieuw. Een aantal punten komt ook al in de testamenten van Hendrik I en Hendrik II
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Plattegrondvan 's-Hertogenbosch ca. 1588 van Frans Hogenberg. (GA 's-Hertogenbosch, Hist. Top. Atlas, nr. 81)

voor, maar nu eisen de steden garanties voor waarborging van de voorrechten.
Daarnaast betreft het veelal erkenning van reeds bestaande gewoonten en
toestanden.46

's-Hertogenbosch komt in het tot nu toe genoemde rijtje niet voor, maar was wel
degelijk ook een van de eisende steden. De hertog deed. aldus Van Uytven, weliswaar
een toezegging aan de stad de gevraagde rechten en vrijheden te zullen verlenen, maar
of zij deze ook gekregen heeft, valt volgens hem moeilijk te zeggen. Er is immers geen
charter of afschrift bekend.47 Toch is er over deze verlening aan 's-Hertogenbosch
inmiddels wel iets meer bekend.48 De feitelijke gang van zaken was aldus: de Bosschenaren verzochten de hertog een aantal rechten, privileges en vrijheden te verlenen.
Drie punten achtten zij daarbij zo van belang dat zij er speciale aandacht voor
vroegen. Het ging daarbij in alle gevallen om handhaving van of herstel in bepaalde
rechten. In de eerste.plaats verzochten zij, dat de gemene weiden binnen de vrijdom,
die de burgers tot gemeenschappelijk gebruik waren verleend, hun voor altijd zouden
worden teruggegeven. De hertog had hun deze kennelijk ontnomen. Vervolgens
vroegen zij het recht van erven en onterven van goederen gelegen binnen stad en
vrijdom alsmede de inkomsten die daaruit voortkwamen, welk recht zij beweerden
reeds lang te bezitten. Ten derde verzochten zij de handhaving van het coDptatierecht
van de schepenen, dat dezen naar hun zeggen van oudsher toebehoorde. Daarnaast
verzochten zij in het algemeen andere rechten en privileges die de hertog aan andere
steden had verleend of verleende. Klinkt hier misschien een verwijzing door naar de
andere privileges uit deze periode, die Van Uytven heeft genoemd? En tenslotte
vroegen zij ook nog andere privileges te verlenen. Op 24 januari 1291 beloofde de
hertog dat hij voor halfvasten schriftelijk zou verlenen en voor onaantastbaar zou
houden alles wat zijn getrouwe ridders Jan, heer van Cuyk en Wouter Volcart op
grond van de redelijkheid hieromtrent zouden vaststellen. Bij hun oordeel zouden zij
zich laten leiden door de rechten, privileges en gewoonten die de burgers waren
verleend of die zij van oudsher bezaten.49 Jan, heer van Cuyk beloofde dezelfde dag
nog samen met Wouter Volcart v66r de eerstkomende halfvasten over het gevraagde
een uitspraak te doen.50 Daargelaten hoe een en ander is gelopen, op 14 juni 1291
blijkt de hertog in een kort privilege 66n van de gevraagde rechten te verlenen. De
poorters van 's-Hertogenbosch mochten erven en onterven alle goederen gelegen
binnen de vrijheid van de stad.51 De vraag rijst natuurlijk waarom dit recht apart werd
verleend. Was de beloofde vaststelling door de beide edelen, die v66r 1 april gereed
had moeten zijn nog niet geschied en verleende de hertog dan maar vast 66n van de
gevraagde rechten? Bijna een jaar nadien moet dan toch het algemene privilege
gereedgekomen zijn. Op 3 mei 1292 verzocht hertog Jan I namelijk aan een aantal met
name genoemde getrouwen hun zegel te hechten "litteris opido nostro de Busco super
privilegiis eisdem a nobis concessis, nostro et sigillo lohaniis nostri filii sigillatis" .51 De
gevraagde medebezegelaars waren exact dezelfden als die in de oorkonden voor
Leuven, Lier, Zoutleeuw en Tienen. In alle steden zegelde bovendien ook 's hertogs
zoon. In de geciteerde zinsnede komt verder tot uiting dat de hertog en zijn zoon reeds
hadden gezegeld. Ik meen daarom dat, hoewel de oorkonde niet voorhanden is, voor
's-Hertogenbosch wel degelijk een overeenkomstig privilege is gemaakt en dat deze
stad vermoedelijk in de voorbereidende onderhandelingen eveneens betrokken is
geweest.
Een derde voorbeeld is het bekende Charter van Kortenberg van 27 september
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1312. Dit charter vormt het startpunt van een nieuwe fase in de Brabantse staatsontwikkeling. Voor het eerst is er geen sprake van een politiek testament, maar van een in
samenspel met de standen tot stand gebracht privilege, dat wel gezien wordt als een
embryonale constitutie, omdat daarin zowel elementen van een 'frame of government' als van een'bill of rights' te onderkennen zijn. Dat wil zeggen dat er een selectie
of verzameling van fundamentele regels met betrekking tot de staatsorganisatie in is

vastgelegd en dat tevens een aantal vrijheidsrechten van de burgers is omschreven en
gewaarborgd.2 Zeventien of achttien Brabantse steden en vrijheden treden bij de
totstandkoming op.54 De hierbij in het leven geroepen Raad van Kortenberg, die om
de drie weken zou vergaderen, telde onder zijn leden een aantal stedelijke vertegenwoordigers: drie uit Leuven, twee uit Brussel, 66n uit Antwerpen. dan uit 's-Hertogenbosch, 66n uit Tienen en 66n uit Zoutleeuw. Deze verdeling maakt ten aanzien van
's-Hertogenbosch duidelijk, dat de stad onder de Brabantse hoofdsteden een vaste
vierde plaats heeft verworven, maar dat zij zich qua belangrijkheid niet kan meten
met Leuven en Brussel.
Een nieuw vriendschapsverdrag tussen Leuven en 's-Hertogenbosch van 28 juli
1313, dat overeenkomt met dat van 1262, is een van de stedenverbonden die voorafgaan aan de verlening van het Vlaams en het Waals charter in 1314.s De steden spelen
zowel bij de verlening van deze charters als ook bij de regelingen van de hertogelijke
schulden, oorlogen, 'besueken' (enquttes naar het functioneren van de hertogelijke
officieren), de twee bevestigingen van het Charter van Kortenberg en vooral de
opvolgingsregeling van 1355 een centrale rol.S6 Het stedenverbond van 1355, waarbij
44 steden en vrijheden van Brabant, Limburg en Overmaze waren betrokken,
vormde een uiting van machtsvertoon tot realisering van de Blijde Inkomste van
1356.57

Dit alles toont aan, dat zich in de dertiende eeuw en veertiende eeuw - en dit gaat
door tot in het begin van de vijftiende eeuw -, begunstigd door erfopvolgingsproblemen en financi8le nood bij de hertogen, de genoemde ontwikkeling naar een 'constitutionele standenstaat' heeft voorgedaan en dat de steden daarbij een belangrijke rol
hebben gespeeld.58 In de tweede helft van de vijftiende eeuw kwamen de staten van
Brabant bij de uitbouw van deze standenstaat sterker naar voren. De statenvergaderingen waren vergaderingen van vertegenwoordigers van de drie standen - adel,
geestelijkheid en steden - die politieke bevoegdheden hadden weten te krijgen.59 Uit
de tabel van Uyttebrouck voor de periode 1355-1430 blijkt dat 's-Hertogenbosch als
vierde hoofdstad regelmatig vertegenwoordigd was, maar ook hier weer minder vaak
dan Leuven, Brussel en Antwerpen.60 In 1464 is de eerste bijeenkomst van de StatenGeneraal, een vergadering van de gezamenlijke statenvergaderingen van de gewesten. Vooral ten aanzien van de zestiende eeuw, uit welke periode ons stedelijk
bronnenmateriaal ter beschikking staat, kunnen we de bijzondere rol van de steden in
de vergaderingen van de Staten en de Staten-Generaal duidelijk zien. De adel en
geestelijkheid houden geen ruggespraak over de verzoeken en voorstellen van de
landsheer, maar geven onmiddellijk hun opinie. De stedelijke afgevaardigden evenweI moeten in het onderhandelingsproces om achterraad naar huis en brengen daarna
hun standpunten naar voren. Dat leidt soms ook tot onderling verschillende opstellingen van de steden. Op grond hiervan kan 66n stad lange tijd een besluit tegenhouden,
maar niet voorkomen.61 Vooral wanneer de ambachtsgilden over een sterke positie
beschikten in het stedelijk bestuur, is 's Hertogenbosch in dit onderhandelingsproces
regelmatig een zeer halstarrige dwarsligger geweest.62
15

6. De vrijdom van 's-Hertogenbosch
Niet alleen met andere steden waren er juridische banden. ook met de naaste en
wijdere omgeving van de stad bestonden juridische betrekkingen. Dit gebied stond
sterk onder invloed van 's-Hertogenbosch. In deze paragraaf wordt de naaste omgeving van de stad bezien, in de volgende komt de Meierij aan de orde.
Het gebied onmiddellijk grenzend aan de stadsmuren behoorde onder de jurisdictie
van de stad. Het werd vrijheid of vrijdom van de stad genoemd.63 De omvang van dit
gebied is niet altijd gelijk geweest. Hoewel de ontwikkeling nog niet is beschreven, is
wel bekend, dat het gebied in de loop der tijden is vergroot. Diverse bronnen
verschaffen ons omschrijvingen die vooral neerkomen op de volgende gebieden:
1. Orthen: het dorp ten noorden van de stad, waarbij 's-Hertogenbosch in de
twaalfde eeuw is gesticht;
2. Hintham: een dorp ten oosten van de stad. Aanvankelijk bestond dit vermoedelijk
zelfstandig naast de stad, maar op een nog onbekend moment is het voor een deel
tot de jurisdictie van de stad gaan behoren;
3. Den Dungen: een dorp ten zuid-oosten van de stad. Ook van Den Dungen is niet
bekend wanneer het binnen de vrijdom komt te vallen. In ieder geval zijn er
stukken uit 1368 en 1372 waarin over Den Dungen gelegen binnen de vrijdom van
de stad wordt gesproken;
4. Vranckenhofstad en Het Reut: kleine territoria buiten de Vughterpoort. Het Reut
is bij een uitbreiding van de vrijdom in 1419 hiertoe gaan behoren.
Overigens zijn er met het aan deze zijde grenzende dorp Vught regelmatig problemen gerezen omtrent de gemeenschappelijke gronden tussen dorp en stad. Daarvoor werden in de veertiende eeuw enige regelingen getroffen die in 1772 nog als
eerste worden aangehaald door een commissie die belast was met het vaststellen
van de grenzen van de vrijdom. Hoewel deze commissie meldde dat zij niet in staat
was de grenzen te bepalen, geven verwijzingen naar veertiende- en vijftiendeeeuwse oorkonden toch enige informatie over de toenmalige situatie.
Het behoren tot de vrijdom betekende dat het territoir voor een deel was onttrokken
aan het hertogelijk of landsheerlijk recht en was gebracht onder het stedelijk recht.
Het samen met de stad 66n rechtsgebied vormen had verschillende gevolgen. In de
eerste plaats voor de inwoners, die poorter der stad waren met de daaraari verbonden
rechten en plichten. Uiteraard verwierf men het poorterschap op dezelfde manier als
de stadsbewoners. Poorters waren in de eerste plaats diegenen die in de stad of
vrijdom geboren of gedoopt waren. Daarnaast kon men poorterschap verwerven door
een eed van trouw af te leggen aan stad en hertog en een bepaald bedrag te betalen.M
Vooral in de beginperiode van de stedelijke ontwikkeling was het verwerven van dit
gekochte poorterschap zeer eenvoudig. Het was de bedoeling dat de stad zou groeien
door de komst van nieuwe bewoners. Nieuwe poorters kregen veertig dagen de tijd
om zich metterwoon te vestigen. Indien nodig, mocht men in juli en augustus veertig
dagen buiten de stad verblijven voor het binnenhalen van de oogst en eenzelfde tijd in
de herfst om te zaaien.65 In het Privilegium Trinitatis van 1330 kwam deze bepaling
niet meer voor. Het gevolg was, dat er naast de binnen de stad wonende poorters ook
zogenaamde'uitgezeten poorters' voorkwamen. In september 1363 kwamen stadsbestuuren Wenceslaus en Johanna overeen, dat de buiten de stad wonende poorters zich
vddr Kerstmis van dat jaar met hun familie in de stad moesten vestigen, op straffe van
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verlies van hun poorterschap. In feite ging dit alleen op voor de gekochte poorters,
want de hertogen bepaalden tevens dat geboren poorters hun poorterschap niet
verloren, hoe lang ze ook buiten de stad woonden. Degenen die het poorterschap
kochten moesten voortaan binnen zes weken na het verwerven van het poorterschap
in de stad komen wonen. Slechts gedurende drie perioden van zes weken in de zomer,
herfst en lente mocht men buiten de stad verblijven. Eveneens zonder risico van
verlies van poorterschap kon men in verband met koophandel, een pelgrimstocht of in
stadsdienst langere tijd buiten de stad verblijven: Deze bepalingen vinden we ook
terug in de Bossche costumen.67 Deze regeling verhinderde dus een buitenpoorterij in
de zin van gekochte poorters die zich niet metterwoon binnen de stad vestigden, zoals
die in Vlaanderen en elders in Brabant soms voorkwam.w De Bossche poorterboeken kennen dan ook geen aanduiding van buitenpoorterschap. Sedert 1525 tenslotte
was het verwerven van poorterschap zelfs alleen nog maar mogelij k voor diegenen die
tenminste vij f jaar in de stad hadden gewoond.*De costumen zijn wat minder streng
op dit punt. Zij schrijven slechts een periode van twee jaar voor.m De enige categorie
buitenpoorters die 's-Hertogenbosch heeft gekend wordt, afgezien van de bovengenoemde periode in de veertiende eeuw, in beginsel dus gevormd door de buiten de
stad wonende geboren poorters. Daaronder vallen ook zij die weliswaar buiten de
stad geboren, maar aldaar gedoopt zijn. Vanuit plaatsen in de Meierij liet men zijn
kinderen wel in de stad dopen om het poorterrecht te verwerven. Zij benaderen nog
het meest het elders voorkomende buitenpoorterschap. Het zullen deze (twee groepen) geboren poorters zijn die enkele keren in de stadsrekeningen als buitenlieden
voorkomen bij de personele omslagen." De door Verbeemen veronderstelde sporen
van buitenpoorterschap in de betekenis van buiten de stad wonende gekochte poorters zijn derhalve onjuist of twij felachtig.72 poorterschap betekende dat men vrij was
en niet gehouden iemand als horige dienstbaar te zijn. De hertog moest uiteraard wel
terzijde worden gestaan.73 Poorterschap was vereist voor het vervullen van bepaalde
bestuursfuncties in de stad. Zo moesten onder andere schepenen, rentmeesters en
dekens van de ambachten poorters zijn. Aanvankelijk kwam iedere poorter in aanmerking, later alleen nog een geboren poorter. Ook voor opname in een ambachtsgilde moest men poorter zijn. De werkgelegenheid in de stad werd door het stadsbestuur en de corporaties voor hen gereserveerd.74 Poorters konden niet in een
gerechtelijke tweekamp betrokken worden.75 Een nadeel was, dat zij persoonlijk
aansprakelijk gesteld konden worden voor stadsschulden. In tijden waarin de stad in
financiale moeilijkheden verkeerde en niet voldeed aan haar betalingsverplichtingen
konden Bosschenaren elders daarvoor gearresteerd worden en kon er beslag gelegd
worden op hun goederen. Poorters zowel als buitenpoorters droegen bij in de hertogelijke beden. In een privilege van Jan IV van 4 augustus 1419, waarin onder andere
uitbreiding van de vrijdom wordt verleend. wordt terzake van dit punt ook op de
gevolgen van het behoren tot de vrijdom ingegaan: "also dat die ghene die dair
bynnen wonen ende wonen selen met der selver onser stat te schote en de te lote staen
selen".76 Behoren tot de vrijdom wilde dus zeggen met de stad bijdragen in de
landsbelastingen. Dit blijkt ook uit de overzichten van de personele omslagen in de
stadsrekeningen. Bovendien drukten op de vrijdom ook de stedelijke belastingen als
accijnzen en dergelijke.n Ook de rechtsmacht van de laagschout van 's-Hertogenbosch strekte zich over Orthen, Den Dungen, Hintham en Het Reut uit. De drie
eerstgenoemde plaatsen worden in de rekeningen van de laagschout afzonderlijk
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genoemd. Daarnaast figureert gedurende enige tijd Vught in deze rekeningen, hoeweI dit dorp niet onder de vrijdom viel.78
Uitbreiding van de stedelijke jurisdictie over een iets groter gebied dan de eigenlijke vrijdom is voorgekomen. Coopmans spreekt in dit verband over de "functioneel
vergrote vrijdom". Hij geeft daarbij als meest duidelijke voorbeeld een hertogelijke
regeling uit 1499, waarin rond de stad gelegen dorpen als Vught met Cromvoirt,
Rosmalen en Berlicum verplicht werden aan de stad de daar gebruikelijke accijnzen,
ongeld en maalgeld te betalen van diverse goederen die in de dorpen werden verkocht. De stedelingen en de ingezetenen van deze dorpen mochten bovendien niet
buiten dit gebied gaan drinken, teren en logeren. Hiermee werd dus voorkomen dat
op deze wijze de opgelegde accijnzen omzeild werden. Binnen een halve mijl rond dit
gebied mochten tenslotte geen nieuwe herbergen, cabaretten, bakkerijen, brouwerijen of taveernen worden opgericht.'9 Met name Vught legde zich niet zonder slag of
stoot bij deze maatregelen neer. Tot bij de Raad van Brabant werd er over geprocedeerd.w Niettemin is deze regeling door regelmatige verlenging de gehele zestiende
eeuw van kracht geweest. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn het recht van de stad
op de visserij niet alleen in de vrijdom, maar ook in Vught en Berlicum.
81

7. 's-Hertogenbosch en de Meierij

Bezagen wij in het voorgaande de stad en haar directe omgeving, in deze paragraaf
verwijderen we ons wat verder van de stadsmuren. Immers ook buiten de vrijdom is
de invloed van de stad merkbaar, en wel in heel de Meierij en in bepaald opzichten
soms ook in daaraan grenzende gebieden.
Uit de oude domeinorganisatie was in Brabant een nieuwe districtsorganisatie
ontwikkeld, die in de veertiende eeuw werd afgerond.82 De Meierij van 's-Hertogenbosch was een van deze districten, een rechtskring met eigen organen voor rechtspraak, bestuur en wetgeving.83 Waren deze Meierijorganen deels gemachtigden van
een hoger gezag, bijvoorbeeld de hoogschout, de raad en rentmeester-generaal der
domeinen, de leen- en tolkamer, deels vervulden stedelijke functionarissen, met
name waren dat de Bossche schepenen, een belangrijke districtsfunctie. De taken en
bevoegdheden van het schepencollege als districtsorgaan beperkten zich niet tot het
rechterlijk terrein, ook op bestuurlijk gebied werden de schepenen ingeschakeld.
Tijdens het vierde colloquium "De Brabantse stad", in 1974 in Brussel gehouden, is
onder het thema imperialisme of zelfverdediging de rechtsverhouding Brabantse stad
omringend platteland onder de aandacht gesteld.84 voor 's-Hertogenbosch kwam
Coopmans tot de volgende conclusies:
1. 's-Hertogenbosch legde grote zorg aan de dag voor het behoud van de territoriale
eenheid van Brabant en in het bijzonder van de Meierij.
2. De stad had een belangrijk aandeel in de rechtsvorming op het platteland, met
name via ontlening door diverse plaatsen van hun recht aan het stadsrecht, door
appel bij de stedelijke schepenbank, door het ingebod en door de hierna te
noemen civiele en criminele rechtspraak.
3. De Bossche schepenbank fungeerde als hoge vierschaar voor criminele zaken uit
de Meierij, behoudens de rechtsmacht van de hoge heerlijkheden. Verder had de
bank een uitgebreide voluntaire rechtsmacht. Vooral haar bevoegdheid om akten
te verlijden met betrekking tot goederen overal in de Meierij gelegen springt in het
-
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oog. Daarnaast is er een groot aantal gevallen waarin partijen uit de Meierij hun
twistgedingen voor de Bossche schepenbank mogen voeren.
4. De Bossche schepenen traden soms op als administratieve rechter of beroepsinstantie, te weten in bepaalde belastingzaken en in geval van klachten over onbehoorlijk bestuur door overheidsfunctionarissen. Dergelijke klachten konden bij
het jaarlijkse 'besoeck' vanwege de hertog aan de functionarissen worden geuit.
5. Op bestuurlijk terrein speelde het stadsbestuur naast andere organen een actieve
rol bij de zorg voor de natte en droge waterstaat. Een van de belangrijkste
problemen in het noord-oosten was de wateroverlast van de Maas. De Bossche
bemoeienis strekte zich uit van Grave tot de Diezemond.
6. Eveneens met name op de noord-(oost)grens gericht waren de defensie-activiteiten, waartoe de hoofdstedelijke bestuurders opdracht gaven of voor de kosten
waarvan zij lasten oplegden aan stad dn platteland.
7. Punten van stedelijke expansiedrift en zelfbescherming waren de tolvrijheden,
marktrechten en maatregelen tot bescherming van de stedelijke nijverheid.
8. Tenslotte was er sprake van samenspel van stad en platteland op financieel en
fiscaal terrein.
De stad nam, zo blijkt uit de vele voorbeelden, een centrale positie in. Het stedelijk
overwicht op het platteland werd echter lang niet altijd geaccepteerd. We zagen dit
reeds bij het verzet van Vught ten aanzien van de accijnzen. In andere zaken rezen er
eveneens vele twisten tussen stad en platteland. Twisten over de financiele lasten en
de belastingen en diverse andere kwesties zouden uiteindelijk de aanleiding vormen
tot een omvangrijke gemeenschappelijke regeling tussen 's-Hertogenbosch en de
steden, vrijheden, dorpen en ingezetenen van de Meierij, die op 25 augustus 1495
werd gesloten, de 'Raminghe'.85 De Raminghe beoogde dergelijke geschillen in de
toekomst uit te sluiten. De 31 artikelen tellende regeling geeft allereerst een aantal
bepalingen met betrekking tot de competentie van de Bossche schepenbank en
banken in de Meierij, inzake ingebod, executie en iuris-subsidium.86 Vervolgens treft
men er een aantal civielrechtelijke bepalingen over met name erfrenten, cijnzen,
pacht en verkoop van goederen. Zeer belangwekkend zijn de voorschriften betreffende het bestuur. Vooral de regeling ter zake van het bijdragen in de hertogelijke
beden - tot dan een van de grootste twistpunten - is een stap voorwaarts in de groei
naar bestuurlijke eenheid. De centrale rol van de stad komt weer om de hoek kijken in
het laatste artikel, waar de schepenen van 's-Hertogenbosch de bevoegdheid krijgen
geschillen over de interpretatie van de bepalingen van de Raminghe te beslechten. 87
De uit de regeling voortvloeiende noodzaak tot regelmatig overleg leidde tot verdere
institutionalisering van het reeds voordien in de praktijk tot ontwikkeling gekomen
orgaan van de Meierijvergadering, een op gezette tijden bijeenkomende vergadering
van gedeputeerden uit stad en Meierij. Deze Meierijvergadering zelf vaardigde soms
ook weer personen af naar andere organen op hoger bestuursniveau.88
De uiteindelijke conclusie kan geen andere zijn dan dat's-Hertogenbosch, ondanks
gemeenschappelijke belangenbehartiging en ondanks geschillen over haar positie, in
dit district een centrale rol vervulde. Zij was met recht de hoofdstad van dit rechtsdistrict in het hertogdom Brabant.

19

Hoofdstuk II De schouten

1. De schout: een hertogelijk functionaris

Tijdens de regering van Hendrik I vond in Brabant de omvorming plaats van de oude
domeinorganisatie naar een nieuwe districtsorganisatie. De zes nieuwe districten die
rond belangrijke centra in het hertogdom werden gevormd waren de ammanie van
Brussel, de meierij van Leuven, de meierij van Tienen, het markizaat van Rijen of
Herentals, de meierij van 's-Hertogenbosch en het baljuwschap van Waals-Brabant.
Tot het einde van de veertiende eeuw onderging de omvang van deze gebieden
regelmatig wijzigingen; daarna niet meer. Aan het hoofd van de districten stonden de
zes grote officieren. Voor deze functionarissen waren verschillende benamingen in
gebruik, te weten amman, meier, schout, baljuw en in het markizaat van Rijen of
Herentals ook enige tijd markgraaf. In de beginperiode van de nieuwe organisatie ziet
men ook vaak nog de meer neutrale benaming iudex of richter en het oude villicus,dat
teruggaat op de oude domaniale situatie. De landsheerlijke officieren bezaten aanzienlijke bevoegdheden op rechterlijk terrein. Daarnaast hadden zij nog domaniale,
heerlijke en feodale bevoegdheden. Verder vervulden zij belangrijke militaire en
financitle taken.1 Zij werden bijgestaan door onderofficieren die aan het hoofd
stonden van sub-districten. In de Meierij van 's-Hertogenbosch waren dat de kwartieren van Maasland, Peelland, Kempenland en Oisterwijk. De betreffende onderschouten werden kwartierschout genoemd.2
Nadat Jan I regionale ontvangers had aangesteld, verloren zij aan deze functionarissen het grootste deel van hun domaniale bevoegdheden. Deze rentmeesters of ontvangers gingen zich bezig houden met de financien en de administratie van het
hertogelijk domein. De meiers werden primair gerechtsofficieren, al ontbeerden zij
toch ook niet alle financiele en domaniale bevoegdheden.' Zij waren de voornaamste
hertogelijke vertegenwoordigers op lokaal niveau.
In stad en Meierij van 's-Hertogenbosch was deze voornaamste hertogelijke functionaris een schout. Door de omvang en excentrische ligging van dit district verkreeg
de daar functionerende schout een redelijk zelfstandige positie. De drossaard van
Brabant droeg in 1357 zelfs uitdrukkelijk een aantal bevoegdheden aan deze schout
over, omdat die Meierij zo ver weg lag en hij er zelden kwam.4
De schout wordt vanaf het ontstaan van de stad genoemd. Zeker sedert de tweede
helft van de veertiende eeuw zijn er in de stad zelfs twee schouten: de schout en een
onderschout of, zoals ze later ook genoemd worden, de hoogschout en de laagschout.
Alvorens op dit onderscheid en het daaraan verbonden verschil in bevoegdheden in te
gaan, dient eerst enige aandacht te worden gegeven aan de benoeming en de vereisten
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voor benoeming. aan de bepalingen met betrekking tot de schout in de stadsrechten
als ook aan de instructies voor deze officieren.
De schouten werden als hertogelijke functionarissen in beginsel door de hertog
benoemd; soms was evenwel de bevoegdheid tot benoeming van de lagere officieren
aan hogere officieren gedelegeerd. De benoemden legde een eed van trouw aan de
hertog af. In de praktijk geschiedde deze eedsaflegging heel vaak in handen van de
kanselier van Brabant. Daarnaast moesten de schouten, alvorens hun functie te
kunnen aanvaarden, de hertog een borgstelling geven. Sedert de oprichting van de
Rekenkamer in 1404, moest de borgstelling voor deze instelling plaatsvinden., In het
algemeen lagen de tijdstippen van benoeming, eedsaflegging en borgstelling niet ver
uiteen. Deze handelingen geschiedden op een en dezelfde dag of binnen enige dagen.
Een voorbeeld. waarbij het anders verliep is laagschout Philip Hinckaert. Deze werd
op 24 februari 1498 benoemd, maar eerst op 7 juli 1498 legde hij de eed af en gaf hij
een borgstelling. Zijn eerste rekening vangt dan ook pas aan op 12 juli 1498. terwijl
die van zijn voorganger Lambrecht Millinck tot die datum loopt.« De datum van een
benoemingsbrief hoefde dus niet altijd de datum te zijn waarop de schout in functie
trad. Tenslotte moesten de schouten in de stad zelf ook nog een eed afleggen. Voor de
schepenen verklaarden zij dat zij de rechten en privileges van de stad zouden eerbiedigen. Omgekeerd stond in de benoemingsbrieven van de schouten een opdracht aan de
stadsbestuurders en allen die het verder mocht aangaan de schout te gehoorzamen en
hem de wedden en profijten uit zijn ambt te laten genieten.
2. Vereisten voor benoeming

Om tot schout te kunnen worden benoemd moest men van wettige afkomst, geboren
Brabander alsmede in Brabant gedomicilieerd en gegoed zijn.7 Pieter van Vertaign,
van wie het Bossche stadsbestuur meende dat hij geen geboren Brabander was, heeft
om deze reden moeilijkheden ondervonden bij zijn ambtsaanvaarding. Slechts onder
voorwaarde dat hij binnen acht dagen bewijs van zijn Brabanderschap zou overleggen, werd hij tenslotte tot de eed toegelaten. Voldeed hij hieraan niet, dan achtte men

zijn benoeming en eedsallegging nietig.8
Ten aanzien van de gegoedheid blijkt dat veel schouten in de Meierij van 's-Hertogenbosch goederen bezaten. Zo was hoogschout Jan Dicbier onder andere heer van
Mierlo, hoogschout Dirck van Meerhem heer van Boxtel, hoogschout Philip heer van
Geldrop en hoogschout Jan van Cortenbach heer van Helmond. Onder de laagschouten kan bijvoorbeeld genoemd worden Jan van Baexen. die heer was tot Rosmalen.
Van de laagschouten behoorden er zelfs vele tot de Bossche patriciers die goederen in
de stad bezaten.

In theorie paste het niet dat het schoutambt en de functie van schepen door een en
dezelfde persoon werden vervuld. De schout was monitor scabinorum en kon niet
tevens rechtsvinder zijn. Daarom trad Rudolf van Haastrecht in 1426 als schepen af,
toen hij tot hoogschout werd benoemd. Hetzelfde deed Nicolaas Loenman in 1432
toen hij laagschout werd. In 1411-1412 was er echter een Gerard van der Aa schepen,
terwijl er van 1409 tot 1413 een hoogschout met dezelfde naam functioneerde. Indien
bet hier dezelfde persoon betreft, zou deze incompatibiliteit in de praktijk niet altijd
blijken op te gaan.9
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3. Ambtsperiode
Het schoutambt was in Brabant aanvankelijk een erfelijk ambt. In de dertiende eeuw
veranderde dit. Er vond voortaan benoeming plaats voor het leven of voor onbepaalde tijd. In de veertiende eeuw veranderde het systeem wel in theorie: benoeming
voor bepaalde tijd; maar in de praktijk kwam hier weinig van terecht. 10 Voor zover de
benoemingsbrieven van Bossche schouten in de vijftiende en zestiende eeuw bekend
zijn, bevatten zij eveneens in het algemeen aanstellingen vooronbepaalde tijd. Veelal
werd de formule gebruikt "zolang het de hertog believen zal". Soms beloofde de
landsheer uitdrukkelijk de desbetreffende schout in zijn ambt te zullen handhaven
zolang de door deze aan de hertog geleende gelden niet waren terugbetaald." Het
kwam daarom voor dat door de opvolger deze schuld werd voldaan.
Er zijn schouten die slechts enige maanden hebben gefunctioneerd, maar er zijn er
ook die meer dan vijfentwintig jaar in het ambt zijn gebleven. Voor de twaalfde tot en
met de veertiende eeuw kan men wegens het ontbreken van een volledig overzicht van
de schouten geen conclusies trekken, maar ten aanzien van de tijd daarna valt op, dat
er in de eerste helft van de vijftiende eeuw veel wisselingen plaatsvonden, terwijl
12

vervolgens de ambtsperioden in het algemeen veel langer waren.
Er konden verschillende redenen bestaan voor het beeindigen van het ambt en het
benoemen van een ander. De voornaamste reden was ontslag, al dan niet op eigen
verzoek, van de zittende functionaris. Daarnaast kwam het voor dat de fungerende
schout overleed. Zo volgde Jan van Schoonvorst in 1505 de overleden Philip Hinckaert op. Jan van Baexen overleed rond de jaarwisseling van 1529-1530. Zijn laatste
rekening eindigt met Kerstmis 1529; de rekening van zijn opvolger vangt aan op 7
13

januari

1530.14

Vaak is de reden van ontslag en de benoeming van een ander niet duidelijk, maar
soms zijn er hieromtrent bijzonderheden bekend, omdat deze bij de benoemingen
worden vermeld. Zo werd Jan van Schoonvorst in 1509 tot meier van Leuven benoemd en daarom ontheven van het laagschoutambt van 's-Hertogenbosch." Er
waren ook benoemingen die duidelijk als tijdelijk bedoeld waren: Hendrik Berwout
verving Willem Hinckaert van 27 oktober 1450 tot half maart 1451 als laagschout toen
deze op bedevaart ging.16 Hendrik Kuysten. die reeds stadhouder was van laagschout
Jan van Schoonvorst, werd zelf tot laagschout benoemd na het overlijden van de
opvolger van Van Schoonvorst Jan van Baexen, "opdat de justitie niet geretardeerd
zij". Hij bleef ongeveer tien maanden in functie.17 Een nieuwe hertog was in
beginsel bevoegd in alle ambten nieuwe functionarissen te benoemen. Als een voorbeeld daarvan is wel beschouwd de benoeming van Lambrecht Millinck in 1477. Deze
volgde Jan van Arkel op.18 Naar eigen zeggen was Jan van Arkel echter op 3 maart
1477 door de nieuwe hertogin herbenoemd. Zijn opvolging had veel meer te maken
met de gevolgen van het oproer van 18 maart 1477. Van Arkel was namelijk bij dit
oproer samen met een groot aantal schepenen en andere stadsbestuurders gevangen
genomen. De opstandelingen drongen de hoogschout Pieter van Vertaign tot gerechtelijke stappen tegen de gevangenen. Laagschout Jan van Arkel viel het lot te beurt als
eerste te moeten verschijnen. De geschiedenis verhaalt, dat hij in het openbaar om
genade smeekte. Iedereen was hierdoor zo geroerd, dat hij er genadig afkwam. Toch
was het vonnis niet gering: Van Arkel moest in linnen klederen, blootshoofds en
barrevoets voor de pui van het stadhuis op zijn knieen de hertog en de stad om
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vergiffenis smeken, 32 Rijnse guldens betalen aan de hertog en 600 gulden aan de
stad. Verder moest hij een lij frente van 52 gulden per jaar die hij van de stad ontving
kwijtschelden alsmede zweren dat hij niemand van degenen die hem gevangen had
genomen hierom lastig zou vallen, noch de stad en haar ingezetenen. Tenslotte moest
hij verklaren dat hij de boeten die hij niet had geYnd, niet alsnog zou trachten te innen.
De veroordeelde liet het hier niet bij zitten. Hij achtte het een blamage ten overstaan
van alle stedelingen als misdadiger om vergiffenis te hebben moeten vragen. Dit feit,
alsmede de volgens hem ondeugdelijke wijze waarop zijn veroordeling tot stand was
gekomen en andere grieven - met name dat zijn kist uit het Minderbroederklooster
was weggehaald en daaruit 130 gulden was ontvreemd; dat hem zijn roede, het teken
van zijn waardigheid was ontnomen; en dat hij, naar hij beweerde, meer dan een jaar
gevangen was gehouden brachten hem tot optreden. Zowel bij de Raad van Brabant
als bij hertog Maximiliaan deed Van Arkel pogingen om rechtsherstel te verkrijgen.
Toen de hertog in 1481 in de stad was drong hij daar nogmaals op aan. Commissarissen van de hertog kregen de opdracht partijen tot overeenstemming te brengen. Het
stadsbestuur reageerde afwijzend op de bemiddelingspoging. Daarom werd beslist
dat Van Arkel zijn eis schriftelijk kon indienen. De afgevaardigden van het stadsbestuur weigerden op deze eis te reageren. De Grote Raad besliste op rapport van
commssarissen, dat zij de zaak verder moesten behandelen en gereed voor beslissing
aan de Raad moesten voorleggen. De commissarissen gingen daarop weer aan het
werk, hoorden getuigen en onderzochten bewijsstukken. De procedure zou nog
langer hebben voortgesteept als de partijen niet bij de hertog en commissarissen
waren gekomen en hadden verklaard dat zij ermee instemden dat er een beslissing
werd genomen. De definitieve sententie hield in dat Jan van Arkel grotendeels in het
gelijk werd gesteld. De hertogelijke rentmeester moest hem de 32 gulden terugbetalen, de stad diende de door hem betaalde boeten en het uit zijn kist weggenomen geld
te vergoeden. Daarnaast ontving hij een schadevergoeding. Het in 1477 gewezen
vonnis werd nietig verklaard. Wel zou de stad Vao Arkel voor de destijds tegen hem
geuite beschuldigingen alsnog voor de hertog kunnen dagen om daarover terecht te
staan. Ook moest de schout alsnog proberen de verschuldigde boeten te innen en zich
hien'oor bij de Rekenkamer verantwoorden. De feitelijke afdoening van de zaak na
deze beslissing kostte nog enige jaren tijd, maar Van Arkel had zijn rechtsherstel
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gekregen.

4. De schout in de stadsrechten

In de stadsrechten wordt de schout slechts in beperkte mate genoemd. Waar hij
voorkomt gaat het met name om procesrecht, het dagen van personen, en het
ontvangen van een deel van de boeten.20 Bijzondere bepalingen betreffen het gebieden van 's gravenvrede, het corrigeren van aantasting van poortersgoederen in de
Meierij, het ontvangen van een deel van het geld dat nieuwe poorters voor het
poorterschap moeten betalen en de voor het eerst in 1284 voorkomende bepaling dat
hij verplicht is de schepenen bij gelegenheid van de drie jaargedingen gruit te geven.
In 1330 wordt aan dit laatste toegevoegd dat er ook een maaltijd moet worden
aangeboden.21 In dit privilege komen daar onder andere nog bij de bepaling dat de
schout recht moet doen met vonnis van schepenen en een bepaling betreffende het
recht van ingebod.22
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Deze geringe aandacht voor de schout is niet verwonderlijk. De schout is een
hertogelijk functionaris en zijn instructies zoeke men dan ook niet aan stedelijke
zijde, maar bij de hertog.

5. Instructies

Richtlijnen voor de schouten vindt men in algemene Brabantse privileges zoals het
Landcharter van 1292, de Blijde Inkomste van 1356 en het Nieuw Regiment van
1422.23 Het Landcharter bevat zelfs voor de schout van 's-Hertogenbosch een afzonderlijke bepaling, dat hij buiten de stad maximaal vier knapen te paard en acht te voet
mag hebben (art.57). Andere belangrijke hertogelijke privileges die bevelen aan de
officieren bevatten, zijn een privilege van Wenceslaus en Johanna van 31 oktober
1383 en privileges van Johanna van 19 december 1383 en 12 januari 1385. Deze
privileges betreffen onder andere de verplichting binnen drie dagen 'wet en vonnis' te
doen op straffe van ontzetting uit het ambt. In privileges aan de stad 's-Hertogenbosch
verleend kunnen naast andere zaken eveneens bepalingen voor de schouten voorkomen. Zo handelt art. 5 van een privilege van hertogin Johanna van 1394 over de
verplichting tot aanwezigheid van de laagschout in de stad en het stellen van een
plaatsvervanger bij noodzakelijke absentie. Het moge duidelijk zijn, dat dit in het
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belang van de stad was.
Het meest specifiek zijn evenwel de ambtsinstructies voor de officieren. De belangrijkste daarvan zijn de "Instructie op d'bedienen vanden officien der drosserten ende
andere officien van Brabant", "Instructie voir die ses principale ambachteren vanden
bedrijf in Brabant" van 7 maart 1407. en de instructies op de officieren van justitie van
6 oktober 1459, 29 november 1478 en 28 februari 1510.25
Dat zeker in de zestiende eeuw vele misstanden waren gegroeid en de Blijde
Inkomsten niet werden nageleefd bewijzen plakkaten als het "Placcaet van de uytlandige officieren te destitueren" van 11 december 1549, een soortgelijk plakkaat van 15
december 1561 en een "Placcaet tegen de buitenlanders en bastaarden. bezittende
enige officien in Brabant ende tegen diegene die Officien van justitie in pacht hebben
binnen het land van Brabant" van 26 maart 1576. en tenslotte het "Placcaet op 't
Vercoopen van de Officien" van 2 mei 1626.16

6. Het onderscheid hoogschout-laagschout

Aanvankelijk werd gesproken van de schout van 's-Hertogenbosch, zonder nader
voorvoegsel. Weliswaar kende deze schout reeds in de dertiende eeuw onderschouten, een onderschout van 's-Hertogenbosch is daarmee nog niet aangetoond.27 Veeleer moet men denken aan de kwartierschouten van de subdistricten of kwartieren
Maasland, Peelland, Kempenland en het Land van Oisterwijk. Toch heeft de vroegere Bossche stadsarchivaris Kuyer wel gemeend dat er reeds vanaf de stichting van de
stad twee schouten waren. Deze opvatting heeft Van Uytven weerlegd door aan te
tonen, dat deze gebaseerd was op een bij de vertaling van het oudste stadsrecht
ingeslopen onjuistheid.-Door vergelijking met andere teksten reconstrueerde hij de
juiste Latijnse tekst en deze geeft geen aanleiding tot de gedachte aan twee schouten.28 De algemeen geciteerde opvatting is verder die van Van Beresteyn uit de vorige
eeuw, inhoudende dat in 1278 hertog Jan de twee functies zou hebben ingesteld.

24

naar de costuBewijzen hiervoor zijn er echter niet. Van Beresteyn verwijst slechts
men en de historieschrijver Gramaye, maar deze bronnen kan men geen bewijs
noemen.29 De Bossche advocaat en schepen Gerard van Soemeren, die een omvangrijk commentaar op de costumenoptekening van 1606-1607 heeft gemaakt, geeft
bestaan.
daarin aan dat hij niet met zekerheid weet sedert wanneer de beide functies
het
laatste
Met
de
costumen.
Van Beresteyn ontleent het jaartal 1278 aan Gramaye en
Soemevan
van
Gerard
de
costumen
bedoelt hij waarschijnlijk het commentaar op
ren. Deze auteurs zeggen dit echter niet op de wijze zoals Van Beresteyn wil doen
voorkomen. Zij hebben het in verband met het jaar 1278 (bedoeld zal zijn 1288) over
de be8indiging van de sedert
de gevangenname van de aartsbisschop van Keulen en
waarschijnlijk is vooralsnog
bisschop.10
Het
meest
deze
1222 bestaande leenband met
1365
over
Ook hij geeft geen
spreekt.
ongeveer
de opvatting van Kerremans, die
duidelijke bewijzen, maar gaat slechts uit van analogie met Nijvel.31 1365 is overigens
ook het jaar van de oudste mij bekende vermelding van een onderschout van's-Hertogenbosch. De in een turbe uit dat jaar genoemde Jan van Son moet in of vddr 1365
onderschout zijn geweest.32 Van Oudenhoven noemt deze laagschout Jan van Son in
1192, maar het is niet na te gaan waaraan dit gegeven is ontleend. Gegeven zijn
onbetrouwbaarheid op andere punten, kan men hieraan vermoedelijk ook voorbijRudolf
gaan. In de editie van 1649 noemt Van Oudenhoven nog een laagschout
en
verdwenen
1670
echter
Roesmont met het jaartal 1266. Deze is in de editie van
daarna is de eerste laagschout die genoemd wordt Rijkhoud de Cock in 1378, dus na
1365. Rijkhoud de Cock was echter geen laag- maar hoogschout.33 Van Oudenhoven
biedt derhalve evenmin een antwoord op de vraag wanneer de instelling van het
Bossche laagschoutambt plaatsvond.
De oudste bewaard gebleven aparte rekening van een laagschout van 's-Hertogenbosch is die van Jan van Gemert, die loopt van 1 april 1392 tot 12 augustus 1392. Jan
van Gemert was echter zeker ook al in 1384 in functie.34 Uit de oudste bewaard
gebleven rekening van een hoogschout, te weten die van Jan Brien van Kraainem
blijkt dat in 1368-1369 Jan van Beest onderschout van 's-Hertogenbosch was.35 Het
de schout reeds eerder
jaar 1365 of daaromtrent blijft dus zeer aannemelijk, zij het dat
een aantal onderschouten heeft gehad, maar vermoedelijk nog niet voor de stad.
In 1535 werden beide ambten door de hertog in dEn persoon verenigd. Laagschout
Jan van Brecht werd toen tevens tot hoogschout benoemd. Deze benoeming vond
plaats, omdat het zeer moeilijk bleek een opvolger te vinden voor hoogschout Jan van
de baten
Breugel, die in maart 1535 zijn ambt had verlaten, omdat naar zijn zeggen
de
wegens
drong
niet opwogen tegen de kosten en het vele werk. Het stadsbestuur
een
benoeming.
problemen verbonden aan het onbediend zijn van het ambt aan op
Regentes Maria van Hongarije stelde toen de laagschout voorlopig tevens als hoogschout aan, een oplossing die Karel V een aantal maanden later tot een definitieve
situatie maakte.36 De benoemingsbrief sprak van " den voers. staet ende officie van
voers.
hoogeschouteth mitsgaders d'officie van legescouteth, die wij om de redenen
gevoucht
te
samen
ende
porrende
geannexeert
ende andere ons daertoe
vereenicht,
hebben, vereenigen, annexeren ende voeghen te samen bij dezen voortaen in synen
persoone te houden, exerceren ende bedienen....". De formulering 'samenvoeging
van functies' wilde echter niet zeggen,dat er sedertdien geen enkel verschil meer
bestond tussen de beide ambten. Jan van Brecht en zijn opvolgers bleven als hoogschout en als laagschout bijvoorbeeld aparte rekeningen opmaken en indienen bij de
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Rekenkamer. Zij bleven ook bepaalde taken als hoogschout en andere als laagschout
uitoefenen. Artikel 3 van de costumen verwoordt de juridische situatie daarom
zuiverder met de zinsnede "welcke twee Officien nu ter tijdt bedient worden by eenen
Officier", met andere woorden er zijn twee ambten, maar er is 'tegenwoordig' maar
66n functionaris.
Toen deze samenvoeging plaatsvond, was het overigens niet de eerste maal dat het
hoogschout- en laagschoutambt door 66n officier werden bediend. Hoogschout Ywan
de Mol fungeerde van 27 april tot 25 augustus 1437 tegelijk als laagschout. Hij
overbrugde daarmee de tijd tussen het ontslag van Nicolaas Loenman en de benoeming van Willem Hinckaert.37
7. De schouten en hun stadhouders

Zoals ik reeds elders heb betoogd, was het voor de stad niet altijd geheel duidelijk wie
de eigenlijke schout was. Het kon namelijk voorkomen, dat de in de stad functionerende schout niet de eigenlijke ambtsdrager was.38 Er bestaat een aantal verschillende
mogelijkheden.
1. Het meest vergaand was de constructie van de schout of de schout-titularis, die zijn
ambt niet zelf uitoefende maar een ander in zijn plaats deed stellen. Een voorbeeld
hiervan was Reinoud van Brederode. Dat hij het hoogschoutambt van 's-Hertogenbosch bezat, blijkt slechts indirect uit de benoemingsbrieven van Jan van
Breugel en Jan van Brecht. Volgens de benoemingsbrief van Jan van Breugel uit
1532 was eigenlijk Reinoud van Brederode door Karel V tot hoogschout benoemd,
maar was Van Breugel met de'vrunden' van Van Brederode overeengekomen het
ambt als principaal te bedienen, omdat Reinoud daar nog te jong voor was. De
benoemingsbrief van Jan van Brecht, de opvolger van Van Breugel, vermeldde,
dat Karel V het ambt vroeger aan Reinoud had gegeven, maar dat deze het weer
had overgedragen aan zijn broer Wolfaert, heer van Kloetinge. Deze had het door
verschillende personen laten bedienen: " . . . welck officie bij diversche onze ghecommitteerde ter nominacie van den voorn. Heeren van Brederode ende Clutinghe bedient is geweest". Na het aftreden van Jan van Breugel en de moeilijkheden om voor hem een opvolger te vinden zag Wolfaert van het ambt af en gaf het
aan de hertog en hertogin terug. Pas daarna kon de hertog weer vrij over het ambt
beschikken en Jan van Brecht benoemen.39 Hoe het met de gerechtigdheid tot het
hoogschoutambt van de Van Brederodes precies gesteld was, wordt eerst duidelijk
door een proces dat Wolfaert van Brederode tegen zijn broer Reinoud aanspande
voor het Hof van Holland. Daarin stelde hij, dat hun beider moeder, Margaretha
van Borselen, bij testament verscheidene goederen had vermaakt aan Reinoud,
onder voorwaarde dat Wolfaert daaruit een jaarlijkse rente zou ontvangen. Toen
Reinoud nalatig bleef deze rente te betalen, kwamen beide broers overeen dat
Reinoud tegen kwijtschelding van de rente het door hem bezeten hoogschoutambt
van 's-Hertogenbosch zou overdragen aan de zoon van Wolfaert, die een geboren
Brabander was. Wolfaert beweerde dat Reinoud ook dit had nagelaten en daagde
Reinoud daarom voor het gerecht. Het Hof van Holland stelde hem echter in het
ongelijk; Reinoud had het hoogschoutambt geleverd "in alre manieren ende onder
gelijck commissie ende sulcke clausulen als die voors. heer Maximiliaen van
Zevenbergen 't selve schoutambacht gegunt was geweest".44 De benoemingsbrie-
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ven in het voorgaande moeten derhalve aldus gelezen worden: Reinoud III had het
ambt oorspronkelijk, maar hij stond het af ten behoeve van Reinoud IV, de zoon
van zijn broer Wolfaert. Deze was circa 1520 geboren en dus inderdaad nog erg
jong toen Jan van Breugel in 1532 werd benoemd. Een tweede voorbeeld is dat van
laagschout Philips van Lannoy. Deze had het zo druk in de hertogelijke raad dat hij
bij de hertog Jan van Brecht voordroeg tot benoeming in zijn plaats en verzocht
deze als laagschout te handhaven zolang het de hertog dn hem zou believen.41
2. Een andere constructie was de benoeming door de hertog van een stadhouder van
de schout. De redenen waren meestal eveneens drukke werkzaamheden elders van
de schout, maar juridisch lag de situatie anders. Deze stadhouder was niet zelfstandig schout, hij bleef ondergeschikt aan de fungerende schout. Voorbeelden hiervan waren de benoemingen van Jan Heijm en Jan van de Wijngaard als stadhouders van Maximiliaan van Bergen en van Hendrik Kuysten als stadhouder van Jan
van Schoonvorst 'zolang het de hertog belieft'. Bij zijn benoeming werd aan
Kuysten bovendien uitdrukkelijk toegestaan bij eventuele afwezigheid uit stad of
Meierij in zijn plaats zijn broers Gerard of Mattheus te stellen om te doen al wat hij
zou doen, mits zij telkens de eed zouden afleggen in handen van de schepenen van
de stad.42 De stadhouders legden in de stad de schoutseed af en werden daar ook als
hoog- of laagschout beschouwd. Daar de eigenlijke schout veelal niet of nauwelijks
in de stad kwam had men met deze feitelijk ook niet van doen. De schoutsrekeninschout.
gen bleven echter op naam gesteld worden van de eigenlijke
het
zoals
in
de
voorgaande ten
3. Een derde mogelijkheid was
'privt'-stadhouder,
aanzien van de broers van Hendrik Kuysten naar voren kwam. Kreeg Hendrik
Kuysten hiervoor bij zijn benoeming uitdrukkelijk toestemming, een schout kon
ook zelf bij afwezigheid een persoonlijk vervanger in zijn plaats stellen. Dat blijkt
bij voorbeeld uit een brief van Jacob van Brecht aan de schepenen van de stad,
waarin hij schreef, dat het'Hof in Brussel zich kennelijk ernstig vergiste, wanneer
zij iemand tot zijn stadhouder zouden aandragen. Hij had altijd zijn ambt zelf

bediend en zo hij noodzakelijk uit de stad weg moest, had hij zich door een
stadhouder doen vervangen die hij zelf had gekozen en weI op zijn eigen kosten.
Dat stadhouderschap was geen ambt. Hij verzocht de schepenen daarom voor hem
ten hove te willen verzoeken hem in het rustig genot van zijn ambt te laten.4'Van
Brecht wilde dus kennelijk geen stadhouder opgedrongen krijgen. Bij laagschout
Jan van Baexen was het tegenovergestelde het geval. Deze had wel een persoonlijk
vervanger bij afwezigheid, maar hij wilde graag een vaste vervanger die zowel bij
zijn afwezigheid als ook wanneer hij wel in de stad was mocht optreden. Ook als hij
in de stad was had hij het erg druk en ziekte kon ook problemen geven bij de
uitoefening van zijn ambt, zo stelde hij. Daarom kreeg hij toestemming voor een
'vaste' stadhouder.44 Indien iemand stadhouder van de schout wordt genoemd, kan
het derhalve ook om een dergelijke plaatsvervanger gaan.
45
8. Globale omschrijving van de taken en bevoegdheden van de schouten

8.1. Justitie
De schouten hadden als een van de belangrijkste taken het optreden tegen crimineel
gedrag. Zij verrichtten arrestaties, legden beslag op goederen of lieten daarop beslag
leggen. Voor hun optreden beschikten zij over vier dienaren te paard en tien te voet.46
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Zij waren monitor scabinorum, dat wil zeggen: zij maanden de schepenen recht te
spreken, zij waren voorzitter van het gerecht en zij droegen de zorg voor tenuitvoerlegging van vonnissen. Ook konden zij procedures voorkomen door te composeren
met plegers van strafbare feiten. Machtsmisbruik bij het uitoefenen van deze bevoegdheden was de schouten niet vreemd. Soms dwongen zij mensen tot
(onredelijke) composities. Ook is er veel te doen geweest over het ten onrechte en in strijd met
het Bossche recht binnendringen van huizen voor het doen van
huiszoeking of het
verrichten van arrestaties. 47
Op dit rechterlijke terrein komt het onderscheid tussen hoog- en laagschout duidelijk naar voren. De hoogschout had de hoge of criminele jurisdictie in stad en Meierij,
voorzover het niet betrof de hoge heerlijkheden. De laagschout had middelbare en
lage jurisdictie in stad en vrijdom en in Vught en Cromvoirt. Dat betekende bevoegdheid in boetstraffelijke en civiele zaken. De laagschout kon ook in de Meierij
optreden in zaken van ingebod; dat waren zaken waarin buiten de stad en vrijdom wonende
in gebreke zijnde partijen in bepaalde omstandigheden
opgeroepen konden worden
voor de stedelijke schepenbank te verschijnen.48
8.2. Wetgeving

Op administratief terrein beschikten de schouten over aanzienlijke en gevarieerde
bevoegdheden. Juist hier kwam hun positie als hertogelijk vertegenwoordiger in de
stad soms zodanig naar voren, dat ernstige conflicten met het stadsbestuur
ontstonden.
Zo moesten zij zorg dragen voor de publikatie en handhaving van hertogelijke en
stedelijke ordonnanties. Beide functionarissen waren hiertoe in de stad bevoegd, al
was het vaak de hoogschout die terzake optrad.49 De schout moest er op toezien dat de
rechten van de hertog in stedelijke ordonnanties niet werden verkort. Hij eiste
daartoe inzage voorafgaande aan de publikatie. Het stadbestuur daarentegen meende
dat de schout zich niet met zijn wetgevende arbeid diende te bemoeien. Dit meningsverschil leidde enige malen tot onderlinge conflicten, waarbij soms procedures bij de
Raad van Brabant het gevolg waren.50 De schouten probeerden zich overal in het
stedelijk bestuur in te dringen; zij wilden zich een plaats in de raad verwerven.51 Ook
in 's-Hertogenbosch poogde de schout ter vergadering aanwezig te zijn, maar het
stadsbestuur wist hem in het algemeen redelijk goed te weerstaan.
8.3. Defensie
De schouten vervulden ook andere opdrachten voor de hertog en verschaften hem
velerlei inlichtingen. Voor 's-Hertogenbosch en de Meierij is een voorbeeld hiervan
het veelvuldig overleg in verband met de Gelderse oorlogen. Daarmee raken we ook
aan de militaire taak van de schouten, zowel als commandanten belast met militaire
operaties, bewaking en bescherming van het hertogelijk gebied als ter zake van de
financiale administratie ten behoeve van deze taak. 52

8.4. Politie
Een zeer belangrijke taak in verband met de stedelijke bestuursorganisatie was de
jaarlijkse tocht naar de hertog om van deze te horen wie hij van de door de zittende
schepenstoel opgemaakte lijst van voor benoeming geschikte personen tot nieuwe
schepenen wilde benoemen. Daar deze benoeming op 1 oktober of binnen acht dagen
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daarnadiende te geschieden, zien we deschout steevast eind september daartoe enige
dagen 'verreizen'. Aanvankelijk werd er ten aanzien van deze taak geen onderscheid
gemaakt tussen hoog- of laagschout. Volgens Van Soemeren werd de taak later
speciaal door de laagschout uitgevoerd. Dat correspondeert echter niet met de
schoutsrekeningen. Daaruit blijkt dat het steeds de hoogschout is die eind september
naar de hertog reist. :, Eveneens was de beadiging van de nieuwe schepenen en de
rentmeesters aan de schouten opgedragen.
Een zeer belangrijke taak, vooral in de stad en het waterrijke noord-oosten van de
Meierij lag op het terrein van de waterstaat. De hoogschout was hoge dijkgraaf in de
Meierij en moest in die hoedanigheid bijvoorbeeld zorg dragen voor het schouwen en
repareren van de dijken langs de Maas van Grave tot de plaats waar de Dieze in de
Maas uitstroomt.54 De kwartierschouten en de laagschout van de stad hadden eveneens soortgelijke bevoegdheden op waterstaatkundig terrein. Zo was de laagschout in
stad en vrijdom bevoegd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit zijn rekeningen waarin boeten
opgelegd bij dijkschouwingen in Orthen een aparte post vormen.55 De laagschout trad
ook op als voorzitter van de polder Van der Eigen.
9. Rekening en verantwoording
De schouten werden door de centrale overheid tot verantwoording gedwongen.
Zowel in hun instructies als in het Landcharter van 1292, het Charter van Kortenberg
van 1312 en de Blijde Inkomsten worden aan deze verantwoordingsplicht vele regels
gewijd.0 Hieruit blijkt, dat zowel de rekenplicht als een klaagrecht in geval van
onjuist handelen door de officieren ook in het belang van de steden was.
De oudste rekeningen van Bossche schouten dateren uit de jaren 1368-1369 voor de
hoogschout en uit 1392 voor de laagschout. Vanaf 1384 is er, behoudens enkele
uitzonderingen, van de hoogschouten een nagenoeg complete serie rekeningen tot
1616. In de rekeningen van de laagschouten zitten wat meer lacunes, maar ook deze
lopen door tot 1615.
De oudste rekeningen zijn rolrekeningen: perkamenten of een enkele maal papieren rollen waarop de inkomsten en uitgaven zijn verantwoord. In 1404 ging men over
op rekeningen in boekvorm. Mogelijk houdt dit verband met de instelling van de
Brabantse Rekenkamer in dat jaar, bij welke instantie de rekeningen sedertdien
moesten worden ingediend. 57
Hoewel in de loop van de vijftiende eeuw weI ontwikkeling te zien is in de financiale
administratie, blijft de basisstructuur van de rekeningen gelijk. Bij de hoogschout
komen eerst de composities en boeten in criminele zaken in de stad en daarna volgen
dezelfde posten voor de vier kwartieren van de Meierij. Opvallend is dat telkens
uitdrukkelijk een aantal posten staat opgesomd met de mededeling dat daarvan niet
wordt gerekend, omdat deze thuis horen bij de laagschout. De laagschout doet
hetzelfde ten aanzien van de criminele zaken: deze noemt hij als eerste post, maar
verwijst naar de rekening van de hoogschout. Na de inkomsten komen de uitgaven,
die meestal slechts een beperkt aantal posten omvatten. Met name betaling aan de
graaf van Kleef die een rente had uit het schoutsambt, wedde en salaris van de schout
en zijn klerk, andere uitgaven voor de justitie, zoals aan de beul en diverse bode- en
reiskosten.58 De rekening van de laagschout kent een soortgelijke structuur: inkomsten, onder andere uit poortergelden, kleine keuren van de ambachtsgilden, keuren
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en breuken in lichte delicten zoals het slaan met houten knuppels, en andere misdragingen waarop stedelijke verordeningen boete bepalen. Bijvoorbeeld met slechte
maten meten,'s nachts op straat gaan en dergelijke. Daarna volgen hier de inkomsten
uit Orthen, Hintham, Den Dungen en Vught met Cromvoirt. Van belang hierbij is het
verschil in formulering: "Orthen, de parochie, Maelstrem, het gehucht, binnen de
vrijheid der stad gelegen, toebehorend aan de hertog van Brabant en volgend de bank
en schependom van 's-Hertogenbosch en alle keuren en breuken useren zij naar
stadsrecht". Zo ook "Hynthem, Die Dungen met de gehuchten binnen de vrijheid
gelegen, toebehorend de hertog van Brabant en volgend de bank en schependom van
's-Hertogenbosch en alle keuren en breuken useren zij naar stadsrecht". Daarente-

gen: "Vught, het dorp, de parochie,met de schependom en de heerdgang van Cromvoirt, al de hertog van Brabant toebehorend en gaat te hoofde ten Bosch en alle
keuren en breuken useren zij naar horen bankrecht, uitgezonderd de keuren en
breuken van hun gemeynten, die useren zij naar de gezworenen en hun kaarten".
Orthen, Hintham en Den Dungen behoorden eenvoudig gezegd in rechterlijke opzicht bij de stad, Vught en Cromvoirt niet, zij gingen er slechts te hoofde. Slechts het
ambtsgebied van de laagschout strekte zich tot deze plaatsen Uit.59
Bij deze plaatsen in de vrijdom valt ook op het veelvuldig voorkomen van de post
'gevonden bijenzwermen'. Op grond van zijn regaal ontvangt de hertog de helft van
deze gevonden 'voorwerpen'.
Na de inkomsten volgt ook hier een beperkt aantal uitgavenposten. In het algemeen
is er sprake van halfjaarlijkse rekeningen. Die in de vijftiende en zestiende eeuw
lopen van Sint Jan tot Kerstmis en van Kerstmis tot Sint Jan. Afwijkingen van dit
systeem komen voor bij de rolrekeningen uit de veertiende eeuw kennelijk had men
of
er
van
vaste
en
indien
overlijden van de
ontslag
sprake is
toen nog geen
regel fungerende schout.6° De Rekenkamer stelde zijn aan- en opmerkingen in de marge
van de rekeningen. Daaruit blijkt de nauwgezette controle. Soms blijft de Rekenkamer zelfs jarenlang vragen om bewijsstukken, soms haalt zij rigoureus bepaalde
posten door. Niet alleen in de stad hebben de schouten derhalve tegenspel en tegenstand gehad en werden zij soms met argusogen bezien, ook de centrale overheid heeft
hun doen en laten nauwlettend in het oog gehouden.
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Hoofdstuk III Schepenen, gezworenen en raden

1. Inleiding

In dit hoofdstuk komen de oudste stedelijke organen aan de orde: schepenen, gezworenen en raden. Deze organen kwamen in de meeste steden voor.1 Het oudste zijn de
schepencolleges. Het aantal schepenen verschilde van stad tot stad en ook binnen 66n
stad onderging het aantal in de loop van de tijd soms verandering. Bovendien kwam
het voor dat het aantal schepenen in een stad niet vast was. Aan de schepenen werden
veelal eisen gesteld ten aanzien van leeftijd, wettige geboorte, gegoedheid, poorterschap en dergelijke. Oorspronkelijk werden zij door de lands- of stadsheer voor het
leven benoemd, maar sedert het einde van de twaalfde eeuw raakte in veel steden het
systeem van periodieke bestuurswisseling in gebruik. In sommige plaatsen bleef
echter alles bij het oude of duurde het tot de veertiende eeuw voor men tot regelmatige wisseling van het schepencollege overging. De vernieuwing was bedoeld om meer
personen in het college zitting te kunnen laten nemen. Omdat de zittende schepenen
echter veelal een recht van voordracht hadden, werd hierdoor hun oligarchie niet
wezenlijk aangetast. Onder druk van andere stedelijke groeperingen verschenen er
evenwel nieuwe stedelijke organen: gezworenen en raadslieden. De gezworenen
verschenen in een aantal steden als 'samenzwering' van groepen burgers, die zich
opwierpen als vertegenwoordigers en beschermers van hun medeburgers tegen de
landsheer en diens schepenen. Deze gezworenen kwamen voort uit de nieuwe rijken,
die niet tot de oude grondbezittende schepenfamilies behoorden. De tegenstelling
tussen schepenen en gezworenen vervaagde wegens de geringe sociale verschillen en
door toedoen van de landsheren.2 De gezworenen waren meestal betrokken bij het
financiele beheer van de steden.
Er waren ook steden waar de gezworenen niet de leiders van een oorspronkelijke
commune waren, maar waar zij gewoonlijk oud-schepenen of door de schepenen of
de landsheer gekozen medebestuurders waren. Zij werden in de bronnen behalve
gerworenen ook consules (raadslieden) genoemd. In de meeste Brabantse steden
vertonen de gezworenen als zij in de bronnen voorkomen - en dat is vaak pas in de
dertiende eeuw - sporen van een commune-achtige organisatie. Daarbij kan hun

aantal sterk uiteenlopen; van enkele tot enkele tientallen personen.'s-Hertogenbosch
heeft zowel schepenen als gezworenen en raden als bestuurders gekend. Hoe hun
ontwikkeling is geweest zal hierna worden bezien. Daaraan vooraf is echter een
speciale paragraaf gewijd aan de formulering en inhoud van het begrip'de drie leden
van het stadsbestuur' dat eeuwenlang voor de Bossche bestuursorganisatie van centrale betekenis is geweest.
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2. De drie leden van het stadsbestuur

In het algemeen wordt over de organisatie van het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch
gezegd, dat dit bestuur bestond uit drie leden of geledingen. Het eerste lid werd
gevormd door schepenen en gezworenen, het tweede door de raden en het derde door
de dekens van de ambachtsgilden. Deze samenstelling verkreeg het stadsbestuur
echter eerst eind veertiende-begin vijftiende eeuw. Aan de situatie in de dertiende en
het grootste deel van veertiende eeuw wordt vaak voorbijgegaan. Evenmin wordt
vaak ingegaan op de - zij het kortstondige - wijziging van de samenstelling van het
stadsbestuur aan het einde van de vijftiende eeuw. Om deze reden zal in dit hoofdstuk
worden stilgestaan bij de ontwikkeling van de eerste twee leden van het stadsbestuur,
waarna in het volgende hoofdstuk de positie van de ambachtsgilden in het stadsbestuur zal worden uitgewerkt.
De schepenen zijn vanaf het begin van de stedelijke ontwikkeling aanwezig. Reeds
in het oudste stadsrecht treffen we de schepenen aan. Bijvoorbeeld in art. 4: "Weert
oic dat yemanne yet jegen enen poirter van Ordune oft van den Bosch meshaighde,
daer aff en soude hij noch der heer selver niet dan tvonnisse der scepenen hebben".
Hoeveel schepenen er waren, wie er voor benoeming tot schepen in aanmerking
kwam, wie de schepenen koos en benoemde, hoe lang hun ambtstermijn was, welke
rechten en plichten zij hadden en welke taken en bevoegdheden, zijn de voornaamste
vragen die in het kader van de ontwikkeling van het schepenambt aan de orde komen.
Naast de schepenen komen ook de gezworenen reeds in het eerste stadsrecht voor.
Het artikel betreffende de jaargedingen eindigt namelijk met de zinsnede: "Ende die
vredelijc possessie der erffelicheit en zal niet moghen geconfirmeert ende geproevet
werden en zij met scepenen oft gezwoeren".
De benaming raden of consuies treffen we daarentegen eerst aan in de veertiende
eeuw.3 Wie deze gezworenen en raden waren en welke rol zij naast de schepenen
speelden in het stadsbestuur, komt in het tweede deel van dit hoofdstuk aan de
orde. De ambachtsgilden zagen hun streven naar politieke bevoegdheden in de veertiende eeuw steeds meer gehonoreerd, waarbij zij uiteindelijk als derde lid in het
stadsbestuur werden opgenomen. Daarover zal verder in het volgende hoofdstuk
worden gesproken.
3. Schepenen

3.1. Aantal
Over het oorspronkelijke aantal schepenen bestaat enige onduidelijkheid. Butkens
gaat in zij n Trophtes tant sacrts que prophanes du Ducht de Brabant, voor de oudste
periode waarover hij schepenlijsten geeft, tot 1260, uit van vijftallen. In 1260 zou
Jan I naar 's-Hertogenbosch zijn gekomen en een aantal privileges hebben verleend.
Daaronder was de uitbreiding van het college met twee schepenen.4 Aangezien zijn
opgaven van de namen van schepenen, voor zover deze te controleren zijn aan de
hand van originele akten, veelal onjuist zijn, en deze akten eveneens meer dan vijf
schepenen vermelden, biedt Butkens geen enkele zekerheid. In het werk van Jacob
van Oudenhoven uit 1649 wordt gezegd, dat in 1200 uit de aanzienlijkste en meest
gekwalificeerde burgers zeven mannen tot schepenen werden benoemd die met
Bamis (1 oktober) van het volgende jaar anderen in hun plaats mochten stellen.5
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Waarop Van Oudenhoven deze bewering baseert. blijft echter in het ongewisse. Toch
komt hij ten aanzien van het aantal schepenen waarschijnlijk dichter bij de waarheid
dan Butkens. Een aantal dertiende-eeuwse oorkonden die de namen van schepenen
bevatten, noemt namelijk al meer dan vijf namen. Bijvoorbeeld een akte uit 1242
noemt als Bossche schepenen Acrinus van Heesbeen, Genekinus van Berkel, Anekoy, Jan van Brussel, Pelgrim, Frank zoon van Basilius en Gozewijn Knode. In een
akte uit 1245 staan zelfs acht namen: Wouter Knode, Diederik van Borgelen, Gijsbert
van Kouwenberg, Gijsbert van Rodeken, Hugo van Brussel. Boudewijn van Gent,
Diederik Proost en Gevard. Ook in 1249 zijn er acht schepenen.6 Hoppenbrouwers en
Jansen constateren dit eveneens, maar gaan toch zonder meer uit van een college van
zeven. Hun overwegingen richten zich meer op de ambtstermijn van de schepenen.1
Vanaf 1336 hoeft er geen enkele twijfel meer te bestaan omtrent het aantal van
zeven. Hertog Jan III zegt in dat jaar namelijk zelf, dat de stad hem heeft toegestaan
zeven schepenen en zeven gezworenen te benoemen.8 Dit aantal bleef gehandhaafd
tot 1525, toen Karel V na een opstand in de stad het schepencollege uitbreidde tot
negen personen. Naar zijn zeggen deed hij dat wegens de omvang van de stad en het
grote aantal ingezetenen 'tot bevordering der justitie'. Overigens zouden telkenjare
twee van de oudste en verstandigste schepenen gecontinueerd worden, zodat er toch
slechts zeven nieuwe schepenen werden benoemd.'
Bij tussentijds overlijden of aftreden van een schepen werd in beginsel een ander in
zijn plaats benoemd om het college weer voltallig te maken. Vond dit overlijden of
aftreden echter plaats niet lang voor de datum waarop de wet moest worden verzet
dan bleef dit ook wel achterwege, zoals bijvoorbeeld in juni 1583. Enige maanden
functioneerden er toen zes schepenen. In 1474 trad echter Gozewijn Steenwech nog
op 24 september in de plaats van zijn broer Willem, die zich schuldig had gemaakt aan
10
het doden van Wouter Goetschalcx en daarom niet langer in functie kon blijven.
3.2. Keuze en benoeming
De eerste maal, dat er gesproken wordt over de keuze en benoeming van schepenen is
in 1291. Een van de punten waarover Jan van Cuyk en Wouter Volcart uitspraak
moesten doen, was " . . . . de electione quoque scabinorum eiusdem loci, guam ipsi

burgenses dicunt ad ipsius loci scabinos spectasse ab antiquo et spectare debere....". De
stedelingen stelden dus dat van oudsher de schepenen een co6ptatierecht toekwam."
Dat schepenen een cooptatierecht bezaten, was op zichzelf geen onbekend verschijnsel. De Bossche burgers achtten het op dat moment echter zeer van belang dit recht in
een privilege te laten vastleggen. Aangezien, zoals eerder is geschreven, ons de tekst
van het definitieve privilege niet is overgeleverd, weten we niet met zekerheid wat
beide ridders daaromtrent uiteindelijk hebben vastgesteld. Men mag veronderstellen
dat de schepenen het cooptatierecht behielden, te meer daar dit nog in het Privilegium
Trinitatis van 1330 is vastgelegd. 12 Deze veronderstelling zou evenwel enigermate
kunnen worden aangetast door de tekst van een tweetal akten uit 1306. Deze stukken
hebben betrekking op het herstel van de vrede na het gewapende conflict en het
eigenmachtig optreden van bepaalde groeperingen in de winter van 1305-1306.13
Daarbij was het zittende stadsbestuur aan de kant geschoven en had een bestuur van
het 'gemeen' de macht in handen genomen. Na korte tijd evenwel kwamen de hertog
en de stad tot een vredesovereenkomst. In een akte van 10 februari 1306 stelden
schepenen, gezworenen en burgers dat in deze overeenkomst onder andere was
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bepaald, dat de hertog de stad bestuurde door middel van schout, schepenen en
gezworenen zoals hij vanouds placht te doen volgens het voorheen geldende recht. De
burgers waren verplicht de hertog en zijn schout, schepenen en gezworenen, die "in
dicto oppido ex parte sua pro tempore fuerint instituti", in alle bestuursaangelegenheden te gehoorzamen.14 In de van 13 februari 1306 daterende akte, waarbij hertog
Jan II aan de Bosschenaren vergiffenis schonk voor hun misdragingen, bepaalde bij
onder andere, dat hij wilde dat "dictum oppidum nostrum cum populo suo et omnibus
ad idem spectantibus per nostrum.- iudicum ac nostros scabinos et iuratos dicti nostri
oppidi qui ex parte nostra secundum ius et antiquam dicti oppidi consuetudinem fuerint
instituti regatur et gubernetur in omnibus, prout secundum iura dicti oppidi ab antiquo
servata regi consuevit per eosdem-.15 Mijns inziens zijn deze stukken echter niet in
tegenspraak met het coOptatierecht en tastten zij dat ook niet aan. In 1291 en 1330
ginghet namelijk om het kiezen van de schepenen, hier was het benoemen (instituere)
in het geding. Van oudsher was het de hertog die de schepenen benoemde. Aangezien
dit benoemingsrecht door de opstandelingen was aangetast, trad de hertog daar tegen
op. Ook in andere Brabantse steden benoemde de hertog of een vertegenwoordiger
namens hem de schepenen. Vanaf de dertiende eeuw traden er echter in verschillende
steden veranderingen op. In Brussel bijvoorbeeld kozen vanaf 1245 de zittende
schepenen onder voorbehoud van hertogelijke goedkeuring hun opvolgers. Een
soortgelijke procedure werd in Diest in 1279 ingevoerd. In de loop van de veertiende
eeuw werd het cooptatierecht echter overal afgezwakt of afgeschaft. m In 's-Hertogenbosch veranderde de situatie in 1336; de hertog verklaarde: "want onze stad van Den
Bosche ons heeft gheconsenteert ende overgheven uit haren vrien wille, dat wi ende
onse oer emmermeer moghen setten sevene scepenen ende sevene ghesworene binnen onser voirseider stat, die ons orborlec ende goet selen dunken". 17 Jacob van
Oudenhoven zegt in de editie van 1649 dat dit gebeurde, omdat de schepenen door
onenigheid niet tot een keuze konden komen; in de editie van 1670 spreekt hij
evenwel niet meer over een twist.18 Van den Heuvel ziet in de onenigheid onder de
schepenen een reden voor persoonlijk ingrijpen door de hertog en meent dat er van
een vrijwillig overdragen geen sprake was.19 Gegeven de aantasting van hun macht,
die uit de gehele regeling blijkt, ligt dit inderdaad meer voor de hand dan de in de
aanhef van de oorkonde geformuleerde vrijwillige overdracht. Hertogin Johanna gaf
in 1388 wegens de stedelijke steun in de oorlog met Gelre naast andere privileges de
schepenen een stukje van hun oude recht terug. Zij bepaaide, dat wanneer de nieuwe
schepenen niet of niet allemaal op 1 oktober of binnen acht dagen daarna waren
benoemd, de afgetreden schepenen - of de meerderheid van hen - dezen mochten
kiezen en benoemen.m Zij zouden daartoe daags nadat deze acht dagen verstreken
waren in het stadhuis bijeenkomen en mochten niet vertrekken, noch eten of drinken,
voordat de stad weer een nieuw voltallig college van schepenen had. In het privilege
staat, dat deze regeling werd gegeven, omdat het voorkwam dat de nieuwe schepenen
niet tijdig waren benoemd en de stad daarvan ernstig nadeel ondervond, zowel in de
rechtspraak, omdat er geen vonnis kon worden gewezen, als anderszins. Inderdaad
blijkt van deze nieuwe regeling in de praktijk gebruik te zijn gemaakt; in 1417 ontbrak
er bijvoorbeeld dan schepen, in 1423 ontbraken er vier en in 1438 en 1474 werden alle
zeven schepenen door hun voorgangers benoemd.21 In 1438 blijkt de hertog met opzet
geen benoeming te hebben verricht, omdat hij "op die stat van den Bosch verbolgen
was overmids menigerhande punten die van den gemeynder stat wegen geschiet
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waeren". Deze verbolgenheid van de hertog had te maken met het verzet van de stad
en haar Meierij tegen het betalen van hun aandeel in een door de Staten van Brabant
toegestane bede. De zaak zou zeer hoog oplopen. De hertog stuurde de drossaard en
onderdrossaard, die begin oktober met een leger voor de stad verschenen. De ambachtsgilden trokken gewapend tegen de hertogelijke troepen op. Zij zagen zich
echter al spoedig gedwongen zich terug te trekken. Daarop keerden zij zich tegen de
magistraat. De schepenen werden op het stadhuis en elders overvallen en moesten
vluchten.22
In het Nieuw Regiment van Jan IV van 12 mei 1422 werd voor alle Brabantse steden
waar het gebruikelijk was dat de hertog de schepenen benoemde, de regeling gegeven, dat de schepenen een schriftelijke voordracht moesten opstellen, waaruit de
hertog dan zijn keuze maakte. Voor de steden Leuven, Brussel, Antwerpen, 's-Hertogenbosch, Tienen en Zoutleeuw werd bovendien bepaald dat, indien de benoeming
niet tijdig was geschied, de aftredende schepenen zelf binnen de daarvoor staande tijd
of uiterlijk vijf uren daarna hun keuze mochten maken uit de gedane voordracht.
Werden de aftredende schepenen het over de te kiezen personen niet eens, dan was
het aan de goede lieden van de steden om wel tot een keuze te komen. Dit Nieuw
Regiment was een nieuwe constitutionele akte die de hertog gedwongen was uit te
vaardigen. In 1420 waren de standen tegen hem in opstand gekomen en had hij
moeten vluchten. Door het uitvaardigen van een aantal privileges, waarin zijn macht
aan banden werd gelegd, kon hij in naam zijn bevoegdheden weer uitoefenen. In het
Nieuw Regiment werd tenslotte zijn afhankelijkheid van de Staten nog een bekrachtigd.21 Voor 's-Hertogenbosch betekende dit grotendeels een herhaling van het privilege van 1388.

De lijsten, die de schout naar de hertog bracht en waaruit deze een keuze maakte,
bevatten de namen van mannen die voor benoeming in aanmerking kwamen; deels de
herbenoembare raadslieden en deels mannen, die nog nooit eerder waren benoemd,
24
maar volgens de aftredende schepenen wel geschikt waren.
In de regeling van 1525 tenslotte bepaalde Karel V dat de hertogen van Brabant
voortaan door commissarissen jaarlijks de schepenen zouden doen vernieuwen. 25
Deze procedure, waarbij niet de hertog zelf maar gedelegeerden de benoemingen
verrichtten, was in sommige andere steden gebruikelijk. Dit valt onder andere uit het
Nieuw Regiment van 1422 af te leiden. V66r 1525 was een dergelijke gang van zaken
overigens in's-Hertogenbosch niet volledig onbekend. Zo werd heer Adolf van Kleef
door de hertog in 1474 gecommitteerd tot het benoemen van schepenen.26 De hertog
kon ondanks een dergelijke delegatie, indien hij dat wilde, zelf tot benoeming
overgaan. Zo stelde Maximiliaan in 1483 zeven schepenen aan, hoewel Adolf van
Ravenstein krachtens zijn commissie, die hij al lange jaren had, zeven andere schepenen had benoemd.2' De stad nam ook wel zelf het initiatief. De graaf van Buren
ontving zelfs een dringende oproep van de stad zelf te komen of iemand te sturen om
de schepenen te 'ordineren', opdat zij niet genoodzaakt zou zijn 'haar privileges te
gebruiken', dat wil zeggen de afgetreden schepenen de nieuwe schepenen laten
aanstellen.28 Ofschoon dit laatste voorbeeld uit 1534 stamt, was het ook na 1525 toch
meestal de landsheer zelf of de landvoogd die de benoeming verrichtte. Aan het einde
van de zestiende eeuw trad bij absentie van de hertog van Parma een aantal malen de
graaf van Mansvelt op.29 Hoezeer de aartshertogen Albert en Isabella er prijs op
stelden zelf de benoeming te verrichten, blijkt uit een brief van 26 september 1603,
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waarin zij schreven dat zij zich in Roermond bevonden en van daar naar's-Hertogenbosch wilden reizen. Aangezien de wet op 1 oktober verzet moest worden en zij
dachten op die dag nog niet ter plaatse te kunnen zijn, verzochten zij de zittende
schepenen nog acht dagen aan te blijven, opdat zij zelf in persoon in de stad de wet
konden komen verzetten. Overigens dit alles voor deze keer en zonder dat dit een
precedent zou scheppen, zo voegden zij er aan toe. 30
3.3. Vereisten voor benoeming
Er bestond een aantal algemene vereisten waaraan men moest voldoen om tot
schepen benoemd te kunnen worden. Een eerste vereiste was het bezit van poorterrecht in 's-Hertogenbosch. Op dit punt is een duidelijke ontwikkeling te zien. Aanvankelijk was de nieuwe stad een 'groeikern', die aantrekkelijk moest zijn voor
nieuwe bewoners; dezen konden het poorterrecht gemakkelijk verwerven, waarna de
gegoeden onder hen ook het stadsbestuur konden bereiken." Daarna werden de eisen
zwaarder. Men moest langer poorter zijn wilde men schepen kunnen worden. Verder
was slechts voor degenen die in de Meierij waren geboren en daarna poorter waren
geworden, het schepenambt nog bereikbaar. Tenslotte werd ook die mogelijkheid

afgesneden. Alleen geboren poorters waren nog benoembaar. Dus nog slechts uit
eigen kring konden schepenen voortkomen. Bovendien werd de kring van benoembare poorters kleiner, toen in 1494 de termijn waarbinnen een afgetreden schepen uit
functie moest blijven werd teruggebracht van drie naar twee jaar. 32
Naast de eis van poorterschap waren er ook leeftijdseisen en eisen van gegoedheid.
Achtereenvolgens zijn er ten aanzien van de bovengenoemde vereisten de volgende
bepalingen. In 1336 werd geeist: gegoed zijn 'binnen onsen lande'. twee jaar poorter
zijn en minimaal vijfentwintig jaar oud zijn.31 In 1375 werden de eerste beperkingen
aangebracht. De hertog zou niemand benoemen "hij en heb die pointen, die die carte
"
van den scepenen te maken begrepen heeft , dat wil zeggen, als hij niet voldeed aan
de voorwaarden die in het privilege van 1336 waren gesteld. Verder moest men in het
vervolg minimaal vier jaar poorter zijn en geboren in de Meierij van 's-Hertogenbosch.34 Sedert 1383 tenslotte was nog slechts een geboren poorter tot schepen
benoembaar, uitgezonderd de gekochte poorter die reeds ooit schepen was geweest.
Deze bleef herbenoembaar.35
Dat deze beperking tot benoeming van personen uit eigen kring van de stad uitging,
blijkt uit het verzet dat rees, wanneer aan deze eis niet de hand werd gehouden. Zo
werd in 1515 Jan van Erp tot schepen benoemd, maar het gerucht ging dat hij geen
geboren poorter was. Op 19 oktober besloten de drie leden van het stadsbestuur zich
tot de commissarissen te wenden die de schepenbenoemingen hadden verricht, teneinde deze de privileges voor te houden die zij geacht werden na te leven alsmede hun
te verzoeken Jan van Erp uit zijn functie te ontheffen, indien hij niet kon bewijzen dat
hij een geboren poorter was. Afgevaardigden van de stad vertrokken daartoe op 23
oktober naar het Hof. Jan van Erp kon in functie blijven nadat getuigen ten overstaan
van de laagschout en schepenen hadden verklaard dat hij weliswaar in Rosmalen
36
geboren maar in 's-Hertogenbosch gedoopt was.
In 1584 weigerden twee schepenen, mr. Bernard van der Ameijden en Hieronimus
Benedicti, nadat zij waren benoemd de eed af te leggen, omdat zij geen geboren
poorters waren. De andere schepenen meldden dit aan de landvoogd en trachtten
anderen in hun plaats aangesteld te krijgen. Dit gebeurde echter niet en zo functio-
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neerden er dat jaar slechts zeven schepenen." Ook het jaar daarop volhardde de
hertog in zijn ingenomen standpunt ten aanzien van deze benoeming. Hij continueerde namelijk Hieronimus Benedicti. Dit leidde uiteraard opnieuw tot protesten.
Nu werd zijn benoeming echter wei ongedaan gemaakt, omdat hij geen geboren
38
poorter was.
De eis van gegoedheid heeft minder tot problemen aanleiding gegeven. Hoe groot
de rijkdom van de schepenen moest zijn was aanvankelijk niet bepaald. Slechts dat zij
in Brabant gegoed waren was in 1336 voorgeschreven. Daar kwam verandering in aan
het einde van de vijftiende eeuw: uitdrukkelijk werd in 1494 een inkomen van 100
gulden erfelijke rente dan wel een vermogen van 1200 gulden vereist."' De in 1494
ingevoerde nieuwe bestuursorganisatie was geen lang leven beschoren.w Of met de
terugkeer naar de oude situatie ook de eis van gegoedheid weer die van 1336 werd
blijkt niet. Aan te nemen valt, dat evenals voorheen zich hierover geen of weinig
problemen zullen hebben voorgedaan. Wie had er trouwens nauwkeurig inzicht in de
vermogenspositie van de betreffende personen? Wat de buitenstaander kon zien was
de ligging van de bezittingen in de stad. de Meierij of daarbuiten. En dat was in het
algemeen geen probleem.

3.4. Incompatibiliteiten
In het hoofdstuk over de schout is reeds gesproken over de combinatie van het schouten schepenambt. Gegeven de aard van beide functies, de schout als voorzitter van het
schepengerecht en rechtsvorderaar en de schepenen als rechtsvinders, was dit samengaan in principe niet mogelijk.41
Een andere incompatibiliteit was die tussen het schepenambt en het secretarisschap. Aanvankelijk leverde dit geen moeilijkheden op, maar in 1491 werd door het
stadsbestuur bepaald, dat voortaan een secretaris die tot schepen werd benoemd
onmiddellijk van zijn secretarisschap zou zijn ontheven.42 De onverenigbaarheid van
beide functies wordt hier benaderd vanuit de vaste functie van secretaris. Een dergelijke benaderingswijze ziet men eveneens bij de vraag van verenigbaarheid of onverenigbaarheid van het rentmeesterschap en het schepenambt. Blijkt uit de gehele
context van het kiezen van de rentmeesters dat de schepenen niet tegelijk rentmeester
konden zijn, uit de bepaling dat rentmeesters binnen twee jaar na hun aftreden "niet
in der voirs. onser stad rade comen moghen", dus zelfs dan niet tot schepen benoembaar waren, kunnen we dat met nog meer zekerheid afleiden.43 Zo zien we dan ook
schepen Gerard van Tulden, die rentmeester van de stad was geworden, als schepen
vervangen worden door Aert Heijm.44 En ook in de plaats van Andries van Luijck, die
in 1582 werd benoemd, maar zich excuseerde omdat hij nog geen twee jaar geleden
rentmeester was geweest. werd een ander benoemd.45 Verder bestond er eveneens
een incompatibiliteit tussen het schepenambt en het rentmeesterschap der
domeinen.46

3.5. Ambtstermijn
In 1336 werd de ambtstermijn van de schepenen gesteld op 66n jaar, aanvangend op
Sint Remeijs, 1 oktober.4, Of ook reeds v66r die tijd een eenjarige ambtstermijn gold,
blijkt niet uit enig privilege. Van Beresteyn meent van niet, Van Oudenhoven zegt
van weI.48 Volgens Byl was in Brabant oorspronkelijk benoeming voor het leven
gebruikelijk en is de jaarlijkse wisseling eerst later opgekomen.49 Zo'n ontwikkeling
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zou volgens hem voor 's-Hertogenbosch ook niet vreemd zijn.
Uit een vergelijking van de namen van schepenen die voorkomen in dertiende- en
vroeg-veertiende-eeuwse oorkonden valt af te leiden dat regelmatig wisseling van
(een aantal) schepenen moet hebben plaatsgevonden. Hoppenbrouwers en Jansen
vermoeden op deze grond dat reeds in de dertiende eeuw jaarlijkse verandering
plaatshad. Dat gaat mijns inziens evenwel vooralsnog te ver.50 Te meer daar er geen
aanwijzingen zijn dat toen reeds 1 oktober de datum was waarop de wet verzet werd.
Twee voorbeelden mogen dit verduidelijken. In een oorkonde van 14 december 1242
treden zeven met name genoemde schepenen op. Op 24juni 1243 zijn eveneens zeven
schepenen getuigen, maar geen van deze zeven komt in de oorkonde van 1242 voor.51
Tussen deze twee data heeft dus een wisseling van het schepencollege plaatsgevonden
en dat kan niet 1 oktober zijn. Indien men de akten waarin Bossche schepenen

optreden uit bijvoorbeeld de perioden 1 oktober 1294 - 1 oktober 1295 vergelijkt met
die uit de perioden 1 oktober 1295 - 1 oktober 1296 en 1 oktober 1296 - l oktober 1297,
zoals in bijgaand staatje is gedaan, dan constateert men het volgende: in totaal
kwamen er in deze jaren vijftien verschillende schepenen voor. In de eerste periode
waren er tien, in de tweede dertien en in de derde acht. Van de dertien schepenen uit
de tweede periode waren er negen gelijk aan die in de eerste; 66n man uit de eerste
periode ontbrak en vier schepenen kwamen in het voorgaande jaar niet voor. In de
derde periode kwamen nog vij f van de negen namen uit de eerste periode voor, twee
van de vier nieuwe schepenen uit de tweede periode en 66n man was toen nieuw.52
Soortgelijke overzichten uit andere jaren, zelfs nog rond 1330 geven een min of meer
overeenkomstig beeld. Een jaarlijkse wisseling op 1 oktober is daarom nog niet
bewezen. Een andere hypothese is die van een jaarlijkse wisseling op of omstreeks
Pasen.2 Neemt men deze aan dan komt men voor de periode tot 1306 in het algemeen
tot een maximum van zeven schepenen per jaar. Soms stijgt dit aantal tot negen. Voor
de Paasjaren 1294 tot 1297 levert dat het volgende beeld op: in totaal zijn er vijftien
verschillende schepenen in deze drie jaren. Elk jaar zijn er negen schepenen. In de
tweede periode zijn vijf namen gelijk aan die in de eerste periode. In de derde periode
zijn drie namen gelijk aan namen in de eerste en tweede periode; twee alleen gelijk
aan namen uit de eerste periode; 66n naam komt alleen overeen met een naam uit de
tweede periode en drie namen zijn nieuw. Het totaal aantal schepenen in een jaar
komt bij deze hypothese beter overeen met het veronderstelde aantal van zeven. Voor
de periode na 1306 gaat deze hypothese echter niet meer op. Bovendien blijft een feit
dat schepenen veelvuldig langer dan een jaar in functie zijn. Gaat men uit van
jaarlijkse wisseling dan moet telkenjare herbenoeming hebben plaatsgevonden.
Vooralsnog neig ik daarom tot de conclusie dat in 's-Hertogenbosch v66r 1336 geen
sprake lijkt te zijn van benoeming voor het leven; dat integendeel regelmatig schepenwisselingen plaatsvonden; maar dat schepenen wel veelvuldig hun functie een aantal
jaren continueerden.
Sedert 1525 bleven van de negen schepenen er telkenjare twee van de oudste en
verstandigste aan om de continuiteit te waarborgen.54 Er werden dus zeven nieuwe
schepenen benoemd van wie er telkens twee een ambtstermijn van twee jaar hadden
op grond van bovenstaande regel.
Deze continuaties hebben regelmatig tot conflicten aanleiding gegeven. Zo werd
Jonker Willem van Erp in 1582 door de landvoogd samen met twee andere schepenen
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1-10-1294/1-10-1295

1-10-1295/1-10-1296

1-10-1296/1-10-1297

Hendrik van Nijnsel

Hendrik van Nijnsel
Amelis van Buscel
Arnoud Rover
Wellen z.v. Gillis Knode

Hendrik van Nijnsel

Arnoud Rover
Jan Coman
Alard van Keent

Wouter Nenne
Wellen z.v. Hille
Thomas van Uden
Arnoud van Waaire
Boudewijn Gruter
Hendrik van Son

Jan Coman

Alard van Keent
Wouter Nenne
Wellen z.v. Hille

Alard van Keent
Wouter Nenne
Wellen z.v. Hille

Arnoud van Waaire
Boudewijn Gruter
Hendrik van Son
Luppert de Zwarte
Hendrik van den Dijk

Arnoud van Waalre

Luppert de Zwarte
Hendrik van den Dijk
Hendrik van Gemert

18-04-1294/3-04-1295

3-04-1295/25-03-1296

25-03-1296/14-04-1297

Hendrik van Nijnsel

Hendrik van Nijnsel
Amelis van Buscel

Hendrik van Nijnsel

Arnoud Rover
Jan Coman
Alard van Keent

Wellen z.v. Gillis Knode
Jan Coman
Alard van Keent

Wouter Nenne

Arnoud Rover
Wellen z.v. Gillis Knode
Jan Coman

Wouter Nenne
Wellen z.v. Hille

Thomas van Uden
Nicolaas van Megen
Arnoud van Waalre
Boudewijn Gruter

Arnoud van Waalre
Boudewijn Gruter
Hendrik van Son

Arnoud van Waaire
Luppert de Zwarte
Hendrik van den Dijk
Hendrik van Gemert

gecontinueerd. Het stadsbestuur verzette zich daartegen. Het beriep zich op het
privilege van 1525, dat inhield dat slechts twee, en wel de oudste en bekwaamste
schepenen mochten worden gecontinueerd. Willem van Erp was echter een van de
jongste schepenen. Bovendien was hij geen geboren poorter. Zijn ouders hadden
meestal in Vianen gewoond, alwaar hij vermoedelijk geboren was. De landvoogd
accepteerde de protesten en verving Van Erp door Hendrik Heeren. Daarbij moet het
verzet tegen de continuatie de doorslag hebben gegeven. Van Erp was immers al een
jaar schepen geweest. Bovendien werd Everard Berwout tegen wiens benoeming
men eveneens bezwaar had aangetekend, omdat hij geen geboren poorter was,
desondanks gehandhaafd. De hertog beloofde echter dat dit geen precedent zou
vormen en dat hij voortaan weer de twee oudste schepenen zou continueren.53 Dat
zou bezijden de waarheid blijken te zijn. In 1606 en 1607 bijvoorbeeld continueerden
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de aartshertogen zelfs het gehele schepencollege. Ondanks vele protesten van de zijde
van de schepenen kwamen de aartshertogen niet op hun besluit terug.56
Na hun ambtsperiode mochten de afgetreden schepenen volgens de regeling van
1336 drie jaar lang niet worden herbenoemd.57 In 1494 werd deze termijn teruggebracht tot twee jaar.58 Deze termijn werd in 1525 eveneens aangehouden voor de
nieuw te benoemen schepenen.49 De bedoeling van deze termijnen was om op deze
wijze de kring waaruit de schepenen werden gekozen te vergroten. Tot grote resultaten heeft dit echter niet geleid. Telkens duiken toch weer dezelfde familienamen op;
hoogstens kan men zeggen dat de oligarchie een iets bredere basis kreeg. In 1494 werd
dit bovendien toch weer enigszins beperkt door de mogelijkheid van snellere herbenoeming. Tenslotte kwam het voor dat aan de termijn niet de hand werd gehouden en
er na 66n of twee jaar herbenoeming plaatsvond.

3.6. Rechten en plichten. Geboden en verboden
De schepenen hadden gedurende hun ambtsperiode een aantal bijzondere rechten,
maar veel meer gold voor hen een aantal speciale verplichtingen.
Een zeer oud recht is terug te vinden in de stadsrechten van 1284 en 1330. Gedurende hun ambtsperiode waren schepenen vrijgesteld van het betalen van cijns aan de
60
hertog uit het erf in de stad waar zij zelf woonden.
Een vast inkomen ontvingen de schepenen niet. Wel bestond er een onkostenvergoeding voor reizen ten behoeve van de stad gemaakt. Toen in 1336 ook een aantal
voorschriften werd gegeven op het stedelijk financieel terrein, werd deze vergoeding
door de hertog gesteld op 15 oude groten per dag.61 Verder kregen zij bij het privilege
van hertogin Johanna van 1399 ieder een geld wijn toegekend bij gelegenheid van het
afhoren van de rekening van de rentmeesters. Daarnaast ontvingen de schepenen
gezamenlijk een voeder wijn per jaar ten bedrage van 32 oude schilden voor gebruik
tijdens hun vergaderingen. Tevens kwamen de zeven schepenen en twee burgemeesters sedertdien gezamenlijk 60 oude schilden per jaar toe voor kleding. Samen met de
zeven gezworenen, twee schouten en twee burgemeesters kregen zij ook nog 9 gulden
peter voor laken ten behoeve van kaproenen om "metten scutten te dragen".62 Tot
slot trokken zij regelmatig inkomsten uit de rechtspraak. De taak van de schepenen
werd in de loop der tijd zo zwaar, dat aartshertog Albert in 1603 besloot de Bossche
schepenen, net als in de andere Brabantse hoofdsteden gebruikelijk was, een vast
salaris toe te kennen van 200 Carolusgulden. Dit bedrag ontving iedere schepen boven
op de vergoedingen en inkomsten en boven op de circa 17 Carolusgulden, die hij
voorheen als vast inkomen genoot.63
Op een geheel ander terrein lag de aan de schepenen toekomende 'parlementaire
onschendbaarheid', een onschendbaarheid die de leden van het stadsbestuur, waaronder de schepenen, kennelijk reeds bezaten, maar die mogelijk ten aanzien van de
dekens van de ambachten na de gebeurtenissen van 1477 omstreden was geraakt. Het
stadsbestuur zelf bepaalde namelijk na de onlusten in 1477 dat men geen dekens van
de ambachten gevangen zou nemen of"terminacien geven van woorden" die zij in de
raad spraken, aangezien zij ook een lid van het stadsbestuur vormden.M
Bij de verplichtingen en verboden springt als eerste een bepaling in het oog, die
betrekking heeft op de aanwezigheid in de stad. In 1375 werd namelijk bepaald, dat
schepenen, indien zij normaliter buiten de stad woonachtig waren. binnen veertien
dagen na hun benoeming met het grootste deel van hun familie in de stad moesten
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komen wonen op straffe van ontzetting uit hun ambt.a De sanctie was kennelijk toch
iets te hard want in 1383 werd deze veranderd in verbeurte van 50 oude schilden
waarvan de helft aan de hertog en de andere helft aan de stad toekwam.66 Nog in 1525
werd herhaald dat schepenen gedurende hun schependom met het grootste deel van
hun huisgezin hun hoofdresidentie in de stad moesten houden.6, Wilde een pestepidemie begrijpelijkerwijs weI eens de schepenen en hun familie enige tijd op het platteland houden, erzijn ook voorbeelden dat een schepen de verplichting volledigaanzijn
laars lapte. Een van dezen was Arnoud Stamelart van Uden. Hij was per 1 oktober
1435 tot schepen benoemd, maar verplaatste zijn residentie niet naar de stad. Enerzijds achtte hij de verhuizing te kostbaar en anderzijds lag zijn huis op de grens van
Brabant, reden waarom het niet verstandig zou zijn dit onbewaakt te laten. Hierdoor
verbeurde hij de 50 oude schilden boete, maar de hertog schold hem deze weer kwijt.
De laagschout had jarenlang moeite met de Rekenkamer, omdat hij het hertogelijk
deel van de boete niet in zijn rekening had geboekt terwijl hij geen bewijs had getoond
dat dit bedrag was kwijtgescholden. Uiteindelijk legde hij dit bewijsstuk over, waarna
de Rekenkamer hem hierover niet meer lastig viel.68 Een soortgelijke argumentatie
had eerder reeds Jan Dicbier opgebouwd om aan te geven waarom hij niet naar de
stad kwam. Uiteindelijk kwam hij zelf weI, maar zijn familie bleef in Megen. Ook hij
kreeg zijn boete door de hertog kwijtgescholden.69 Tijdens de woelingen in 1566
waren de nieuwbenoemde schepenen in het geheel niet genegen naar de stad te
komen om hun ambt te aanvaarden. Zo sommigen dit al gedaan hadden vluchtten zij
snel weer weg.'u Tijdelijke afwezigheid moest gemeld worden aan de presidentschepen, die zorg had te dragen voor een voldoende aantal schepenen in de stad.71
Om vermenging van stads- en privdbelangen te voorkomen werd het schepenen - en
ook andere bestuurders en functionarissen verboden stadsaccijnzen te kopen of te
pachten, of met anderen daarin deel te hebben. Dit verbod dateert uit de veertiende
eeuw, de periode waarin de ambachtsgilden hun invloed op het stedelijk financieel
beleid wisten uit te bouwen. In het privilege van 1388 waarin deze bepaling voorkomt,
is een duidelijke tendens aanwezig de macht van de schepenen aan banden te leggen
en controle op het financieel beleid te scheppen.'2 In de algemene regeling van het
bestuur door Karel V in 1525 komt het verbod tot pachten van de accijnzen, met
daarbij uitdrukkelijk de bepaling 'heimelijk noch openlijk'. eveneens voor.73 Bovendien waren degenen, die reeds pachter waren niet benoembaar. Geschiedde een
dergelijke benoeming toch, dan gingen onmiddellijk protestbrieven naar de landsheer. Maria van Hongarije reageerde in 1548 in een dergelijk zaak met het excuseren
van de benoemde Hendrik van Deventer, die tevoren accijnzen had gepacht. Zij
benoemde diens broer Herman in zijn plaats. Zij deelde in haar brief mee, dat zij niet
op de hoogte was van de privileges op grond waarvan deze benoeming niet geoorloofd
was.74 Aan stedelijke zijde werd aan de brief grote waarde gehecht; in een soortgelijk
75
geval in 1590 werd nog eens speciaal naar deze brief verwezen.
De oorlog met Gelre vroeg aan het begin van de zestiende eeuw zo veel geld, dat de
stad op allerlei manieren aan extra-middelen trachtte te komen. Nieuwe poorters
moesten een stuiver extra betalen om salpeter te kunnen kopen en de schepenen, die
voor het eerst in die functie werden benoemd, werden verplicht bij hun ambtsaanvaarding de stad 'een goede serpentijn' dan wei een 'dobbel haeckbusse' te geven. 76
De schepenen of een aantal van hen moesten regelmatig bijeenkomen voor het
vervullen van hun taken. In 1525 treffen we een uitdrukkelijk hertogelijk bevel
-
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daaromtrent aan. De laagschout of diens stadhouder en de schepenen waren verplicht
dagelijks op het stadhuis aanwezig te zijn van negen tot elf en van drie tot vijf uur,
teneinde "partien recht en justicie [te] administreren", op verbeurte van drie Brabantse stuivers elke keer dat zij in gebreke bleven, behoudens bij ziekte of ander
wettig excuus.77 Deze dagelijkse aanwezigheid wordt dus duidelijk verbonden aan de
(voluntaire) rechtspraak. Toen Karel V enige jaren later orde op zaken trachtte te
stellen met betrekking tot de rechtspraak in de stad, werd deze verplichting in de
zomer van half negen tot elf en van half vier tot half zes en in de winter van negen tot
twaalf en van drie tot vij f uur.+ Overigens hadden de drie leden van het stadsbestuur
zelf reeds in 1514 een vergaderorde vastgesteld voor de
leden. Indien een dergelijke bestuursvergadering nodig was,
vergaderingen
van degedrie
werd van oudsher
ruime tijd vddr negen uur de klok van het stadhuis geluid, waarna aldaar een mis werd
opgedragen die men kon bijwonen. Klokslag negen uur moest iedereen aanwezig zijn
en ving de vergadering aan. Was deze om half een nog niet ten einde, dan kon men
uiteen gaan, tenzij er nog dringende zaken afdoening behoefden.79 De schepenen en
raad achtten de door de hertog bepaalde boete van drie stuivers voor het niet
verschijnen veel te hoog, vooral tegen de achtergrond van het feit dat zij geen vast
salaris genoten en dat het hun toegekende pond groten door de stad almaar niet werd
uitbetaald. In andere steden waar gelijke boeten bestonden, hadden schepenen
daarentegen wei een vast loon. Om deze reden verzochten zij de boete terug te
brengen tot een halve stuiver per overtreding. Karel V verleende hun daarop'surseantie' van hun eed op dit en andere discutabele punten totdat hij anders zou hebben
geordonneerd.80

3.7. Globale omschrijving van taken en bevoegdheden
De taken en bevoegdheden van de schepenen, alleen of in samenwerking met anderen, komen in het kader van de beschrijving van de functies van de overheid uitgebreider aan de orde. Hier wordt nu slechts globaal bezien op welke terreinen de schepenen werkzaam waren en welke taken en bevoegdheden zij op deze terreinen
vervulden.
3.7.1. Justitie
De oudste en voornaamste taak van de schepenen was rechtspreken. Zij waren
degenen die bij overtreding van rechtsregels, bij conflicten tussen partijen en bij het
passeren van akten vonden wat recht en rechtens was. De stadsrechten legden de
nadruk op deze taak. Daaruit blijkt echter niet alleen, dat er sprake is van een taak,
maar ook van een voorrecht voor de poorters. In de Brabantse constitutionele
ontwikkeling kwam dat evenals elders in Europa sterk tot uiting. Op stedelijk
niveau werd dit in de stadsrechten eveneens telkens uitdrukkelijk gesteld: de schout,
de vertegenwoordiger van de landsheer, werd gebonden aan de rechtsvinding door
schepenen als geprivilegieerde rechtbank voor de poorters. Deze rechtsvinding betrof
zowel de procesgang als het vonnis vellen, die beide gebonden waren aan het recht. In
middeleeuwse termen heet het "met vonnis der scepenen", "iudiciumfacere... secundum ius oppidi et per sententiam scabinorum" of kortweg "te wet en te vonnis".81
-

-

3.7.2. Wetgeving
Intern stedelijke wetgeving was een taak voor het stadsbestuur. Dat bestuur heeft een
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ontwikkeling doorgemaakt in zijn samenstelling, maar altijd heeft daarvan als eerste
en voornaamste groepering het college van schepenen deel uitgemaakt. De stedelijke
wetgeving had betrekking op vele zaken, maar vooral traden naar voren de politieverordeningen en de wetgeving in verband met de financi8n. Al vroeg is ook de wetgeving voor de ambachtsgilden in 's-Hertogenbosch van de hertog op de stedelijke
macht overgegaan.82

3.7.3. Politie
Bij dit schepencollege berust ook de administratie van de politie of burgerlijke
zaken, die binnen stad en vrijdom voorvallen, zodat dit college allddn bedient de twee
ambten die in andere steden burgemeesters en schepenen gezamenlijk bedienen",
schreef Van Oudenhoven in 1649. Daarna vervolgde hij met de mededeling dat aan de
schepenen waren toegevoegd de gezworenen, die na hun jaar als gezworenen hun
leven lang raden bleven en dus te vergelijken waren met de vroedschappen in
Holland. Door de schepenen en gezworenen als eerste lid en de raden als tweede lid
werden de zaken van politie verhandeld, aldus nogmaals Van Oudenhoven.83 In zijn
beschrijving laat Van Oudenhoven hier enige ontwikkelingen terzijde en daardoor is
hij enigszins onduidelijk in het antwoord op de vraag wat schepenen alleen en wat zij
samen met gezworenen en raden deden. In 1670 spreekt hij wat algemener over de
leden van de stadsregering, die "verhandelen de zaken van staat en politie het gemene
best rakende".84 Ook dit munt niet uit door duidelijkheid. Volgt men de stedelijke
geschiedenis, dan valt te constateren dat aanvankelijk slechts schepenen en gezworenen worden genoemd als bestuurders van de stad. Daar komen in de loop van de
veertiende eeuw de raden bij en op een aantal terreinen ook de dekens van de
ambachtsgilden. Deze bestuursorganisatie werd definitief geinstitutionaliseerd in
1408. Sedertdien spreekt men ook over de drie leden van het stadsbestuur: het eerste
lid werd gevormd door schepenen en gezworenen, het tweede door de raadslieden en
het derde door de dekens van de ambachten. Feitelijk bestond deze situatie al eerder:
de drie geledingen komen bijvoorbeeld al duidelijk als drie aparte categorieitn voor in
een privilege van 1399.85
Over welke taken en bevoegdheden strekte deze bestuursmacht zich nu uit?
Alleen of samen met de andere stadsbestuurders benoemden de schepenen allerlei
functionarissen. Zo stelden de schepenen sedert 1362 jaarlijks een voogd en vier
raadsheren aan op Schonen om daar recht te spreken over aldaar verblijvende
bewoners uit stad en Meierij van 's-Hertogenbosch.86
9,

Schepenen en gezworenen kregen in 1388 het recht de twee rentmeesters te kiezen
en te benoemen. In 1441 werd dit recht aangevuld met het keuze- en benoemingsrecht
van de muurmeesters, functionarissen die een deel van de taak van de rentmeesters
kregen toebedeeld.87
In 1458 erkende Philips de Goede het recht van het stadsbestuur ter zake van het
vergeven van een groot aantal officien. De aanleiding hiertoe was de volgende. De
hertog had aan enige van zijn dienaren het 'officie van weertscap en mijn' van alle in
's-Hertogenbosch te verhandelen vis gegeven. Het stadsbestuur achtte zich hierdoor
in zijn rechten aangetast en verzocht herstel van de oude gewoonten. De hertog
retireerde inderdaad: hij trok de begeving in en verleende de stad weer de oude
bevoegdheden. Het stadsbestuur mocht weer de betreffende functionarissen en ook
alle andere genoemde aanstellen op dezelfde wijze als voorheen of anders op een
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manier die in het belang van de stad was. Vier maanden later, op 24 september,
bepaalde dit bestuur dat de benoemingen en ontslagen van secretarissen, bestuurders
van de Tafel van de Heilige Geest, van het Groot Gasthuis, van de kerken, van het
Leprozenhuis en van andere godshuizen, van het'officie van weertscap of mijnen van
vis' en andere functies door de drie leden van het stadsbestuur gezamenlijk zouden
geschieden. Een uitzondering werd gemaakt voor de drie knapen of groenroeden.
Deze werden van oudsher door de schepenen benoemd en dat zou zo blijven.88 Dit is
niet onbegrijpelijk. De drie groenroeden hadden als voornaamste taak het dagen van
personen voor het gerecht en het beslag leggen op goederen. Zij waren dus primair
functionarissen belast met uitvoerende taken verbonden aan de rechtspraak en juist
bij de rechtspraak was het schepencollege allddn bevoegd. De schepenen kozen dan
ook zelf hun 'dienaren' op dat terrein. Om dezelfde reden ziet men ook bij de
benoeming van de voogd en raadsheren op Schonen de schepenen zelfstandig
optreden.
Dat het stadsbestuur van oudsher het benoemingsrecht toekwam van vele functies
blijkt bijvoorbeeld uit de benoeming van Arnt van Weijlhuijsen tot secretaris in 1451.
Deze benoeming geschiedde door schepenen, met advies en instemming van 'gezworenen, raden en anderen'. Dat gaat verder dan de bevestiging van het Charter van
Rosmalen in 1408 aangaf: volgens dat privilege kwam het benoerningsrecht van
sommige officien van oudsher aan de schepenen toe. In 1458 is het stadsbestuur het er
over eens dat alle benoemingen eendrachtig door de drie leden dienen te geschieden. 89
Kwamen benoemingen incidenteel voor, de dagelijkse bestuurszaken waarover
schepenen alleen of met gezworenen, raden en dekens van de ambachten vergaderden, vroegen vaak terugkerende besluiten. Zij betroffen thema's als bouw en onderhoud van muren, straten en gebouwen, standpuntbepaling voor het overleg over de
beden met de landsheer en de centrale bestuursinstanties, defensie, verkoop van
rechten en grond, financiele middelen en dergelijke. De besluiten van de stadsregering zijn eerst sedert het einde van de zestiende eeuw bewaard in resolutieboeken.
Voor het overige zijn we voor deze eeuw voor gegevens in hoofdzaak aangewezen op
de stadsrekeningen en bewaard gebleven oorkonden. Helaas vangen de bewaard
gebleven rekeningen, behoudens enige uitzonderingen uit de periode rond 1400, eerst
aan in 1498 zodat gegevens over het bestuur vddr de zestiende eeuw vooral uit
wetgeving moeten worden afgeleid.
3.7.4. Defensie
De defensie van de stad was een zaak van de burgers. De ambachtsgilden en sedert de
veertiende eeuw ook de schutterijen vervulden hierin een speciale taak. Het stadsbestuur droeg hiervoor de verantwoordelijkheid. De schepenen benoemden jaarlijks
iemand uit hun midden samen met een van de gezworenen in het hoofdbestuur van de
schutterijen, zodat niet alleen de verantwoordelijkheid voor het defensiebeleid op het
stadhuis lag, maar ook die voor de feitelijke uitvoering van defensietaken. Pas in de
zestiende eeuw veranderde dit door de komst van een gouverneur en de legering van
een garnizoen.90

3.7.5. Financien.
Het beleid ten aanzien van de financien was, voor zover het niet aan de hertog
toekwam, aan het stadsbestuur overgedragen. Aanvankelijk betekende dit aan sche-
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penen en gezworenen. In de loop van de veertiende eeuw wisten de ambachtsgilden
echter juist op dit terrein hun invloed te vestigen en verkregen zij een steeds sterkere
positie naast de schepenen en gezworenen. Hoewel de interne machtsposities in de
loop van de eeuwen wisselden, bleven de schepenen ook op dit terrein een centrale rol
spelen. Zo mochten de schepenen nog in 1380 de accijnzen op brood, wijn en bier
zetten en verhogen of verlagen.w

4. Gezworenen

Het artikel betreffende de jaargedingen in de stadsrechten van 1185/1195 en 1284
spreekt naast schepenen over gezworenen.92 De bepaling vermeldt, dat in de stad drie
jaargedingen werden gehouden, waarop bezitters van onroerend goed moesten verschijnen en aangesproken konden worden door ieder die meer recht op het goed
beweerde te hebben. Werd men niet aangeklaagd dan zou men een schepenvonnis
verkrijgen en daarna in het rustig genot en bezit van zijn goed blijven. De laatste zin
van de bepaling luidt dan "En die vredelijc possessie der erffelicheit en zal niet
"
moghen geconfirmeert ende geproevet werden en zij met scepenen oft gezwoeren
(118511195) en"Quieta vero hereditatis possessio non poterit confirmari vet probari nisi
per scabinos vet iuratos" (1284). Bewijs en bevestiging van dit vredig bezit geschiedde
met een schepenvonnis. Maar ook gezworenen bezaten in de oudste periode van de
stedelijke ontwikkeling (nog) eenzelfde bevoegdheid tot bewijs- of vonnislevering.
Veel is er verder over de gezworenen uit de dertiende eeuw niet bekend. Enige
malen komen zij in algemene zin voor in dertiende-eeuwse akten van overdracht van
onroerend goed. Hoppenbrouwers en Jansen menen zelfs, dat wellicht allen die
eenmaal schepen waren geweest voor deze vrijwillige rechtspraak hun bevoegdheid
behielden.93 Deze gedachte strijdt mijns inziens evenwel met de formulering in de
akten van overdracht. De personen die getuigen dat de overdracht heeft plaatsgevonden worden immers altijd als scabini, schepenen, betiteld.
De eerste maal dat de gezworenen als medebestuurders worden genoemd, is in het
verbond met Leuven van 1262.94 In dat verbond wordt gesproken van scabini, iurati et
communitates de Lovanio et de Buschoducis. Latere akten noemen scabini, iurati et
oppidani of burgenses. Een derde veertiende-eeuwse variant is 'schepenen, gezworenen en raad'.95
Of de Bossche gezworenen oorspronkelijk de representanten waren van de gemeente en een college vormden naast en gescheiden van de schepenen, zoals in vele
Vlaamse en een aantal Brabantse steden het geval was. weten we niet, maar het
valt te betwij felen. Waarschijnlijker is, dat de gezworenen al diegenen waren, die ooit
de schepeneed hadden afgelegd en die op die grond bij het stedelijk bestuur betrokken bleven. De nieuw gestichte stad omvatte aanvankelijk niet zo'n grote gemeenschap dat er naast de schepenen nog een apart college van de gemeente vereist was.
Bovendien ziet men in 1306 de namen van een groot aantal schepenen, gezworenen en
poorters opgesomd zonder dat wordt aangeduid tot welke groep zij behoren. Zeker is
dat de eerste zeven personen schepen zijn en dat van de daarop volgende personen er
velen in de voorgaande jaren schepen zijn geweest. Aan het einde van de opsomming
komen namen voor die zijn voorzien van een beroepsaanduiding. Deze personen zijn

waarschijnlijk (vertegenwoordigers van) de Poorters.96 Voor de gedachte dat de
gezworenen reeds vanouds de niet (meer) fungerende schepenen waren pleit tenslotte
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ook de houding van de gezworenen na 1336, toen zij weigerden af te treden als
gezworene. Toen de hertog in 1336 het recht tot benoeming van schepenen en
gezworenen verkreeg, bepaalde hij dat de schepenen die aftraden het daaropvolgende jaar gezworene zouden zijn. Omdat zij echter na dat jaar aanbleven, en hun
opvolgers eveneens, moest de hertog in 1344 uitdrukkelijk op de verplichting tot
aftreden Wijzen.97 Sedertdien zijn er geen problemen meer in dit opzicht bekend,
vermoedelijk omdat zij als raden toch weer bij het bestuur betrokken zijn gebleven.
De taken en bevoegdheden van de gezworenen waren sedert de veertiende eeuw
nog slechts gelegen op wetgevend en bestuurlijk terrein, maar daarbij worden zij dan
ook nagenoeg altijd in 66n adem met de schepenen genoemd. Samen met de schepenen zijn zij op den duur het eerste lid van de stadsregering gaan vormen.
Door de continuatie van de twee oudste en verstandigste schepenen sedert 1525,
werd de rol van de gezworenen in de 'politycque besoignes' min of meer overbodig.
De schepenen gingen toen zonder de gezworenen de jaarlijkse geboden maken,
dekens van de ambachten benoemen, de leden van het stadsbestuur tot de vergadering bijeenroepen en daar voorstellen doen, zaken die zij op grond van het privilege
van 1408 samen met de gezworenen deden. 98

5. Raden

Het tweede lid van het stadsbestuur werd gevormd door de groepering van de 'ledige
luden', raadslieden of raden. Daarmee werden bedoeld degenen die schepen en
gezworene waren geweest en daarna'ledig', vrij van functies waren. Men dient zich er
echter van bewust te zijn, dat formeel de bestuursorganisatie van de drie leden en dus
de plaatsing van de raden als tweede lid van het bestuur, eerst stamt uit de regeling die
hertog Anton de stad in 1408 oplegde naar aanleiding van revolutionair optreden van
de ambachtsgilden. De hertog kwam zelf naar de stad om deze regeling op te leggen en
de opstandelingen te straffen. Omdat zij de rechten van de hertog en de stad hadden
geschonden door "muiterij met gaderinge ende met beweynt van regimente" werd
een aantal personen uit Brabant verbannen, te weten Jan Berwout, Meeus Wegen,
Arnold van Vladeracken, Arnold Govye, Jan van Os de hoppenbrouwer, Dirk
Batensoon, Godertvan Roede, Arnold Schayen,Jan Wegendebuidelmaker, Heintje
Berten Denken Herinc, Henneken van Bladel, Ghyben Pelgrym, korenkoper,
Groeyken Arnd Snexken, schoenmaker, Gerit Monic, Arnd Heer Ghyben Mol,
gewandsnijder, Jan van Ulencoten, Huub Carnauwe, hoppenbrouwer, en Wisken,
gewandsnijder. De macht van de gilden werd, zo is de algemene opvatting, in de
regeling van 1408 teruggedrongen. Zij werden tot derde lid van het bestuur gemaakt,
zodat de verhouding 'aristocratie' - ambachtsgilden 2:1 werd.w
Op deze wijze is dus de situatie vanaf 1408 bepaald, maar over de dertiende en
veertiende eeuw is daarmee nog niets gezegd. Twee vragen dienen daarvoor mijns
inziens centraal te staan. Ten eerste: is de positie van de raadslieden in 1408 volledig
uit het niets door de hertog gecreeerd om de macht van de ambachtsgilden terug te
dringen en de positie van het patriciaat te versterken of is er sprake van een ontwikkeling waarbij een inmiddels verworven positie werd geinstitutionaliseerd toen de
gelegenheid daarvoor gunstig was? Een tweede vraag betreft de situatie v66r 1336. In
dat jaar werden de gezworenen verplicht na 66n jaar af te treden, waarna zij ambteloze burgers werden. Als men ervan uitgaat dat voordien de gezworenen hun leven
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lang gezworenen bleven, zoals in de vorige paragraaf naar voren is gebracht, dan is
v66r 1336 voor het bestaan van raden geen plaats. Is dat juist? Zijn er geen raden v66r
die tijd in 's-Hertogenbosch?
Op de eerste vraag kan het antwoord slechts ontkennend luiden. De raadslieden
komen niet voor het eerst in 1408 naar voren, al zijn er toch maar weinig bronnen van
voor die tijd, waarin zij worden genoemd. In 1399 hebben zij bij het afhoren van de
rekeningen en het bepalen of schepenen en gezworenen ter dagvaart kunnen rijden
reeds de tweede positie na schepenen en gezworenen en v66r de dekens van de
ambachtsgilden.* Als Van den Heuvel in dit privilege een aan banden leggen van de
financiele vrijheid van het patriciaat ziet en in het privilege van 1408 een terugdringen
van de macht van de ambachtsgilden, omdat daar de raden tussen de dekens en de
schepenen en gezworenen worden geschoven, is dat mijns inziens een enigszins
onzuivere tegenstelling.'°' De stellingen op zichzelf zijn op grond van andere door
hem aangedragen redenen wel aanvaardbaar, maar ook in 1399 staan schepenen en
gezworenen, raden en dekens al in die volgorde als drie categorieen genoemd en zou
men over de verhouding 2:1 kunnen spreken. Omgekeerd zijn de raden in 1408 niet
nieuw in de bestuursorganisatie, maar wordt hun positie versterkt.
Vaar 1399 lijkt men het zicht op deze raden te verliezen. Misschien is echter de
volgende hypothese bruikbaar. In 1336, zo is in het voorgaande gebleken, werd
bepaald dat schepenen 66n jaar in functie bleven; vervolgens waren de afgetreden
schepenen 66n jaar gezworene en daarna werden zij ambteloos burger; maar deze
burgers vormden een kring waaruit ook weer de nieuwe schepenen voor een belangrijk deel benoemd werden. Het is duidelijk geworden dat zij aanvankelijk niet
gelukkig waren met hun ambteloze positie. Het is daarom ook moeilijk aan te nemen
dat zij geheel buiten het bestuur kwamen te staan. Ligt het niet veel meer voor de hand
dat zij in de praktijk bij het bestuur betrokken bleven? En zouden zij dan misschien
niet degenen zijn die in 1336 bedoeld worden met'een deel der goede knapen' zonder
wier instemming de schepenen geen kommer mogen maken, ten overstaan van wie de
beurzedragers onder andere moeten rekenen en die mee mogen praten over het
gebruik van de gemeinten. 102 Onder andere in 1363 en 1379 komen we voorbeelden
tegen waarin schepenen, gezworenen, rentmeesters, dekens van de ambachten, een
deel der goede knapen en de gemein stad optreden.103 In 1388 zijn het schepenen,
gezworenen, dekens van de ambachten en'een deel dergoede lieden', die voortaan de
accijnzen magen heffen.104 Terugkerend naar het boven reeds genoemde privilege van
1399 kan ik daarin niets anders zien dan een naar voren schuiven van die goede lieden;
zij nemen nu de plaats in vOOr de dekens. Waarom zouden de goede lieden 'die in de
raad geweest zijn' en de rekeneningen afhoren hier ineens anderen zijn dan de reeds
jarenlang die bevoegdheid bezittende'goede knapen' of'goede lieden'? Die verschuiving ligt dan bovendien nog niet onmiddellijk volledig vast getuige een ordonnantie
van het stadsbestuuruit 1403;los pas in 1408 geschiedt dit definitief. Dan is het'deel der
goede knapen' voorlopig ook geruime tijd verdwenen. In 1441 duiken zij in de aanhef
van twee ordonnanties van het stadsbestuur, voor zover mij bekend, voor het eerst
weer op, nu niet in de plaats van de raden, maar na de drie leden van het stadsbestuur
en v66r de formule 'die gemeyn stat'.106 Ongeveer uit dezelfde tijd komen er echter
ordonnanties voor waarin na de drie leden slechts 'en die gemeyn stat' staat.107 In de
tweede helft van de vijftiende eeuw wordt hun vermelding dan een vast gebruik. Uit
voorbeelden, waarin de namen en kwaliteiten van personen die aan de besluitvorming
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hebben deelgenomen bekend zijn, kan men constateren dat dat geen anderen zijn dan
schepenen, gezworenen, raden en dekens van de ambachten. 108 Dat leidt mij tot de
conclusie, dat ook het 'deel der goede knapen' evenals de 'gemeyn stat', geworden is
tot formule om aan te duiden dat er voor en namens alle burgers en de gehele stad
besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Overigens kwamen de gezworenen en raden lang niet altijd trouw ter vergadering.
In een poging hierin verandering te brengen werd in 1544 voor een half jaar een
presentiegeld van 1 stuiver ingesteld. Daar tegenover stond een boete van 2 stuivers

bij absentie zonder wettige reden. In de periode van 16 december 1544 tot 31 juli 1545
werd er twintig maal vergaderd. Het totale boetebedrag was 11 Carolusgulden en 16
stuivers. Dat betekende circa vij f personen per vergadering die ongeoorloofd afwezig
waren. 109
De tweede vraag, omtrent het bestaan van raden v66r 1336, is eveneens niet anders
dan op grond van een hypothese te beantwoorden. Toen hertog Jan II 's-Hertogenbosch in 1305 vergunde gemene gronden te verkopen ter voldoening van haar schulden, verleende hij deze macht aan scabini, iurati et consules.110 Daarentegen kwam in
de zo belangrijke serie oorkonden uit 1306 het woord consules niet voor, maar was er
telkens sprake van, scabini, iurati et burgenses of oppidani of communitas.u1 Ook een

brief aan de scabini, iurati, consules et ceteri oppidani van Gent was slechts afkomstig
van scabini et iurati van 's-Hertogenbosch.112 In twee verordeningen van respectievelijk 1321 en 1327 komen dan nog eens de scabini, iurati et consules voor.'13 Is daarmee
bewezen dat er vOOr 1336 al raden bestaan in de stad? Ik ben geneigd de drie
voorbeelden waarin de naam consules voorkomt als uitzonderingen te beschouwen.
Tegenover deze drie staan te veel anders luidende voorbeelden uit 1306 en 1311. Zou
in een oorkonde in de landstaal niet gestaan hebben'schepenen, gezworenen en raad'
als algemene formule, zoals in een aantal ordonnanties uit de tweede helft van de
veertiende eeuw ook het geval is?114 Mijn conclusie ten aanzien van de raadslieden is
dan ook dat zij sedert 1336 onder de naam goede knapen of goede lieden enige invloed
op het bestuur hebben gehad; dat zij aan het einde van de veertiende eeuw als goede
lieden, ledige lieden of raden in dit opzicht een vaste positie hebben verworven, een
positie die nog wordt versterkt, uitgebreid en geinstitutionaliseerd in het privilege van
1408. Daarna blijven zij deze positie eeuwenlang behouden.
Ednmaal komt een heel bijzondere formulering voor. Deze verschijnt in de zoen
die arbiters uit de andere Brabantse hoofdsteden in 1418 wisten te bereiken tussen de
in onenigheid verkerende Bossche patriciers. Met name genoemde schepenen, gezworenen en raadslieden verzoenden zich weer met elkaar. Een aantal raadslieden
was niet aanwezig toen de zoen werd gesloten, maar sloot zich er nadien bij aan. Dat
deden eveneens Heer Willem van Gent en Gozewijn Moedel van der Donck 'als
lieden buten rade'. De verklaring voor deze kwalificatie als niet tot het stadsbestuur
behorende personen kan gelegen zijn in het feit dat Willem van Gent juist uit het
hoogschoutambt was ontzet en dat Moedel van der Donck waarschijnlijk op dat
moment laagschout was of ook eerst sinds korte tijd niet meer. 115 Bij Willem van Gent
speelde bovendien een conflict met Hendrik van der Lek een rol. Door bemiddeling
van de besturen van Leuven, Brussel en Antwerpen werden deze twee mannen weer
met elkaar verzoend, maar daar kwam voor Willem van Gent de verplichting bij dat
hij twee jaar lang geen functie zou vervullen in 's-Hertogenbosch tenzij met instemming van Hendrik van der Lek. Dit stuk dateert weliswaar van 22 juni 1418, een
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maand na de vermelding'buten rade'. maar het kan niet anders dan dat dit buitenspel
zetten van Willem van Gent en het buiten de raad plaatsen in de verzoening van de
116
stedelijk bestuurders met elkaar verband houden.
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Hoofdstuk IV De positie van de ambachtsgilden in het
stadsbestuur

1. De ambachtsgilden verwerven politieke bevoegdheden

In zeer veel steden ontstond aan het einde van de dertiende of in het begin van de
veertiende eeuw een steeds grotere druk van de ambachtsgilden op het bestuur om
hen bij het besturen te betrekken of tenminste om hen toezicht en controle op het
beheer van de stedelijke financi8n te verschaffen. Vooral in de steden van de Zuidelijke Nederlanden leidde dat tot een jarenlange machtsstrijd tussen de regerende
oligarchieen en de ambachtslieden. De kansen in deze strijd wisselden sterk, maar
uiteindelijk was het resultaat toch meestal enigerlei vorm van inspraak. De in deze tijd
in grote Viaamse en Brabantse steden zoals Brugge, Gent, Leuven en Brussel ontstane bestuursorganisatie was daardoor zeer complex. De Leuvense Buitenraad bijvoorbeeld bestond sedert 1360 uit vier leden. Het eerste lid werd gevormd door
schepenen en gezworenen, het tweede door de Sint-Petersmannen en het derde en
vierde door respectievelijk de dekens van het oude lakengilde en de gezworenen van
de ambachtsgilden.'
Ook in 's-Hertogenbosch hebben zich bovenbedoelde ontwikkelingen voorgedaan:
een streven van de ambachtsgilden naar inspraak en controle, een machtsstrijd met
wisselende kansen en tenslotte een positie van derde lid van het stadsbestuur. Ook in
's-Hertogenbosch speelde dit alles zich af vanaf het begin van de veertiende eeuw. De
eerste maal dat de Bossche ambachtsgilden worden genoemd in relatie tot het stadsbestuur, is in een oorkonde van hertog Jan II naar aanleiding van de reeds gememoreerde gebeurtenissen in de winter van 1305-1306. Ambachtsgilden in 's-Hertogenbosch dateren ongetwijfeld al uit de dertiende eeuw, maar over hun ontwikkeling en
positie ten opzichte van het bestuur in die tijd valt bij gebrek aan bronnen niets te
zeggen.2 De oudste bewaard gebleven gildebrieven dateren eveneens uit het begin van
de veertiende eeuw: een brief voor het ambacht van de smeden van 21 november 1302
en een brief voor het ambacht van de leerlooiers en schoenmakers van 8 februari
1304:
Van den Heuvel ziet in de gebeurtenissen van 1305-1306, het gevecht dat even
buiten de stad plaatsvond en de machtsovername door het 'gemeen' een, zij het
kortstondige, overwinning van de ambachtsgilden. De hertog greep echter in en
herstelde het oude bestuur van schout, schepenen en gezworenen. Aan de ambachtsgilden werden enige concessies verleend.4 Hoppenbrouwers en Jansen hebben daar
tegenin gebracht dat het niet alleen of niet in de eerste plaats de ambachtsgilden zijn
geweest die verantwoordelijk waren voor de onrust. Het zou volgens hen veel meer
zijn gegaan om een conflict tussen twee facties binnen het Bossche patriciaat, die van
de Dicbieringen en van de Cnodingen, waarbij de ambachtsgilden de Dicbieringen
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hadden gesteund.' Deze benadering van de zaak biedt wellicht nieuwe perspectieven
maar gaat voorbij aan een aantal andere punten. Daar is in de eerste plaats het feit dat
de hertog aanvankelijk even het bestuur van het gemeen heeft gesteund. Zijn de
Dicbieringen wel tot 'het gemeen' te rekenen? Wat bewoog de hertog er bovendien
toe zo snel weer op de hand van de andere factie te zijn? Een tweede punt is de vraag
of er misschien verband bestaat tussen deze gebeurtenissen en de geschillen tussen de
stad en de heer van Heusden, die te zelfder tijd speelden. Waarom beloofde Jan II de
heer van Heusden op 4 februari 1306, dat hij geen vrede zou sluiten met 's-Hertogenbosch zonder diens voorkennis? Het is opvallend dat heer Gerlach van den Bosch, een
schoonzoon van Jan van Heusden, en een zeer belangrijk lid van de Cnodingen, een
van degenen was aan wie de Dicbieringen een hoge vergoeding moesten betalen voor
een opgelopen verwonding. Verder gaan Hoppenbrouwers en Jansen niet in op het
punt dat in een aantal van de aangehaalde oorkonden wordt gesproken over ·het
gevecht tussen burgers van 's-Hertogenbosch enerzijds en nostros (d.i. van de hertog)
homines et adiutores anderzijds. De aan de gevolgen van het gevecht overleden
Arnold van Uitwijk was vazal van de heer van Cuyk, die aan de zijde van de hertog is
te plaatsen. Waren de Cnodingen dan de adiutores et homines van de hertog en de
Dicbieringen de burgenses'! ET hebben bovendien meer gevechten tussen de Dicbieringen en de Cnodingen plaatsgevonden, ook na februari 1306 nog. Tenslotte blijft bij
genoemde auteurs onverklaard, dat de 'verliezende' Dicbieringen ook na 1306 de
schepenbank blijven bezetten.6
Belangrijker in het kader van deze studie is de positie die de ambachtsgilden na
afloop of ten gevolge van de gebeurtenissen kregen toebedeeld. Zowel in de gedachte
van Van den Heuvel als in de redenering van Hoppenbrouwers en Jansen behoorden
de ambachtsgilden uiteindelijk tot de verliezende partij. Desondanks verleende de
hertog hun enige bevoegdheden. Van den Heuvel ziet hierin een beperkte tegemoetkoming aan de politieke aspiraties van de ambachtsgilden. Hoppenbrouwers en
Jansen stellen, dat zij geen permanent toezicht op het financieel beleid verwierven
maar slechts een taak kregen bij het bijeenbrengen van de aan de hertog te betalen
boete. Schout, schepenen en gezworenen mochten voortaan alleen met instemming
van twee betrouwbare mannen uit ieder ambachtsgilde accijnzen heffen. Deze heffing
werd voor vijf jaar door de hertog aan de stad afgestaan om de opgelegde boete op te
brengen.7 De vraag is echter waarom die ambachtsvertegenwoordigers hierbij werden
betrokken? Geschiedde dit, omdat de ambachten wegens hun actieve deelname aan
de commotie ook een belangrijk aandeel in de boete moesten leveren of toch, omdat
de hertog enige tegemoetkoming aan de ambachten op zijn plaats achtte? Er blijven
dus nog genoeg onbeantwoorde vragen over ten aanzien van deze woelige periode.
Een conclusie kan echter zijn dat van invloed of macht van de ambachtsgilden fortneel althans - tot en met dit eerste decennium van de veertiende eeuw nog weinig
was gerealiseerd. Dat zou echter gaan veranderen. In het reeds meermalen genoemde
privilege van hertog Jan III van 16 september 1336 kwamen de dekens van de
ambachten verschillende malen voor. Zij werden voortaan betrokken bij het maken
van 'kommer', het opleggen van lasten aan of het maken van schulden voor de stad en
het afdoen van schulden. Zij zouden aanwezig zijn bij het afhoren van de rekeningen
van de beurzedragers en moesten deze rekeningen mee goedkeuren. Tenslotte werden zij ook bevoegd ten aanzien van het regelen van het gebruik van de gemene
gronden.8 De lang gewenste bevoegdheden op financieel terrein waren daarmee voor
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een belangrijk deel verworven. Van den Heuvel gaat mijns inziens te ver wanneer hij
zegt dat zij tussen 1336 en 1344 in alle bestuurszaken een vinger in de pap hadden
gekregen. In 1344 deed de hertog niet meer dan erkennen wat in de jaren 1336-1344
door schepenen, gezworenen. beurzedragers, dekens van de ambachten of allen die
'in regimenten of officien' waren geweest, was gedaan. Hadden zij daarbij iets tegen
de hertog misdaan dan werd dat kwijtgescholden, maar voor het overige werden de
bestaande privileges gehandhaafd. Er werd niets gezegd over bevoegdheden in alle
bestuurlijke zaken, noch dat juist de dekens de in 1336 verleende bevoegdheden
hadden overschreden.9
Een volgend belangrijk privilege waarin de bevoegdheid van de dekens van de
ambachtsgilden uitdrukkelijk wordt vermeld, dateert uit 1388. Hertogin Johanna
droeg hierin onder andere de heffing van de accijnzen aan schepenen, gezworenen,
dekens van de ambachten en een deel der goede lieden over.'° In 1399 traden de
dekens nog duidelijker als stedelijke bestuurders naar voren. Zij hoorden met de
andere bestuurders de rekeningen van de burgemeesters af en konden daartegen ook
bezwaar maken. Zij kregen de beschikking over een van de vier sleutels van de kist
waarin het geld van de stad lag. Voorts was hun medewerking noodzakelijk, wilden
schepenen of gezworenen op stadskosten ter dagvaart kunnen rijden, behoudens voor
de van ouds gebuikelijke en door de hertog uitgeschreven dagvaarten. Al deze
bevoegdheden waren nog gelegen op financieel terrein, maar ook aan de wetgeving
gingen zij bijdragen." In 1403 worden zij bijvoorbeeld in de aanhef van een stedelijke
ordonnantie op het snijden van laken genoemd.12 In de bevestiging en aanvulling in
1408 van het zogenaamde charter van Rosmalen van 1306 wordt hun positie uiteindelijk duidelijk vastgelegd: schepenen en gezworenen konden de dekens oproepen ter
vergadering; zij waren verplicht te verschijnen en hun mening te geven, al dan niet na
ruggespraak met hun gildebroeders. Was de stad 'in kommer' en moest overlegd
worden over de vraag hoe deze financiele problemen op te lossen. dan moest binnen
een maand een beslissing worden genomen. Werd men het niet eens dan beslisten de
schepenen, gezworenen en meerderheid van de raadslieden. De dekens moesten zich
aan deze beslissing houden. 13 Met deze regeling werd het stadsbestuur bestaande uit
de drie leden geinstitutionaliseerd. De dekens van de ambachtsgilden fungeerden
sedertdien ook formeel als derde lid. Zij behielden de verworven bevoegdheden op
financieel terrein; in andere gevallen konden zij door de schepenen en gezworenen bij
het bestuur worden betrokken.
2. Niet alle gilden politiek bevoegd
In het voorgaande is gesproken over dd ambachtsgilden en d6 dekens. Dat is echter te
algemeen gesteld, zeker als men spreekt over de dekens als derde lid van het stadsbestuur. Niet alle ambachtsgilden waren namelijk in het stadsbestuur vertegenwoordigd. 14 Sommige gilden bestonden uit een zo gering aantal leden of zijn eerst zo laat
erkend dat zij niet of niet meer voor politieke bevoegdheid in aanmerking kwamen.
Eind vijftiende eeuw bezaten achttien gilden politieke bevoegdheid. De linnenwevers
verdwenen echter van het politieke toneel en zo werden in 1525 nog slechts zeventien
ambachtsgilden vermeld in de ordonnantie van Karel V betreffende de bestuursorganisatie van de stad. 15 Mogelijk werden de linnenwevers uit het bestuur gestoten
wegens hun actieve rol bij de revolutie van 1525. Van den Heuvel constateerde wel de
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verplichting van de linnenwevers tot militaire dienst, een verplichting die verder
alleen bij de ambachtsgilden met politieke bevoegdheid voorkwam. Hij zocht de
verklaring voor hun ontbreken bij de groep van politiek bevoegde ambachtsgilden
echter in hun "verheffing tot corporatie in een overgangsperiode, waarin aan nieuwe,
door het stadsbestuur erkende ambachtsgroeperingen geen staatkundige rechten
meer werden verleend". Hij zag daarbij over het hoofd dat de linnenwevers die
bevoegdheid in 1494 nog w61 bezaten.16 Ook de vollers zouden oorspronkelijk politieke bevoegdheid hebben gehad. Later zouden zij die bevoegdheid weerzijn kwijtgeraakt.17 Dat zou betekenen dat men zelfs tot een aantal van negentien politiek
bevoegde gilden zou kunnen komen. De vollers zouden deze bevoegdheid dan wel
reeds vddr 1494 moeten hebben verloren, aangezien zij toen niet genoemd werden
onderde politiek bevoegde gilden. Na 1525 verdwenen de plattijn- of klompenmakers
uit het stadsbestuur. Zij komen in een ordonnantie van Albert en Isabella van 1610 tot
wijziging van de regeling van 1525 niet meer voor. Deze ordonnantie vermeldt dat in
1525 werd gesproken over een derde lid van het stadsbestuur, dat bestond uit zeventien ambachten. In 1610 resteerden er nog zestien ambachten. 18 In feite namen de
plattijnmakers overigens al in de tweede helft van de zestiende eeuw geen deel meer
aan de vergaderingen van het stadsbestuur, 1 De in 1610 nog wei genoemde bontwerkers verdwenen eveneens: sedert 1612 kwamen zij niet meer 'te rade'. De reden
hiervoor was dat het bontwerkersvak in 's-Hertogenbosch nagenoeg niet meer werd
uitgeoefend. Schepenen en gezworenen stelden in 1615 zelfs voor 66n of twee bontwerkers van buiten de stad te vragen hun ambacht in 's-Hertogenbosch te komen
uitoefenen. De gilden achtten dit nog niet nodig; zij meenden dat de weduwe van
bontwerker Adriaan Cornelissen met behulp van twee knechten het ambacht nog kon
uitoefenen.20 Van het bontwerkersgilde was toen dus niet veel meer over. Zo kon
stadspensionaris Van Tulden in 1617 dan ook spreken over de vijftien ambachten die
'te rade comen'.21
De ordonnanties van 1525 en 1610 bevatten een opsomming van de politiek bevoegde ambachtsgilden in dezelfde volgorde. Hiermee werd een rangorde aangeduid
tussen de ambachtsgilden, die volgens Van den Heuvel was gebaseerd op ouderdom
en aanzien.22 Deze rangorde kwam niet volledig overeen met de volgorde waarin de
dekens van de ambachtsgilden in de vergaderingen van de stadsraad in de zestiende en
zeventiende eeuw meestal hun opinie gaven. Deze vergadervolgorde werd bovendien
ook bij andere gelegenheden, zoals bij de optocht ter inhuldiging van de aartshertogen Albert en Isabella, aangehouden.23 In de nevenstaande vergelijking van de
volgorde van de ordonnanties van 1525 en 1610 met die ter vergadering komen de
verschillen naar voren. 24
De in de praktijk gebruikelijke volgorde had uiteraard te maken met ancitnniteit en
importantie van de ambachtsgilden. In 1478 waren de linnenwevers nog een belangrijke groepering. Deze zijn in 1525 verdwenen. Verder valt vooral het verschil in
positie van de ververs op. In de stedelijk hierarchie stonden zij aanzienlijk hoger in
aanzien dan de wetgeving doet vermoeden.
Na 1629 zouden ook de vijftien overgebleven ambachtsgilden hun politieke bevoegdheid verliezen. Hoewel zij in de capitulatie-akte formeel gehandhaafd werden,
zijn zij in de praktijk nooit meer ter vergadering opgeroepen. 25
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Ordonnanties van 1525

Vergadervotgorde 1478

Vergadervolgorde 1617

en 1610
1. smeden
1. smeden
2. molenaars en olieslagers 2. molenaars
3. bakkers
3. bakkers

4.
4. korenkopers
5.
5. slagers
6.
6. viskopers
7. looiers en schoenmakers 7.
8.
8. wolwevers
9. kramers
9.
en
10.
10. gewandsnijders
11.
droogscheerders

korenkopers

olieslagers
3. bakkers

slagers

4. korenkopers

viskopers
linnenwevers
ververs
looiers
wolwevers
nestelmakers
12. kramers
11. bontwerkers
12. nestelmakers, bonnet- 13. gewandsnijders en
en handschoenmakers
droogscheerders
14. bontwerkers
13. speldenmakers
15. speldenmakers
14. schrijnwerkers en

kuipers

16.

15. ververs

17.

16. hoedenmakers
17.

plattijnmakers

1. smeden
2. molenaars en

kuipers
plattijnmakers
18. hoedenmakers

5. viskopers
6. slagers

7. looiers en schoenmakers
8. ververs
9. wolwevers
10. nestelmakers,
bonnet- en
handschoenmakers
11. kramers
12. gewandsnijders en
droogscheerders

13. (bontwerkers)
14. speldenmakers
15. schrijnwerkers
16. hoedenmakers

3. De dekens van de ambachtsgilden derde lid van het stadsbestuur

3.1. Verkiezing
Aanvankelijk werden de dekens door de ambachtsgilden zelf gekozen, meestal door
de aftredende dekens. In 1408 werd echter voorgeschreven, dat de schepenen en
gezworenen voortaan jaarlijks de dekens zouden kiezen, naar beste weten uit een
opgave door de aftredende dekens van de meest eerbiedwaardige personen, geboren
poorters en oud-dekens van hun respectieve ambachtsgilden. De schout moest de
dekens beedigen.26 Deze ingreep in de vrijheid van de ambachten om hun eigen
bestuurders te kiezen was een gevolg van het revolutionaire optreden van de ambachtsgilden. Nadat zij Jacoba van Beieren en Jan IV in hun opvolgingsstrijd militair
hadden ondersteund, kregen zij in 1419 van Jan IV echter hun rechten terug: de
aftredende dekens mochten weer, zoals voorheen, hun opvolgers kiezen.27 Dit recht
behielden zij tot 1525, afgezien van de periode 1494 - 1498. De laatste grote gildenrevolte in dat jaar leidde wederom tot een zware ingreep in de rechtspositie van de
ambachtsgilden. Niet alleen werd voor ieder gilde dat in de stadsraad vertegenwoordigd was het aantal dekens en gezworenen wettelijk vastgesteld, ook het recht om
zelf hun dekens en gezworenen te kiezen werd de ambachtsgilden ontnomen. De
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ambachtsleden mochten nog slechts een voordracht opstellen van twee maal het
aantal personen dat hun gilde volgens de ordonnantie als deken en gezworene mocht
hebben. Uit deze voordracht kozen de schepenen de dekens en gezworenen. De
ordonnantie waarin deze regeling is neergelegd werd door Karel V op 12 augustus
1525 in 's-Hertogenbosch zelf uitgevaardigd.28 Niet ieder gilde legde zich daar zo maar
bij neer. De dekens van de leerlooiers kozen toch hun eigen opvolgers. Margaretha
van Savoye vernietigde op 16 oktober 1525 - de verkiezing bij de leerlooiers geschiedde tot 1529 op 1 oktober - deze eigenmachtige verkiezing, als gedaan door
daartoe niet bevoegden en in strijd met de ordonnantie. Dekens en andere gildeleden
moesten voortaan de wettelijk voorgeschreven voordracht doen.29
Overigens was ook de regeling van 1419 lang niet altijd nageleefd. Vele gildebrieven weken ervan af en schreven andere keuzeprocedures voor. Met name keuze door
de ambachtsleden gezamenlijk kwam veelvuldig voor.
In 1610 werd het systeem nogmaals aangepast. Voor 66n keer koos de 'rnagistraat'
de dekens en gezworenen, wier aantal vergeleken met 1525 nog verder werd teruggebracht. Daarna moesten de dekens voortaan een voordracht opmaken van vier maal
het aantal te kiezen dekens. Daaruit kozen de schepenen de nieuwe dekens. Deze
laatsten stelden vervolgens een voordracht op van vier maal het aantal te kiezen
gezworenen. Uit deze voordracht kozen de schepenen dan de nieuwe gezworenen.
Voortaan deden dus niet langer de gildeleden voordrachten maar alleen de aftredende, respectievelijk de nieuwe dekens." De vernederende situatie van 1408 was
daarmee nagenoeg teruggekeerd.
3(1

3.2. Voorwaarden voor verkiezing
Eisen waaraan ambachtsleden moesten voldoen om tot deken gekozen te kunnen
worden werden zowel in de diverse ambachtsbrieven gesteld als in algemene stedelijke en hertogelijke wetgeving met betrekking tot het stadsbestuur. Deze eisen
waren:
1. Meesterschap
Volgens Van den Heuvel was meesterschap zowel in de veertiende eeuw als daarna
vereist om tot deken benoemd te kunnen worden.33 In de veertiende eeuw vinden we
deze eis inderdaad soms gesteld in de gildebrieven.33 In de gildebrieven uit de vijftiende eeuw iseen dergelijk vereiste echter meestal niet uitdrukkelijk te vinden. In de
zestiende eeuw daarentegen kwam de eis van het meesterschap weer weI uitdrukkelijk voor.34
2. De eigenhandige uitoefening van het ambacht
Deze eis stelde men bij de handschoenmakers in 1448. Alleen praktizerende leden
waren hier tot deken benoembaar. Bij andere ambachtsgilden ziet men deze eis niet
uidrukkelijk gesteld, maar zij kan volgens Van den Heuvel ook daar heel goed
gegolden hebben.35
3.

Poorterschap

In

1383 bepaalden Johanna en Wenceslaus dat niet alleen schepenen maarook dekens
van de ambachten voortaan geboren poorter van de stad moesten zijn, met uitzonde-

ring van diegenen, die al ooit schepen of deken waren geweest. Deze oud-dekens
bleven herbenoembaar.36 In 1408 werd deze eis van geboren poorterschap nog eens
herhaald.37 Daarmee werd de categorie die een stem in het stedelijk bestuur kon
hebben beperkt tot de autochtonen. Vreemdelingen, die poorterrecht kochten, kon-

56

den dus vanaf deze

tijd evenmin via het dekenambt als via het schepenambt politieke

waarin het
bevoegdheden in 's-Hertogenbosch verwerven. In het privilege van 1419,
stond ten
werd
kiezen
te
hersteld,
dekens
hun
ambachtsgilden
om
zelf
recht van de
slechts
daarin
werd
meer
vermeld.
Er
niets
eis
gesproken van
aanzien van deze
meest geschikt waren. 38
personen die naar goeddunken van de aftredende dekens het
Men mag echter aannemen dat deze eis van geboren poorterschap, die aansloot op de
wensen van de gilden, niet was verdwenen. In een aantal gildebrieven van na 1419
kwam dit vereiste inderdaad voor: bijvoorbeeld bij de brief voor de wevers van 1421,
de brief voor de bakkers van 1428 en de brief voor de handschoen-, nestel-, tas-,
39

buidel-, witleer- en perkamentmakers van 1448.
4. Wettige geboorte
Deze eis werd eveneens gesteld in de vijftiende-eeuwse gildebrieven. Bijvoorbeeld in
de brieven voor de bakkers (1428), handschoenmakers (1448), slagers (1479) en
voor degenen die al
viskopers (1489). Uitzonderingen werden ook hier weer gemaakt
was
overigens een algemeen
ooit deken waren geweest. De eis van wettige geboorte
40
voorkomende eis voor openbare ambten.
5.

Gegoedheid

Gegoedheid als benoembaarheidsvereiste speelde aanvankelijk geen rol, maar in
1525 stelde Karel V dienaangaande normen vast. Een inkomen van 50 Rijnse guldens
rente per jaar of een kapitaal van 600 Rijnse guldens was nodig om tot deken benoemd
te kunnen worden. Deze voorwaarde kwam in de afzonderlijke gildebrieven niet
terug; daar bleef men spreken van 'nutste', 'bekwaamste<, en dergelijke.41 Overigens
had dezelfde eis die in 1525 werd gesteld voor de dekens in 1494 al gegolden voor de
42
gezworenen van de natien.
3.3. Tijdstip van verkiezing en ambtsduur
De verkiezing van de dekens geschiedde voor ieder ambachtsgilde op een andere
datum. Meestal was dat de feestdag van de patroonheilige van het gilde, maar ook
andere data kwamen voor. Dat de leerlooiers tot 1529 nieuwe dekens kregen op
dezelfde dag dat de wet werd verzet was toeval. Dit werd onpraktisch sedert de
schepenen de verkiezing moesten verrichten. Op de dag waarop zij in functie traden
hadden zij het al druk genoeg. Waarschijnlijk houdt de verplaatsing naar de feestdag
van Sint Chrispijn en Crispiaansdag in 1529 hiermee verband.43
In 1610 werd het benoemingstijdstip voor alle gilden geOniformeerd en gebracht
naar de periode van de eerste week van oktober, de eerste acht dagen na de schepenwisseling.44 De drie leden van het stadsbestuur veranderden dus voortaan in dezelfde
periode van samenstelling. De ambtstermijn van de dekens was 66n jaar. Na dat jaar
waren zij enige jaren niet herkiesbaar. In 1408 werd deze termijn bepaald op drie jaar.
maar in 1419 teruggebracht tot twee jaar.4S Deze termijn vinden we daarna ook terug
in de meeste gildebrieven. Bijvoorbeeld bij de bakkers in 1428, de schrijnwerkers in
1428/1429, de leerlooiers en schoenmakers eveneens in 1428/1429 en de korenkopers
in 1476. De brief voor de handschoen-, nestel-, tas-, buidel-, witleer- en perkamentmakers uit 1448 hield het evenwel op drie jaar.46 De reden voor deze periode van niet
herkiesbaarheid was dat de hertog wilde voorkomen dat een kleine groep gildeleiders
het dekenschap langdurig zou bezetten. Het verbod werd zelfs zodanig aangescherpt
dat men niet alleen niet herkiesbaar was in het ambacht waar men als deken was
afgetreden, maar evenmin in enig ander ambacht.47
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3.4. Incompatibiliteiten
Het werd nergens uitdrukkelijk bepaald maar uit de aard van de functies vloeide
voort, dat het dekenambt en het schepenambt niet verenigbaar waren. Men kon
uiteraard niet tegelijkertijd in het eerste en het derde lid van het stadsbestuur zitting
hebben. Ook de combinatie van dekenambt en rentmeesterschap kan men zich niet
voorstellen. Dit geldt des te meer waar reeds in 1477 de straat- of dijkmeesters lieden
uit de ambachten moesten zijn die gedn ambt bekleedden. 48
Zolang een lid van een ambachtsgilde tevens lid was van een schuttersgilde, was hij
niet tot deken benoembaar. Dit bepaalden zowel de gildebrief van de handschoen-,
nestel-, tas-, buidel-, witleer- en perkamentmakers van 1448 als de ordonnantie van de
voetboogschutters van 1453. Er bestond dus een onverenigbaarheid tussen het dekenambt en het schutterschpp. Van den Heuvel verklaarde dit op grond van de gedachte,
dat als een deken als schut militaire verplichtingen had voor de stad of de hertog hij de
leden van zijn ambachtsgilde, die eveneens militaire taken in deze hadden, zonder
49
leiding zou moeten laten.
3.5. Rechten en plichten; taken en bevoegdheden
De dekens van de ambachten hadden in de eerste plaats vele taken en bevoegdheden
binnen en ten behoeve van hun eigen ambachtscorporatie. Deze lagen zowel op het
bestuurlijke als op het rechterlijke terrein. Daarnaast hadden zij ook de militaire
leiding over de gilden.50
In het kader van deze studie moet echter de aandacht gericht zijn op de positie van
de dekens in het stadsbestuur en de ge- en verboden die daarmee verband houden. Als
wij dan naar hun positie zien, sedert de tijd dat zij als derde lid van het stadsbestuur
fungeerden, komen we tot de volgende belangrijke constateringen:
1. Zij hadden in de vijftiende eeuw geruime tijd een beslissende stem in de keuze van
hun opvolgers; in de zestiende eeuw bleef hun slechts een recht tot voordracht."
2. Zij moesten ter vergadering verschijnen, indien zij daartoe door de schepenen en
gezworenen werden ontboden. Dezen bepaalden of een zaak aan de andere leden
van het stadsbestuur werd voorgelegd. In financiele aangelegenheden echter was
het eerste lid verplicht hen te ontbieden. De dekens waren verplicht aan de oproep
tot verschijning gehoor te geven en hun opinie bekend te maken. Ruggespraak met
hun gildebroeders was mogelijk, maar daarna moest er antwoord komen in de
vergadering. Werden de drie leden het binnen een maand onderling niet eens hoe
stadsschulden moesten worden gedelgd, dan beslisten uiteindelijk de stemmen van
schepenen, gezworenen en de meerderheid van de raden. In 1419 werd deze laatste
bepaling verzacht: noch van een termijn van een maand, noch van een meerderheid waardoor de dekens konden warden 'overruled' is dan nog sprake. Besluiten
werden genomen door "scepenen ende geswornen, of dmeeste deel van hen, ende
een deel van den ledigen luden ende dmeeste deel van den dekenen van den
ambachten". Wel was een meerderheid binnen het derde lid voldoende voor de
besluitvorming: "dmeeste deel van den dekenen van den ambachten". In 1525
werd de mogelijkheid tot het houden van ruggespraak sterk beperkt: "alleenelick
om zaken, ons off onsen nacomelingen of den gemeenen lande van Brabant
aengaende, off van sommen van pennyngen gedraegende boven hondert gulden
eens". Bovendien was deze ruggespraak of achterraad alleen nog met de gezworenen en niet meer met alle gildeleden toegestaan. Bij verschil van mening binnen
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3.

4.

5.

6.

7.

het stadsbestuur beslisten de twee eerste leden van het stadsbestuur met de
meerderheid van de dekens.52 In 1610 werd nog eens herhaald, dat de dekens
alleen ter vergadering mochten verschijnen na een oproep door de magistraat.
Ook de zaken waarvoor het ontbieden van de dekens verplicht was, werden nog
sterker dan voorheen beperkt: alleen nog in geval van zaken "rakende de beden of
lasten" van de stad die de som van duizend gulden te boven gingen. Veel bleef er
dus niet over van de eens verworven invloed op de stedelijke uitgaven. Achtten de
dekens voor deze zaak achterraad bij hun gezworenen nodig, dan moesten zij zelf
reeds hun standpunt bekend maken aan de gezworenen van hun ambachten en dan
met deze gezworenen met meerderheid van stemmen 6dn 'conforme opinie' maken. Deze opinie moest schriftelijk aan de eerste twee leden worden overgebracht
teneinde geregistreerd te worden. Andere punten dan waarover een mening was
Wilden de dekens iets
gevraagd aan de orde stellen was de dekens niet toegestaan.
het schepencollege
aan
eerst
dat
dan
moest
van
punt
belang was
bespreken dat
voor de besprevergadering
geroepen
ter
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dan moesten zij onmiddellijk besluiten en stemmen.
De dekens beheerden een van de vier sleutels van de stadskomme, waarin het geld
van de stad en het grote stadszegel dat nodig was om er belangrijke stedelijke
wetten mee te bezegelen, bewaard werden.54
De dekens hoorden samen met de andere stadsbestuurders de rekeningen af van
bezwaren in te
de burgemeesters of rentmeesters en hadden het recht daartegen
de
institutionalisering
brengen. Dit privilege was al in 1399 verleend, dus nog v66r
van 'de drie leden', en bleef nadien gehandhaafd.SS
In 1477 werd de 'parlementaire onschendbaarheid' van het derde lid vastgelegd:
"
dat men geen dekenen van den ambachten en zal mogen begrypen of vatten, noch
oik ennige terminacien geven van ennigerhande woirden oft redenen, die zy in den
raide spreken oft te kennen geven, gemerct zy mede een lyt deser stat zijn".56
De dekens van de ambachtsgilden met politieke bevoegdheid mochten evenmin als
schepenen, gezworenen en raden noch in het geheim, noch openlijk stedelijke
accijnzen pachten of deel hebben in dergelijke pachten. Had men accijnzen
gepacht dan mocht men niet in de raad komen, dat wil zeggen men was niet
verkiesbaar en benoembaar of niet langer bevoegd aan het stadsbestuur decl te
nemen. 57
Aanvankelijk ontvingen de dekens van hun gilden slechts enige ambtskleding. In
de loop der tijd kwamen daar echter allerlei emolumenten bij.58 In het stedelijk
bestuurlijk kader was er geen profijt voor hen weggelegd. Hoogstens deelden zij in
de wijnschenkingen bij gelegenheid van vergaderingen.

4. Het natiensysteem

'Rebelligheden' in de jaren tachtig van de vijftiende eeuw, zoals het niet in de stad
toelaten van de Duitse keizer, die zijn zoon Maximiliaan militaire steun kwam
verlenen, het aanstellen van stadsbestuurders buiten de hertog om en andere feiten
vroegen om ingrijpen door de landsheer. Philips de Schone zou de landsheer zijn die
maatregelen nam; hij werkte een grondige reorganisatie van het stadsbestuur uit en
voerde deze in 1494 door. Hij zond daartoe een commissie van vijf belangrijke
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adviseurs uit zijn naaste omgeving - Hendrik, graaf van Forstemborch,
Boudewijn
van Lannoy, tweede kamerling, Thomas de Plaine, president van de Grote Raad, Jan
van Eynaten, raadsheer en meester van de requesten ordinaris, en Jan
Lettin, zijn
secretaris en griffier van de Grote Raad - naar de stad, die het stadsbestuur
dwongen
deze reorganisatie te aanvaarden.59 De bedoeling van de nieuwe organisatie was de
politieke rol van de ambachtsgilden terug te dringen en de bestuursmacht in de stad
grotendeels in handen te leggen van de hertog gunstig gezinde patriciers.
Een van de belangrijkste punten in de gehele regeling was de invoering
van een
natitnsysteem. Niet langer zou het omvangrijke aantal dekens van de achttien ambachtsgilden met politieke bevoegdheid het derde lid van het stadsbestuur vormen.
De desbetreffende ambachtsgilden werden ingedeeld in zeven natien of
gilden in de
volgende combinaties:
1. bontwerkers. ververs en kramers
2. looiers, kuipers en speldenmakers
3. wolwevers en linnenwevers
4. viskopers, slagers en hoedenmakers
5. gewandsnijders en nestelmakers
6. smeden en plattijnmakers
7. bakkers, molenaars en korenkop
ers
Lijken sommige combinaties, zoals die van bakkers, molenaars en korenkopers, op
het eerste gezicht niet zo vreemd, andere wekken het vermoeden dat er een
duidelijke
politiek tot terugdringing van de invloed van bepaalde ambachtsgilden werd gevoerd.
De roerige speldenmakers gingen onder in de combinatie met de belangrijke looiers
en daarnaast nog de kuipers. Zo werden ook de nestelmakers door de koppeling aan
de gewandsnijders en de linnenwevers door koppeling aan de wolwevers vooreen deel
buitenspel gezet.
Alle burgers, zowel geboren poorters als zij die het poorterrecht hadden gekocht,
waren verplicht deel uit te maken van een van de zeven natien. Een uitzondering
hierop werd gemaakt voor de schepenen, gezworenen en raadslieden.60 Iedere natie
koos uit haar midden acht gezworenen, waaruit de eerste twee leden van het stadsbestuur er twee kozen die zitting zouden hebben als derde lid van het stadsbestuur. Om
voor de functie van gezworene van een natie in aanmerking te komen kon men zowel
geboren als gekocht poorter zijn. Wel moest de gezworene in Brabant zijn geboren en
in elk geval reeds minstens vijf jaar het Bossche poorterrecht bezitten. Onder de
gezworenen konden zich dus zowel gekochte als geboren poorters bevinden, maar om
zitting te hebben in het derde lid kwamen alleen diegenen onder hen in aanmerking
die geboren poorter waren. Een uitzondering werd gemaakt voor de in 1494 voor de
eerste keer gekozenen. Dat betekent mijns inziens dat bij de keuze van de
gezworenen met deze eis rekening moest worden gehouden; indien alleen gekochte poorters
tot gezworenen zouden worden gekozen zou de natie niet in het derde lid
vertegenwoordigd kunnen zijn. Anderzijds zouden de ambachtsgilden van deze regeling ook
gebruik hebben kunnen maken om twee door hen gewenste personen in het derde lid
te krijgen. De hele regeling heeft echter te kort gegolden om op dit punt meer dan
theoretische mogelijkheden te schetsen.
Voor een gezworene was een inkomen van 50 gulden erfelijke rente per jaar of een
vermogen van 600 gulden vereist. De minder gegoeden onder de ambachtsleden
waren derhalve van een dergelijke functie uitgesloten.
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Nadat op de boven beschreven wijze het systeem was ingevoerd, zou voor de na
1494 volgende jaren de keuze van de gezworenen als volgt moeten geschieden: een
van de twee gezworenen van iedere natie die in de stadsraad kwamen trad elk jaar af.
Wie dat zou zijn werd de eerste maal bepaald door de schepenen en gezworenen.
Eveneens traden telkenjare drie van de overige zes gezworenen van iedere natie af.
Na de eerste keer zouden dat altijd de drie oudsten zijn.61 De natien kozen dan vier
nieuwe gezworenen in de plaats van de afgetredenen en het was weer aan de twee
eerste leden om uit de zeven gezworenen, die op die wijze waren gekozen, er een te
kiezen die met de overgebleven gezworene in de raad zou komen. De twee in de raad
gekozenen mochten alleen ruggespraak houden met de zes overige gezworenen, en
dat ook nog slechts met betrekking tot die zaken die het land van Brabant of de hertog
de veertien
aangingen dan weI bedragen boven de 100 gulden betroffen. Waren
beslisten de
dan
gezworenen van de natien in het stadsbestuur het onderling niet eens,
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eerste twee leden zonder het
satie waren de ambachtsgilden dus vrijwel monddood gemaakt. Ook al zou de nieuwe
organisatie maar vier jaar blijven bestaan en keerde men in 1498 weer terug naar de
oude situatie, waarin de dekens van de ambachtsgilden het derde lid van het stadsbestuur vormden, met deze regeling was een blauwdruk neergelegd voor de ordonnantie
van Karel V van 1525. Daarin zou weliswaar het natiensysteem niet terugkeren maar

werd wel de invloed van de dekens van de ambachtsgilden op overeenkomstige wijze
aan banden gelegd.
Voor de gezworenen van de natien die in de stadsraad kwamen, golden overeenkomstige rechten en plichten als voorheen en nadien voor de dekens: bijvoorbeeld de
onverenigbaarheid van de functie van gezworene met die van accijnspachter.
Een zeer belangrijk nieuw element in de regeling van 1494 was de instelling van
twee burgemeesters, een binnen- en een buitenburgemeester, naar Leuvens voorbeeld.62 Deze functionarissen zouden een grote rol spelen bij de besluitvorming van
het stadsbestuur. Zij mochten zelfs de stadsraad bijeenroepen. Een van de twee, de
betebinnenburgemeester, zou worden gekozen door het derde lid. Echte invloed
drie
voordracht
van
een
kende dit niet: de keuze moest geschieden uit
personen die de
buitenburgemeester samen met de schepenen en gezworenen uit geschikte kandidaten onder de raadslieden had opgemaakt. De Wit heeft gesteld dat dit keuzerecht in
feite een farce was. De eerste voordracht in 1494 die aan het derde lid werd gedaan
bevatte de namen van twee personen die volgens hem voor het derde lid onaanvaardbaar waren. Deze twee, te weten Simon van Geel en Gozewijn van den Hezeacker,
behoorden namelijk tot de bij de revolte in 1477 gevangen genomen bestuurders.
Niettemin legden de dekens van de ambachten, die op dat moment nog het derde lid
vormden, zich na ruggespraak met hun ambachten noodgedwongen bij de gang van
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zaken neer en kozen Gozewijn van Brecht, de derde kandidaat, tot burgemeester.
Vier jaar lang bleef dit bestuurssysteem van kracht. Of het echt heeft gewerkt valt
evenwel te betwijfelen. In 1498 hield het op te bestaan.64 Van instemming van de
hertog met deze gang van zaken is overigens geen bewijsstuk bewaard gebleven. De
noodzaak de ernstige financiele moeilijkheden waarin de stad verkeerde op te lossen
zal de hertog echter wel tot concessies hebben gebracht.
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5. De verhouding van het derde lid tot de eerste twee Ieden van het stadsbestuur in de

praktijk
In het voorgaande kwam regelmatig de in wetgeving vastgelegde verhouding van het
derde lid ten opzichte van de twee andere leden van het stadsbestuur aan de orde. Hoe
deze verhouding in de praktijk was, hing sterk af van de onderlinge machtsverhoudingen tussen de landsheer, het eerste lid of de twee eerste leden van het stadsbestuur en
de ambachtsgilden. De ambachtsgilden waren voor hun positie afhankelijk van de
eventuele steun van de landsheer. Hun streven naar invloed werd uiteraard node
gezien door de patriciers, waaruit de eerste twee leden waren samengesteld. De
landsheer verkeerde meestal in de machtspositie de twee groeperingen te zijnen
gunste tegen elkaar te kunnen uitspelen. Soms werd hij echter gedwongen een van
beide partijen enige concessies te doen.65 Ondanks het feit, dat in de zestiende eeuw
de invloed van de ambachtsgilden sterk was beperkt en alleen nog een kleine groep
voorname en rijke gildeleden het tot deken en dus tot stedelijk bestuurder kon
brengen, heeft dat toch in de praktijk niet geheel de politieke meningsverschillen
tussen de eerste twee leden en het derde lid gladgestreken. Integendeel, al hadden zij
niet veel meer te vertellen en al konden zij 'overruled' worden door de eerste twee
leden, de dekens lieten niet na duidelijk hun vaak afwijkende stem te doen horen.
Tegenhouden konden zij de beslissingen daarmee niet, maar wel werkten zij vertraging van de besluitvorming in de hand en daarmee tegemoetkomingen van de zijde
van hun tegenstanders.
De meest sprekende voorbeelden van deze besluitvormingsperikelen betreffen
hertogelijke beden. Zowel de hoogte van het bedebedrag als de wijze waarop dit in de
stad moest worden bijeengebracht, vormde binnen het stadsbestuur een bron van
meningsverschillen. Zo wilden bijvoorbeeld in 1553 de eerste twee leden instemmen
met een bede, die schouwsgewijze zou worden omgeslagen. In de steden zou men 20
stuivers, op het platteland 15 stuivers per schouw moeten opbrengen. Het derde lid,
en daarbinnen met name de smeden, verzette zich hiertegen. De ambachtsdekens
stelden, dat de lasten op deze wijze vooral op de armen zouden drukken en niet op de
rijken. Een ambachtsman met twee of drie smidsen of ovens zou bij deze wijze van
omslaan evenveel moeten betalen als een rijke. De drie leden kwamen na veel gepraat
tenslotte tot een compromis: er zou een schouwsgewijze omslag plaatsvinden, maar
de stad zou via de dekens van de ambachten aan de groep mensen die hun quote niet
konden opbrengen 600 gulden uitkeren. Het derde lid had aanvankelijk 900 gulden
gevraagd, maar ging uiteindelijk met deze 600 gulden akkoord. Alleen de smeden
bleven zich tegen deze regeling verzetten, maar zij werden door het meerderheidsbesluit gebonden.66
Een ander voorbeeld waarin het derde lid zijn afwijkende mening kon doorzetten
was de 'reformatie van de schrijfkamer' in 1552/1553. De dekens van de ambachten
wilden deze reorganisatie van de secretarie slechts als experiment voor een jaar
doorvoeren. De twee eerste leden, die een blijvende verandering voorstonden, gingen uiteindelijk met dit standpunt mee. Na een jaar werd inderdaad de oude manier
van doen weer ingevoerd omdat, zo zeggen de stadsresoluties, "dat expresselijk door
het derde lid geconditioneerd" was.67
Evenmin waren de drie leden van het stadsbestuur het onderling altijd eens over de
te volgen procedure van besluitvorming, al was die in 1525 toch min of meer wettelijk
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vastgelegd. Zo verklaarden de eerste twee leden in 1552 dat het derde lid volgens hun
uitleg van bepaalde stadsprivileges de eendrachtig overeengekomen mening van de
eerste twee leden moest volgen. Die van het derde lid verstonden daarentegen deze
privileges aldus, dat zij alleen als dat tot nut en profijt van de stad was, de door de twee
eerste leden eendrachtig overeengekomen mening moesten volgen, maar anders niet.
Een dergelijke interpretatie bood het derde lid uiteraard nog alle mogelijkheden van
verzet tegen bepaalde beslissingen.68 Uit de stadsresoluties blijkt niet of er een
oplossing voor dit conflict is gekomen. In 1554 kwam echter de problematiek van de
besluitvorming wederom naar voren. Kennelijk was bij de bespreking van een bedeverzoek van de oude gebruiken bij dergelijke procedures afgeweken. De dekens
stelden na overleg met hun gezworenen, dat de 'oude manier van doen' gehandhaafd
moest blijven. Dit hield in dat ieder lid van het stadsbestuur afzonderlijk zijn standpunt zou bepalen en dit dan zou voordragen in aanwezigheid van het derde lid. Deze
procedure was volgens de dekens echter niet nageleefd. Verder was er in de aan het
derde lid schriftelijk overgegeven opinie van de eerste twee leden, geen melding
gemaakt van de kleine bieren en zou het laatste artikel van deze opinie niet mondeling
voor de drie leden zijn toegelicht. Hieruit valt af te leiden dat de oude procedure
inhield dat het eerste en tweede lid eerst afzonderlijkeen standpunt innamen. Daarna
kwam er pas een gezamenlijk standpunt van deze leden en dit standpunt moest
schriftelijk aan het derde lid worden overgegeven en mondeling worden toegelicht.
Het derde lid kreeg in deze zaak zijn zin, want de volgende dag reeds vergaderden
schepenen en gezworenen enerzijds en raden anderzijds. Eerst vergaderden zij apart.
Daarna maakten zij samen een opinie op, die aan het derde lid werd overgegeven.69
Ten gevolge van het ontbreken van resolutieboeken uit de jaren 1554 tot 1575 is er
over de besluitvorming in deze periode weinig met zekerheid te zeggen. Een uitzondering hierop vormt de periode van de Beeldenstorm. Toen stonden de ambachtsgilden
weer duidelijk tegenover de andere leden van het stadsbestuur. Zij hielden zelfs weer
enige tijd de macht in handen.m In de bewaard gebleven resolutieboeken uit de jaren
1575-1576 en daarna komen echter veel minder vaak pregnante standpunten van de
dekens naar voren.7' Het lijkt erop of de dekens ook in de praktijk nauwelijks of geen
duidelijk afzonderlijke stellingen meer innamen.
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Hoofdstuk V De burgemeesters naar Leuvens model;
een kortstondig intermezzo

1. Inschakeling van twee nieuwe bestuursfunctionarissen

Bij de bestuurswijziging die door Philips de Schone in 1494 onder goedkeuring van
zijn vader Maximiliaan werd doorgevoerd behoorde ook de inschakeling in het
stadsbestuur van twee voor 's-Hertogenbosch nieuwe functionarissen: de buiten- en
de binnenburgemeester. Deze burgerneesters werden naar Leuvens voorbeeld in de
stad aangesteld. In Leuven bestonden er al in de dertiende eeuw burgemeesters. Zij
stonden aan het hoofd van de gezworenen. Na de opstand van Coutereel in 1360 zou
er een burgemeester komen die de geslachten vertegenwoordigde en een die de
ambachten vertegenwoordigde. Sedert 1383 geschiedde de verkiezing van deze burgemeesters als volgt: de elf gezworenen van de geslachten of Sint-Petermannen kozen
de burgemeester uit de ambachtsnaties en de tien gezworenen van de ambachtsnaties
kozen de burgemeester van de geslachten. Deze burgemeesters bekleedden in de
Leuvense bestuursorganisatie een belangrijke positie. 1 De naar dit voorbeeld gecreeerde functionarissen hadden niet, zoals de tot dan toe in 's-Hertogenbosch onder
de naam rentmeesters of burgemeesters voorkomende functionarissen, het beheer
over de stedelijke financidn, maar waren belast met een algemeen bestuurlijke en
rechterlijke taak.1 Aangezien zij niet tot de drie ledenvanhet stadsbestuur behoorden
maar niettemin geacht werden een leidende rol in dat bestuur te vervullen. verdienen
zij naast de drie leden aparte aandacht.

2. Verkiezing en eisen voor verkiesbaarheid
De regeling waarin Philips de Schone de bestuurshervorming had vastgelegd ging uit
van de volgende verkiezingsprocedure. De hertogkoos zelfelkjaaruitde gezworenen
en raadslieden de buitenburgemeester. Deze buitenburgemeester deed samen met de
schepenen en de gezworenen een voordracht van drie raadslieden. waaruit het derde
lid van het stadsbestuur vervolgens de binnenburgemeester koos. Waren de burgemeesters ziek of verbleven zij buiten de stad, dan konden zij zelf ten overstaan van
twee schepenen een plaatsvervanger aanwijzen. Voor het burgemeesterschap werd
een gegoedheidseis gesteld van een inkomen van 150 gulden erfelijke rente per jaar of
een vermogen van 1800 gulden. Deze eis was vijftig procent hoger dan die voor de
schepenen, die respectievelijk over een inkomen van 100 of een vermogen van 1200
gulden moesten beschikken. De burgemeesters moesten dus tot de rijkste en aanzienlijkste personen in de stad behoren.
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3. Inkomsten en emolumenten

Als gage ontvingen de burgemeesters ieder 13 kronen en zesellaken. Deze inkomsten
stemden overeen met die welke de burgemeesters in Leuven ontvingen. Deze burgemeestersen andere leden van de raad hadden daaroorspronkelijk tien ellaken gehad,
maar dit was wegens de armoede van de stad teruggebracht tot zes el. Deze laatste
hoeveelheid werd in 's-Hertogenbosch overgenomen. Daarnaast kregen de burgemeesters van het poortergeld. dat nieuwe poorters moesten betalen, 8 stuivers en van
elk vat wijn dat werd opgemeten een kwart (circa 1 liter) of de waarde daarvan.
Natuurlijk ontvingen zij ook de gebruikelijke reis- en verblijfkostenvergoedingen
wanneerzij in stadsdienst reisden en deelden zij met de drie leden in de wijnen die ter
vergadering werden geschonken.

4. Taken en bevoegdheden
De burgemeesters en hun positie in de stadsraad waren voor de Bossche bestuursorganisatie totaal nieuwe gegevens. Niet langer waren het alleen de drie leden die het
stadsbestuur vormden. met als voornaamste bestuurdersde schepenen. Indit stadsbestuur werden de burgemeesters opgenomen en wel op een zeer vooraanstaande
plaats. Zij konden opdracht geven het stadsbestuur bijeen te roepen en zij gaven in de
vergadering als eersten hun opinie.
Naast hun taak in het bestuur van de stad hadden de burgemeesters ook rechterlijke
bevoegdheden. Over geldschulden tot maximaal 1 pond Brabants konden partijen die
geen poorter waren of van wie slechts een van beiden poorter was ofwel voor schout
en schepenen ofwel voor de burgemeesters procederen, tenzij de gedaagde voor
schout en schepenen gedaagd wenste te worden. Voor de burgemeesters mocht men
dingen zonder taalman, zodat men diens salariskosten kon uitsparen.' De onderschout moest de vonnissen van de burgemeesters ten uitvoer leggen. Deze taken en
bevoegdheden van de burgemeesters waren voor's-Hertogenbosch zo onbekend, dat
de hertogelijke commissarissen, die moesten zorgen dat men de nieuwe regeling
aanvaardde, samen met het stadsbestuur het Leuvense stadsbestuur om inlichtingen
hierover verzochten. De secretaris van Leuven stuurde een uit zeventien punten
bestaande notitie die het antwoord van zijn stadsbestuur bevatte. Opvallend is de
overeenstemming in formulering tussen deze Leuvense brief en de hertogelijke regeling. Ten aanzien van de rol van de burgemeesters bij de rechtspraak is deze brief
uitgebreider. maar ook daar is er op onderdelen treffende overeenkomst: Het Leuvense model van de burgemeesters is dus onverkort overgenomen, zonder dat men in
's-Hertogenbosch wist hoe deze burgemeesters werkten en hoe deze in de bestaande

bestuursorganisatie pasten.
De hertogelijke commissarissen kozen onmiddellijk nadat de eerste twee leden zich
akkoord hadden verklaard met de bestuurshervorming de zittende president-schepen
Jan Back tot buitenburgemeester. Hij moest daarvoor als schepen aftreden en werd in
die functie opgevolgd door Jan van Erp. De dekens van de ambachten gingen minder
snel akkoord. Bovendien waren. zoals eerder is beschreven, twee van de drie kandidaten voor het binnenburgemeesterschap voor de ambachtsgilden onaanvaardbaar.
Na veel overleg en na overreding door de hertogelijke commissarisssen stemden zij
tenslotte eveneens met de wijzigingen in en kozen Gozewijn van Brecht tot binnen-
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burgemeester.' Het feit dat zeer vooraanstaande lieden, die ook als schepen de stad
hadden gediend, deze functies vervulden, maakte dat zij aan de zijde van het patriciaat stonden en dat er in politiek opzicht weinig verschil tussen schepenen en
burgemeesters bestond. De burgemeesters werden om die reden waarschijnlijk veelvuldig ingeschakeld bij missies naar Brussel of elders. Deze vertegenwoordiging van
de stad naar buiten is in feite de enige taak waarvan we weten dat de burgemeesters
deze ook werkelijk in de praktijk hebben vervuld. Op andere punten heeft deze aan
's-Hertogenbosch zo wezensvreemde bestuursinstelling waarschijnlijk nauwelijks
vaste voet gekregen. De periode waarin deze nieuwe bestuursorganisatie heeft gefunctioneerd is daarvoor ook te kort geweest. De burgemeesters en het nati8nsysteem
verdwenen al weer in 1498, waarna de traditionele bestuursorganisatie van schepenen, gezworenen, raadslieden en dekens van de ambachten werd hersteld. De stedelijke moeilijkheden waren niet door het hertogelijk ingrijpen opgelost. De drie leden
zouden nu zelf een serieuze poging doen om de problemen te lijf te gaan, problemen
die met name op financieel terrein waren gelegen.

Burgemeesters in de periode 1494 - 1498
1494 - 1495
1495 - 1496
1496 - 1497
1497 - 1498

Jan Back
Gozewijn van Brecht
Jan van der Aa, heer van Bokhoven
Gozewijn van den Hezeacker

Jan Heijm
Gerrit Kuyst
Willem van den Bosch
Peter Pels

Bron: GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Nomina Scabinorum. (inv.nrs. A 574 a. b en d).
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Hoofdstuk VI Rentmeesters en goede mannen

1. Rentmeesters en goede mannen: bestuurders of ambtelijke functionarissen?

Kwam in de vorige hoofdstukken het stadsbestuur aan de orde en zal in het volgende

hoofdstuk wat men met een hedendaagse term 'het uitvoerend apparaat' noemt
centraal staan, daartussen staan die organen die enerzijds samen met de schepenen.
gezworenen, raden en dekens van de ambachten een besturende functie hebben,
maar anderzijds ook ondergeschikt zijn aan het stadsbestuur en taken vervullen in de
ambtelijke, uitvoerende sfeer. Daarbij gaat het om functionarissen die bemoeienis
hebben met de stedelijke financian. In de eerste plaats waren dat de rentmeesters of
burgemeesters. Om hen niet te verwarren rnet de burgemeesters van 1494 zal hierna
zo veel mogelijk de benaming burgemeester worden vermeden.
Het financi8le beheer werd in veel steden sedert de dertiende eeuw aan rentmeesters toevertrouwd. Daarv66r was dit beheer een van de taken van de burgemeesters in
steden waar deze voorkwamen. Dergelijke burgemeesters waren in het algemeen de
belangrijke leiders van het stadsbestuur. Zij werden in de diverse steden op verschillende wijzen gekozen. Aanvankelijk kwamen zij vooral voort uit de raadslieden of
schepenen. Ten gevolge van de democratische stromingen in de steden kwamen er
later ook burgemeesters uit ambachtskringen.' In 's-Hertogenbosch zijn dergelij ke
burgemeesters, zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, slechts gedurende
vier jaar aan het einde van de vijftiende eeuw voorgekomen. Het financiele beheer is
daar in het begin van de veertiende eeuw niet van dergelijke burgemeesters maar van
schepenen en gezworenen op rentmeesters overgegaan. Evenals elders was de reden
daarvan gelegen in het verminderen van de macht en de willekeur van de stadsbestuurders.
Na het debAcle van de bestuurshervorming van 1494-1498 zien we een tweede groep
functionarissen die zich op het terrein van zowel bestuur als uitvoering bewoog, te
weten de zes goede mannen. De term goede mannen is een zeer algemene benaming;
de bronnen spreken zeer vaak over goede lieden, goede mannen of goede knapen, die
in enige functie benoemd of gekozen moeten worden. In 's-Hertogenbosch heeft
echter decennia lang een speciaal college van 'zes goede mannen' of 'gecommitteerden' bestaan.
2. Beurzedragers, burgemeesters of rentmeesters

Voor het dagelijks beheer van de stadsfinancien werd in 1336 een nieuwe functie in
het leven geroepen, die van beurzedrager. De hertog zou elk jaar twee beurzedragers
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benoemen op voordracht van de schepenen. Zij zouden alle stadsrenten en overige
stedelijke inkomsten ontvangen. Daartegenover moesten zij ook de stedelijke uitgaven verrichten. Samen met het stadsbestuur konden zij de lasten van de stad bepalen,
dus beslissen welke belastingen de stad zou moeten heffen om de schulden te betalen
en de hoogte daarvan vaststellen.2 In Brussel waren reeds twee jaar tevoren, in 1334,
dergelijke rentmeesters aangesteld. Later in de veertiende eeuw zouden ook Leuven
en Antwerpen volgen. Anders dan in 's-Hertogenbosch was het echter in Brussel niet
de hertog, maar de stad zelf die tot het instellen van aparte functionarissen besloot.
Ook de positie van de rentmeesters week in de verschillende steden van elkaar af. Zo
maakten zij in Antwerpen, naar het schijnt, deel uit van het stadsbestuur. In Brussel,
Leuven en 's-Hertogenbosch daarentegen was dit niet het geval, hoewel zij soms
deelnamen aan vergaderingen van het bestuur en in ordonnanties als medewetgever
figureerden.' In de loop van de veertiende en vijftiende eeuw werd de bevoegdheid
van de Bossche beurzedragers of rentmeesters of burge(r)meesters, zoals zij al spoedig genoemd werden, nog geexpliciteerd en uitgebouwd. Voorbeelden van hun activiteiten zijn onder andere hun medewerking aan de verkoop van stadsgrond of cijnzen
en de deling van het Vughtse Broek.4
Over hun beheer moesten zij jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan
schepenen, gezworenen, dekens van de ambachten en een deel der goede knapen. Dit
rekening doen functioneerde kennelijk niet altijd. In 1372 verklaarden immers schepenen, gezworenen, de zittende rentmeesters. de dekens van de ambachten, een deel
der goede knapen en de gemein stad, dat zij eendrachtig hadden besloten dat de
rentmeesters die in oktober aanstaande gekozen zouden worden en voortaan alle
rentmeesters daarna zouden zweren dat zij renten zouden heffen en uitgeven "ter stat
meesten orboir ende profijt nahoren besten vij f sinnen". Jaarlijkszoudenzij overeenkomstig de bestaande regeling daarvan rekening doen.' Een herhaling van de bestaande verplichting bleek dus noodzakelijk.
Oorspronkelijk benoemde de hertog de rentmeesters. In 1388 kregen de schepenen
en gezworenen zelf het recht dezen te kiezen en te benoemen. daags nadat de nieuwe
schepenen gezet waren.6 Eten en drinken was verboden totdat de zo belangrijke
keuze was gemaakt. De schout of onderschout moest de rentmeesters beedigen.
Deden deze hertogelijke vertegenwoordigers dit niet terstond na de verkiezing, dan
konden schepenen en gezworenen dit door een van de groenroeden laten doen. Voor
het eerst werden nu ook voorwaarden voor de benoeming vastgelegd. Deze voorwaarden pasten geheel in het kader van de voorwaarden voor benoeming van schepenen en dekens van de ambachten, die in het voorgaande aan de orde zijn geweest.
Ook voor de rentmeesters werd bepaald, dat zij geboren poorter en van wettige
afkomst moesten zijn. Dit gold niet voor degenen die voorheen al ooit schepen waren
geweest.' Daarmee wordt tevens duidelijk dat de rentmeesters toen veelal uit dezelfde kringen kwamen als de schepenen. Ook andere bepalingen uit de regeling van
1388 kwamen we al tegen bij stedelijke bestuurders. Om de kring van stedelijke
bestuurders niet al te beperkt te doen zijn, gold ook voor de rentmeesters dat zij
gedurende twee jaar na hun aftreden niet in de stadsraad mochten komen. Vermenging van privt- en algemeen belang was ongewenst: evenmin als andere functionarissen mochten de rentmeesters accijnzen pachten of daarin deelnemen. Nieuw was de
regel, dat de rentmeesters voortaan twee maal per jaar moesten rekenen, en wel een
maand na Pasen en een maand na Sint Remeijs (1 oktober). Pas met de instelling van
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de zes goede mannen in 1499 zou men weer overgaan tot jaarlijkse rekeningen.H
In 1399 schonk hertogin Johanna de stad een belangrijk privilege, waarin ten
aanzien van de burgemeesters, zoals de rentmeesters daarin genoemd werden, en het
financiele beheer van de stad stringente bepalingen waren opgenomen.9 Allerlei
uitgaven werden aan banden gelegd: bijvoorbeeld schenkingen aan belangrijke personen, uitgaven voor het rijden ter dagvaart en uitgaven voor de controleactiviteiten
in Brussel met betrekking tot personen en lijfrentebrieven die de stad daar jaarlijks

moest betalen. Verder werden er bedragen voor ambtskleding van schepenen, gezworenen, schouten en burgemeesters en voor kleding van de schutters vastgesteld. De
keuren of boeten waarop de stad recht had zouden aan de burgemeesters moeten
worden betaald. Maar eerst en vooral werd in dit privilege ingegaan op de verantwoordingsplicht van de burgemeesters. Hun rekeningen moesten zij samen met hun
klerk opstellen zonder daarvoor kosten te berekenen. Als vanouds werd in de kerken
aangekondigd wanneer de verantwoording zou plaatsvinden. "' Schepenen en gezworenen stuurden bovendien hun knapen naar de raadslieden en de dekens van de
ambachten om deze persoonlijkhiervan bericht te geven. Van de rekeningen moesten
vier rollen worden gemaakt: een voor schepenen en gezworenen, een voor de goede
lieden, een voor de dekens van de ambachten en een voor de burgemeesters zelf. De
plaats waar rekening moest worden gedaan was het stadhuis. Gedurende veertien
dagen nadat verantwoording was afgelegd konden bezwaren tegen de rekening worden ingediend. De burgemeesters hadden acht dagen om deze te weerleggen. Konden
zij zich correct verantwoorden, dan verkregen zij dtcharge Bleken zij zich 'misrekend' te hebben, dan moesten zij het bedrag waarom het ging zesvoudig vergoeden.
Hiervan kwam een derde aan de hertog, een derde aan de stad en een derde aan de
klagers. Belangrijk was ook dat zij in hun rekening naam en toenaam van alle
personen van wie zij geld ontvangen of aan wie zij geld betaald hadden moesten
noemen. Dit was uiteraard bedoeld om fraude tegen te gaan en controle mogelijk te
maken. Van verzet tegen het verlenen van dtcharge wegens beweerde onjuistheden
en frauduleuze handelingen is een voorbeeld bekend gebleven. Het lag voor de hand,
dat de dekens van de ambachten de rekeningen nauwgezet controleerden. Zij hadden
immers juist op het terrein van de financien en de controle op het beheer daarvan
bevoegdheden weten te verwerven. Zij waren het dan ook, die protesteerden tegen
een rekening van de rentmeesters Claas van Straten en Dirk van Beers over de
periode Sint Remeijs 1454 - Pasen 1455. Hun protesten mochten evenwel niet baten,
omdat de twee andere leden van het stadsbestuur de rekening wel accepteerden en
dtcharge verleenden. Daarop klaagden de dekens de rentmeesters voor de schepenbank aan, maar de hertog trok de zaak aan zich en stelde een commissie van arbiters in
om het conflict te beslechten." De arbiters stelden de twee rentmeesters tenslotte in
het ongelijk en veroordeelden hen tot het doen van beternis ter arbitrage en goeddunken van een hertogelijk ambtenaar. Totdat die beternis was gedaan, mochten zij geen
enkel ambt in de stad vervullen. Verder werden zij veroordeeld tot een steenboete,
inhoudende dat zij v66r Sint Jan aanstaande aan de Pickepoort twintig roeden muur
moesten doen maken of daarvoor 100 Rijnse gulden betalen. Tenslotte moesten zij
ook nog op 3 november om tien uur 's morgens op het raadhuis komen en daar in
aanwezigheid van de schouten en de drie leden van het stadsbestuur om vergeving
vragen. Daarmee waren hun rekeningen dan afgedaan, behoudens de herberekeningen met inachtneming van de ten onrechte opgevoerde bedragen en de afwikkeling
daarvan.12
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Van de rentmeesters is een negental rekeningen bewaard gebleven. De oudste
daarvan zijn rolrekeningen. Deze betreffen de volgende perioden: Pasen - Sint
Remeijs 1400, Sint Remeijs 1400 - Pasen 1401, Pasen - Sint Remeijs 1402, Pasen - Sint
Remeijs 1406, Pasen - Sint Remeijs 1496, Sint Remeijs 1497 Pasen 1498 en Pasen 13
Sint Remeijs 1498. Vier ervan hadden een nadelig, de vijf andere een batig saldo.
afleggen
van
Een batig saldo moesten de rentmeesters binnen twee maanden na het
hun laatste rekening aan de stad uitkeren. Dat geld werd in een stadskomme gelegd.
In 1399 werden de rentmeesters door de hertogin tevens belast met het straatmeesterschap, nadat daartoe aanvankelijk door de schepenen jaarlijks aparte personen
waren gekozen. Het straatmeesterschap hield in het toezicht houden op werklieden
en het aanschaffen van bouwmaterialen ten behoeve van de stad.14 Omdat al spoedig
bleek dat de rentmeesters met het financiele beheer van de stad zo zwaar belast
waren, dat zij de straatmeestersfunctie niet naar behoren konden vervullen, werden
de twee functies weer gescheiden. 15 Deze gang van zaken zou zich in de vijftiende
eeuw nog enkele keren herhalen.
3. De zes goede mannen "tot den regimente, beweynde ende politie"
3.1. Een poging tot oplossing van de financiale problemen
De bestuurshervorming van 1494 heeft slechts een kort bestaan gekend. In 1498
keerde men al weer terug tot de oude situatie van de drie leden bestaande uit
schepenen en gezworenen, raadslieden en dekens van de ambachten. Maar daarmee
waren de bestaande stedelijke financiele problemen niet opgelost en de nood was in
dat opzicht hoog gestegen. De steeds zwaarder drukkende oorlogslasten hadden
volgens het stadsbestuur ertoe geleid dat men enorme bedragen aan renten had
moeten verkopen. De renteschuld alleen al was opgelopen tot 4385 Rijnse gulden
erfrenten en 23.686 Rijnse gulden en 2 schellingen lijfrenten per jaar. De inkomsten
bedroegen slechts een derde van deze lasten. Met andere achterstallige schulden
samen kwam men op een totaal schuldenbedrag van 91.000 Rijnse gulden. 16 In een
overzicht aan het einde van de stadsrekening van 1501-1502 wordt zelfs gesproken
over een som van de nadelige saldi van de rekeningen van de jaren 1495-1496 tot en
met 1498-1499 van 112.869 Rijnse gulden, 18 stuiver, 7 oord en 4 plakken." Geen
burger kon zich meer buiten de stad vertonen zonder het risico te lopen voor stadsschulden gearresteerd te worden. De drie leden van het stadsbestuur konden derhalve
niet anders doen dan naarstig zoeken naar oplossingen voor de problemen. Aanvan-

kelijk werd men het niet eens, maar op 12 augustus 1499 kwam men toch tot een
gezamenlijk besluit. Daarin werd het volgende bepaald:
1. De dekens van de ambachten zouden uit de burgers en ingezetenen twaalf goede,
eerbare mannen kiezen "van witte ende conscientie wesende" die ieder minstens
voor 1000 Rijnse gulden gegoed moesten zijn. Deze twaalf zouden zij schriftelijk
voordragen aan de twee andere leden van het stadsbestuur. Uit deze voordracht
moesten deze leden zes goede mannen kiesen "die d'beweynde, t'regiment ende
het bevelen" zouden hebben, zoals hierna wordt aangegeven. Bij tussentijds
overlijden van een of meer van de zes zouden de anderen onmiddellijk een
opvolger kiezen.
2. Gedurende hun ambtsperiode mochten de zes goede mannen geen andere functie
uitoefenen of gekozen worden in enige functie waardoor zij in de raad zouden
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komen en daardoor gaan behoren tot een van de leden van het stadsbestuur. Men
zou de hertog verzoeken hiermee rekening te houden.
3. De zes goede mannen mochten alles doen om de stad uit haar financiele problemen
te halen. Iedereen moest hun bevelen en regels zonder tegenspraak opvolgen, ook
de drie leden van het stadsbestuur. 18 Zij kregen voor hun werk een termijn van zes
jaar.

4. De

zes goede mannen mochten gedurende hun ambtsperiode geen accijnzen of
goederen van de stad pachten.
5. De zes goede mannen moesten op verzoek van de drie leden jaarlijks rekening en
verantwoording afleggen.
6. Alle pracht en praal zou gedurende die zes jaar van hoog tot laag achterwege

blijven.
Dit besluit wilde het stadsbestuur naar zijn zeggen echter niet in werking laten treden
dan na goedkeuring en ratificatie door de hertog. Bovendien was er alleen maar
resultaat te boeken door de zes mannen als de hertog de stad uitstel van betaling zou
toestaan. Men wendde zich derhalve tot de landsheer. Op 26 augustus, veertien dagen
na de stedelijke besluitvorming, verkreeg de stad de gewenste goedkeuring.19 De
hertog voegde daaraan een aantal bepalingen toe. In de eerste plaats was hij beducht
voor zijn eigen rechten, want hij stelde voorop dat de ordonnantie van 12 augustus
noch enige regeling die de zes goede mannen zouden maken mocht slaan op zijn
officieren of dienaren. Vervolgens bepaalde hij dat de zes gekozenen verplicht waren
hun verkiezing te aanvaarden op straffe van verbeurte van lij f en goed. De hertog gaf
bovendien de stad een termijn van acht jaar om de achterstallige betalingen af te
lossen. De eerste twee jaar hoefden alleen de lopende renten betaald te worden.
Daarna zou men elk jaar naast de lopende renten een zesde deel van de achterstand
betalen. Verder kregen de Bosschenaren de garantie gedurende deze acht jaar in
Brabant en de landen van Overmaze te kunnen reizen en goederen te kunnen
vervoeren zonder gevaar voor arrestatie of beslaglegging. Dat betekende niet dat de
Bosschenaren nu overal veilig waren. In 1505 werden twee Bossche kooplieden in
Amsterdam gearresteerd en werd er op hun goederen beslag gelegd door de Amsterdamse inwoner Hendrik Schout van der Scellingen, die achterstallige renten tegoed
had. De zes goede mannen wendden zich met een beroep op een octrooi van 1502 tot
de hertog en zijn Grote Raad teneinde opheffing van het arrest te verkrijgen. De
deurwaarder kreeg inderdaad opdracht Van der Scellingen te bevelen de burgers vrij
te laten mits de goede mannen hem betaalden. Deze weigerde dit echter, waarna de
deurwaarder zelf de burgers op borgtocht ontsloeg. Van der Scellingen werd vervolgens voor de Grote Raad gedaagd. Op de dienende dag eisten de goede mannen
opheffing van het arrest en verklaring dat dit ten onrechte was opgelegd en nietig was.
De gedaagde beriep zich onder andere op het feit dat het octrooi van 1502 alleen op
Brabant betrekking had. Hij kreeg gelijk, want de eis werd niet ontvankelijk
verklaard.20
Tenslotte werd in 1499 voorgeschreven dat iedereen de zes goede mannen moest
gehoorzamen en dat men hen niet mocht tegenwerken; dit op straffe van verbeurte
van lij f en goed of enige andere straf. Als loon voor hun zware taak ontvingen de zes
ieder 50 Andriesgulden per jaar. 21
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3.2. Het eerste college van zes goede mannen
Nadat aldus door de hertog was bepaald, kon de verkiezing van de zes goede mannen
geschieden.21 Op 16 september 1499 werden voor een periode van zes jaar, te beginnen op 1 oktober van dat jaar, gekozen: Gerrit den Keteler (ook genoemd Gerrit
Moens), Albrecht Keteler Hermanszoon, Jan Pijnappel Boudewijnszoon, Hendrik
van Deventer. Dirk van Hedel Jacobszoon en Rudolf Noppen.23 Tegen deze verkiezing was door de zes niets in te brengen. De verkozenen konden er niet onder uit. Zij
uitten echter wei hun vrees voor aantasting van hun persoon door woorden of daden
en voor gerechtelijke procedures. Zij verzochten daartegen bescherming en schadeloosstelling volgens een te ontwerpen ordonnantie. Het stadsbestuur verleende hun
deze garantie. In een akte van 17 september werd dit alles nog eens herhaald en
aangevuld met de verklaring dat het stadsbestuur ieder die door de zes goede mannen
in rechte betrokken, gearresteerd of bekommerd werd "ten ocsuyne ende om gebrecks wille van satisfactie oft voldoen der vorwairden. conditien, geloiften ende
ordinancien in de voirs. brieve begrepen" zou "quiteren. releveren en schadeloos
ontheffen".24
Nog voor het in functie treden van de zes verzocht de stad reeds om verruiming van
de door de hertog verleende termijn van acht jaar. De hertog stuurde daarop mr.
Gillis van Busleiden, raad en meester, en Jan Crickengys, auditeur van de Rekenkamer van Brabant, naar 's-Hertogenbosch voor een onderzoek. De gedeputeerden
spraken onder andere met de zes goede mannen, die verklaarden tegen hun wil
gekozen te zijn en grote geldbedragen aanboden om van hun functie ontlast te
worden. De twee gedeputeerden onderzochten ook de rekeningen en papieren van
vele voorgaande jaren. In hun rapportage aan de hertog kwam inderdaad - evenals het
stadsbestuur en de zes goede mannen hadden verklaard - naar voren, dat de financiele
situatie zo slecht was dat de zes goede mannen deze onmogelijk in zes of acht jaar
zouden kunnen oplossen. Voorgesteld werd de termijn te verruimen tot twaalf jaar.
Na advisering door deze gedeputeerden, de kanselier en raden van Brabant en de
kanselier en raden van de Grote Raad werd de termijn uiteindelijk de voorgestelde
twaalf jaar. Er kwam ook een nieuwe, aangepaste terugbetalingsregeling.25 Aldus
konden de zes aan het werk. Aan het slot van hun rekeningen verklaarden zij steeds
hoeveel zij in het desbetreffende jaar hadden afgelost. In hun eerste jaar was dat een
bedrag van bijna 9800 Rijnse gulden, in hun tweede jaar ruim 3700 Rijnse gulden.
Van de achterstallige schuld van 112.869 Rijnse gulden, 18 stuiver, 7 oord en 4
plakken restte daarom per 1 oktober 1501 nog 99.350 Rijnse gulden, 12 stuiver, 4
plakken.26 Aan het einde van hun zes jaar bleef er nog een bedrag aan achterstallige
schulden van 79.807 Rijnse gulden, 5 stuiver, 514 Plak over.27
3.3. Telkens meuwe colleges
Zo trad met ingang van 1 oktober 1505 een nieuw college van goede mannen aan. De
benaming werd al snel veranderd in de zes'gecommitteerden tot den regimente ende
politie'. Dit tweede college was in afwijking van de regeling van 1499 niet voor zes,
maar voor drie jaar verkozen. Ook met de daaropvolgende colleges was dit het geval,
zij het dat Dirk Jan Arnt Egenszoon, alias Scoercop en zijn vijf medegecommitteerden na hun eerste periode van 1514 tot 1517 nog drie maal drie jaar gecontinueerd
werden en zo tot 1526 aanbleven. Scoercop en Van Creyelt waren daarna samen met
anderen zelfs nog drie jaar in functie.28 Continuering van een of meer personen of
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herverkiezing na enige tijd kwam vele malen voor. De totale groep'goede mannen' is
derhalve niet zo groot geworden. Er kwam vanaf 1526 verandering in hun aantal. In
1526 kwam er voor twee jaar een college van vier. In 1528 warener vier gecommitteerden waaraan twee personen waren toegevoegd als adjuncten. In 1529 kwam er weer
een college van zes. waarna men vanaf 1530 tot 1545 met vier volstond. Van 1545 tot
1547 tenslotte was er een college van vijf. 29
3.4. De goede mannen vervangen door rentmeesters
Sedert 1547 is de naam gecommitteerde verdwenen en keerde de benaming rentmeester terug. Waren er van 1547 tot 1553 nog vier rentmeesters. daarna kwamen er ook
regelmatig colleges van twee of drie personen voor. De verandering van gecommitteerden in rentmeesters is vastgelegd in een stedelijke ordonnantie van 27 februari
1547, waarin ook bepalingen waren opgenomen ter zake van het afdoen van stadsschulden en het verpachten van stadsaccijnzen. Eigenlijk zou de ambtstermijn van de

laatste vijf gecommitteerden op 1 oktober 1547 zijn afgelopen maar zij bleven in de
praktijk nog tot 1 januari 1548. Drie van de vijf kwamen zelfs nogeen jaarlang na dat
extra kwartaal op het huis Rodenborch om achterstallige posten te innen. m Het eerste
jaar ontvingen de rentmeesters 36 Carolusgulden als wedde. Later kregen zij 40
gulden." Aan het slot van hun eerste rekening gaven de rentmeesters een overzicht
van alle achterstallige schulden, zowel uit de periode van vddr 1499 als daarna. Het
totaal aan nog te betalen lijf- en losrenten, erfrenten en hertogelijke beden bedroeg
op dat moment 59.717 Carolusgulden, 13 stuiver en 20 mijten. 32
Met het verdwijnen van de gecommitteerden waren ook hun ruirne bevoegdheden
ten opzichte van het stadbestuur - waarvan zij overigens slechts met mate gebruik
hadden gemaakt - niet meer aanwezig.33 De rentmeesters waren weer veel meer
ondergeschikt aan het stadsbestuur. Overigens waren in de periode dat de goede
mannen of gecommitteerden aan het bewind waren de oude vijftiende-eeuwse rentmeesters van vadr 1494 niet geheel verdwenen. Zij werden elk jaar nog gekozen en
beadigd, maar hadden geen bewind meer als rentmeester. Daarom werd hun toelage
voor ambtskleding op een gegeven moment ingetrokken.34 In een nieuwe instructie
voor de rentmeesters van 25 januari 1595 kwam deze meer ondergeschikte positie van
de rentmeesters bijvoorbeeld zeer duidelijk tot uiting, niet alleen waar het ging om
hun taken en bevoegdheden, maar vooral met betrekking tot de verantwoording. Zo
werd zelfs bepaald waar en hoe de rentmeesters kwitanties moesten deponeren. 33

3.5. Kommer en afbetalingen
In het voorgaande bleek reeds dat de afbetaling dus nog steeds niet zo snel ging als
men zich aanvankelijk had voorgesteld. Zowel voor de afbetaling van renten als van
andere stadsschulden werden door de hertogen telkens nieuwe termijnen van uitstel
verleend. De verzoeken daartoe gingen uit van de stad. De verlengingen geschiedden
echter zeker niet zonder meer. Zo was de termijn die gevraagd werd vaak langer dan
die welke uiteindelijk werd verleend. Soms wist de stad druk uit te oefenen door
bijvoorbeeld een bede te weigeren. Maar ook kwamen er, alvorens de landsheer een
besluit tot verlenging nam, wel commissarissen van het Hof naar 's-Hertogenbosch
om zich nader te informeren. In 1511 waren dat bijvoorbeeld mr. Jeronimus van der
Noot, raad ordinaris, mr. Jan van der Eyken. meester van de Rekenkamer en mr.
Hendrik de Hane, secretaris in Brabant.36 Hun onderzoek eind februari of begin
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maart leidde voor de stad snel tot positief resultaat. Op 26 maart reeds werd de termijn
tot aflossing van de renten met tien jaar en die tot betaling van andere achterstallige
schulden met vijf jaar verlengd." Dergelijk verlengingen werden almaar herhaald en
de meeste daarvan zijn bewaard gebleven.38 Hoewel volgens Van Zuijlen in de
periode 1586-1587 het beheer van de stedelijke financien eindelijk weer een geregelde
loop begon te krijgen, waren ook toen nog lang niet alle schulden afgedaan: in 1575
was de termijn van uitstel zelfs nog met twintig jaar verlengd en in 1600 vond nog eens
verlenging met twee jaar plaats.39 Een belangrijke verlenging, die mijns inziens extra
aandacht verdient, is die van december 1566.* De stad verzocht om een verlenging
met acht jaar, de hertog verleende maar 66n jaar. Dat is weI een heel groot verschil,
maar mijns inziens niet het belangrijkste van deze verlenging. Belangrijker is namelijk, dat in dit octrooi voorbij werd gegaan aan het plakkaat van Philips II van 18 maart
1566. Bij dit plakkaat had hij alle privileges. vrijdom van tollen en het betalingsuitstel
geschorst, totdat de door Antonie van Bombergen en zijn aanhangers gevangen
genomen kanselier van Brabant Jan Sceyfve en Jan IV van Merode, die in verband
met de woelingen van de beeldenstorm naar 's-Hertogenbosch waren gekomen, weer
in vrijheid zouden zijn gesteld.41 Anders dan ten aanzien van de bepalingen uit dit
plakkaat omtrent het kunnen arresteren van Bossche burgers en de beslaglegging op
hun goederen, die op 31 mei 1567, en omtrent de opheffing van de tolvrijdom, die
eerst op 8 maart 1570 weer werden herroepen, werd hier op die schorsing in het geheel
niet ingegaan.42 Deze heeft dus voor de afbetalingsregeling maar zeer kort geduurd.
3.6. De praktijk van de verkiezing en de taken en bevoegdheden van goede mannen en
rentmeesters
De wijze van verkiezing en de taakomschrijving van de zes goede mannen is voor het
eerst in 1499 vastgelegd Vermoedelijk heeft men echter deze omslachtige verkie-

zingsprocedure niet gevolgd. Al in 1499 zelf en ook bijvoorbeeld in 1511 werd
gesproken over schepenen, gezworenen, raadslieden, dekens van de ambachten, een
deel der goede knapen en de gemein stad die 'eendrachtig hebben gekozen'.8
De instructie bleef in principe die van 1499, maar ook in de omschrijving van de
bevoegdheden van de gecommitteerden kwam een machtsverschuiving ten opzichte
van de drie leden van het stadsbestuur naar voren. In 1511 kregen de zes gecommitteerden bijvoorbeeld hetzelfde 'bewind als die van 1499 en 1508', behoudens dat zij
geen nieuwe accijnzen en andere belastingen of heffingen mochten instellen. tenzij
met eendrachtige toestemming van de drie leden.44 Men kwam dus al enigszins terug
op de zo ruime bevoegdheden van 1499. In de nieuwe instructie van 1547 op de
rentmeesters werd ook opnieuw op de verkiezing en de taken en bevoegheden
ingegaan.

De verkiezing van de rentmeesters leidde al spoedig tot problemen tussen de eerste
twee leden van het stadsbestuur en de dekens van de ambachten. De eerste twee leden
wilden zich bij de verkiezing in 1554 niet aan de nieuwe ordonnantie van 1547 houden,
maar het derde lid drong aan op naleving ervan. In dit jaar continueerden de eerste
twee leden de twee rentmeesters en politiemeesters.45 Zij stelden dat zij de rentmeesters niet volgens de ordonnantie van 1547 wilden kiezen en dat het derde lid hun
standpunt zou moeten volgen. Het derde lid was het daar niet mee eens, maar
verklaarde niettemin wei met de continuatie akkoord te gaan en tevens vier eerlijke
burgers te zullen voordragen, waaruit ook twee rentmeesters gekozen dienden te
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worden. Dat kwam er echter niet van.46 Het jaar daarop vonden in het stadsbestuur
wederom discussies plaats. De dekens kwamen na achterraad met hun gezworenen
met het voorstel dat men de ordonnantie van 1547 zou naleven ofwel dat zowel de
eerste twee leden als het derde lid ieder vier goede mannen zouden voordragen, uit
welke voordrachten respectievelijk het derde lid en de eerste twee leden ieder twee
rentmeesters zouden kiezen. De eerste twee leden bleven echter bij hun standpunt,
dat men de rentmeesters behoorde te kiezen op de wijze die gebruikelijk was voor de
secretarissen, Heilige-Geestmeesters en gasthuismeesters. Partijen vonden elkaar
tenslotte in een compromis, inhoudende dat raadsheer Dirk Noppen een voorstel zou
doen hoe de keuze zou dienen te geschieden. Dirk Noppen nam het voorstel dat het
derde lid had gedaan over en aldus kozen de drie leden vier nieuwe rentmeesters. 47
De bevoegdheden van de zes goede mannen waren, zoals we zagen, al enigszins
ingeperkt. De taken en bevoegdheden van de rentmeesters waren in 1547 nog sterker
teruggebrachilot het financidle terrein, waarop vddr 1499 de oude rentmeesters zich
hadden bewogen.48 Aan het einde van de zestiende eeuw, toen de sanering van de
stadsfinancien eindelijk haar beslag gekregen had, waren de rentmeesters zeker weer
volledig met hun voorgangers uit de vijftiende eeuw te vergelijken. Zo konden zij
alleen nog in opdracht van de drie leden of de schepenen betalingen verrichten en was
hun verantwoordingsplicht nauwkeurig omschreven.49 De stadsresoluties uit de periode eind zestiende begin zeventiende eeuw tonen dat ook de praktijk daarmee in
overeenstemming was: vele activiteiten voor de rentmeesters worden vermeld, maar
altijd werken zij in opdracht van het stadsbestuur. 50
-
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Hoofdstuk VII Het uitvoerend apparaat

1. Dienaren van schepenbank en stadsbestuur

In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de functionarissen die de schepenbank en de stedelijke bestuurders bij de uitoefening van hun taak ten dienste stonden.
Dit is ruimer bedoeld dan wanneer we zouden spreken van het 'ambtelijk apparaat'.
Er doet zich namelijk een probleem voor met betrekking tot de vraag welke functionarissen tot de stedelijke beambten te rekenen zijn. Voor een aantal is dat zonder
meerduidelijk. Er zijn echter ook functionarissen van wie men niet zonder meer kan
zeggen dat zij een beambte zijn, hoezeer zij toch het stadsbestuur ten dienste staan.
Ook als voldaan is aan criteria van benoeming en ontslag door schepenen of stadsbestuur, instructie door of vanwege de stedelijke overheid, een salaris en/of emolumenten van stadswege en de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording
aan het stadsbestuur, of aan een aantal van deze criteria, blijven er enige grensgevallen bestaan. Ook in het verleden deed zich namelijk het verschijnsel voor van het
particuliere stelsel, namelijk dat openbare belangen werden behartigd door maatschappelijke organen of particuliere personen die eigenlijk niet tot deopenbare dienst
van de stad behoorden. ' Te denken valt onder andere aan de blokrneesters. Deze
kunnen niet beschouwd worden als stedelijke beambten, maar horen wel onder de
functionarissen die stedelijk bestuurlijke taken vervullen. Deze functionarissen zijn
om die reden toch in dit hoofdstuk opgenomen. Over lang niet alle functies en
functionarissen is overigens evenveel bekend. Vooral van de lagere ambten is soms
weinig meer te zeggen dan dat zij bestonden. Er is ook niet getracht uitputtend alle
functionarissen hieropte nemen. Evenmin washet mogelijkdeontwikkelingvanelke
functie in de loop der eeuwen te volgen. Het is veel meer de bedoeling een indruk te
geven van de diversiteit aan functionarissen en terreinen van de stedelijke bemoeienis. Bij de beschrijving wordt dan ook uitgegaan van een groepering van functies rond
een aantal taken. Te weten:
1. de rechtspraak
2. de algemene administratie
3. de financiele administratie

4. de handel en nijverheid
5. de bouw en het onderhoud van straten en gebouwen
6. het onderwijs en de armenzorg
7. de gezondheidszorg
8. de openbare orde, de beveiliging, bewaking en verdediging.
Bij elk van deze taakvelden komt een aantal functionarissen aan de orde.

76

2. Functionarissen van het gerecht

2.1. De griffier
Aan het hoofd van de stedelijke administratie stonden in de meeste steden een of
meer gezworen klerken of secretarissen. Deze klerken verenigden in het algemeen in
hun persoon behalve de functie van stadssecretaris ook die van griffier van de schepenbank. Een voorbeeld hiervan is te zien in Leuven. Toen daar in 1537-1540 de
rolprocedure werd ingevoerd, namen de werkzaamheden van deze secretarissen en
hun bevoegdheden als griffier sterk toe. Een voorstel van de meier om daarom twee
aparte griffiers aan te stellen werd echter verworpen.2 's-Hertogenbosch week niet af
van de situatie in andere steden: aanvankelijk trad een van de secretarissen tevens op
als griffier van de schepenbank. Met de invoering van een nieuwe civiele procesgang
in 1527 werden hier beide functies echter gesplitst.1 Op grond van de nieuwe ordonnantie op de manier van procederen werden het ambt van griffier en een aparte griffie
voor het schrijfwerk met betrekking tot alle civiele en criminele procedures gecreeerd.4 In deze ordonnantie en in de aanhef van de nieuwe ordonnantie op de
justitie of Caroline ordonnantie van 1530 werd overigens nog gesproken over de
gezworen klerk of secretaris. In art. 53 van de ordonnantie van 1530 werd echter
gezegd, dat sedert de eerste ordonnantie en ter uitvoering daarvan een aparte griffier
was benoemd. De schepenen verkregen het benoemingsrecht van de griffier. Waren
zij nalatig, dan zou de hertog of de Raad van Brabant daarin voorzien.5
De eerste Bossche griffier was mr. Marten de Greve. Hij was reeds lang een van de
secretarissen, toen hij in deze functie werd aangesteld. Zijn benoeming door Karel V
was echter in strijd met de aan de stad verleende privileges om beambten van justitie
en politie te mogen benoemen en met de nieuwe ordonnantie op de procesgang. Op 12
oktober 1536 herriep regentes Maria van Hongarije daarom deze aanstelling.6 Ook na
Marten de Greve bleven soortgelijke carrieres voorkomen. Wouter Scellens klom
zelfs op van klerk in de schrijfkamer naar secretaris en griffier. Ook mr. Gijsbrecht
van den Velde was secretaris en griffier.'
Aanvankelijk was de griffie in het stadhuis gevestigd, maar op 8 juni 1563 werd de
eerste steen gelegd voor een nieuwe griffie tussen het stadhuis en het huis Sint
Nicolaas.8 Daarmee werd de scheiding tussen griffie en secretarie ook naar buiten toe
duidelijker. Toch was deze scheiding niet absoluut. De griffier kon in een aantal
gevallen namelijk vervangen worden door een secretaris. Art. 60 van de Caroline
ordonnantie van 1530 bepaalde bijvoorbeeld ten aanzien van getuigenverhoren, dat
"van nu voirdane, nyemant Getuygen en sal mogen hooren oft examineren, dan
jemandt van den Schepenen, ende die Griffier, zyn Substituyt, oft Clerck, ende by
gebreke van hen, jemant van den Gezworen Clercken, die men heet Secretarise der
voirs. Stadt, ende die ghene van den selven Gezworen Clercken Secretarisen genoemt. die by den Scepenen der voirs. Stadt dair toe geordineert ende gecommitteert
sullen worden. ende dair af dat by Registre van den Greffier, zal moeten blycken". In
de praktijk moet die scheiding nog moeilijker te handhaven zijn geweest. In de
zeventiende eeuw moest zelfs opnieuw een scheiding tussen de taken van de griffier en
de secretarissen worden doorgevoerd. Uit een resolutie van het stadsbestuur van 10
april 1642 blijkt immers dat er tussen de griffier en de secretarissen zodanige geschillen over ieders taken bestonden, dat zij in onderling overleg een bepaalde scheiding
hadden aangebracht buiten weten van het stadsbestuur en in strijd met hun instruc-
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ties. Toen dit de schepenen, overigens pas na jaar en dag, ter ore kwam, stelden dezen
de zaak in het voltallige stadsbestuur aan de orde. Tenslotte werd daar een door
griffier en secretarissen gezamenlijk ontworpen voorstel goedgekeurd. In dit ontwerp
waren alle punten opgesomd die de griffier zou verrichten. Alle verdere "akten en
bedieningen van praktijk", die niet werden genoemd, werden aan de secretarissen
gelaten.9

De taken van de griffier bestonden volgens de Caroline ordonnantie onder andere
in het optekenen van alle proceshandelingen. bijvoorbeeld "verbalen, conclusien,
altricatien, contumacien, protestatien, continuatien, appointementen, ende generalick alle andere termijnen van rechte". Verder moest hij de ingediende processtukken
registreren en bewaren en afschriften daarvan verstrekken. Samen met een van de
schepenen taxeerde hij de proceskosten. 10 Daarnaast had de griffier ook een taak bij
het horen van getuigen. In elk geval tekende hij de getuigenverklaringen op. Een van
de problemen in de procesgang vddr 1530 was echter dat de bezigheden van de griffier
op dit punt zich nog verder uitstrekten. De gang van zaken was als volgt. Nadat de
punten waarover een partij getuigen wilde laten horen mondeling waren voorgedragen, ging de secretaris (v66r 1527 was er zoals gezegd nog geen griffier) met een
schreef
getuige naar een apart vertrek en verhoorde hem. De vragen en antwoorden
schepenen.
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in 1605 stelden de aartshertogen Albert en Isabella in aanvulling op de door hen in
1599 uitgevaardigde "Nadere ordonnantie op de Manier en Stijl van Procederen voor
schepenen van 's-Hertogenbosch", dat ten onrechte getuigen vaak alleen door een
daartoe aangewezen secretaris werden gehoord. Een verhoor mocht echter slechts
totten lesten"
plaatsvinden "ten continuelen bywesen ende examineren vanden begin
van een van de schepenen.
De griffier kon worden bijgestaan door een substituut of een klerk, zoals blijkt uit
diverse bepalingen van de Caroline ordonnantie van 1530. Uit een rekest van 1531 van
het stadsbestuur aan Karel V valt af te leiden, dat de griffier alleen met toestemming
en op bevel van de schepenen bij afwezigheid een substituut kon aanstellen. Zoals
ook op de secretarie het geval was, waren er op de griffie natuurlijk ook diverse
klerken om het grootste deel van het feitelijke schrijfwerk te doen.
12

13

2.2. De drie knapen der stad of de drie groenroeden
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-Banoeming en ontslag van de groenroeden geschiedde doordeschepsnen. 8 Even

wilii;Be hertog iiT-T3383ii-benoemingsrecTraan zich treEREn, maaF-hij liet het toch
aan het stadsbestuur. De drie leden van het stadsbestuur verklaarden in aansluiting
daarop, dat benoemingen weliswaar in het algemeen door de drie leden gezamenlijk
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zouden worden gedaan, maar dat de schepenen. zoals van oudsher gewoon was
geweest, "altoes die kennisse, macht ende provisie op die drie knapen" zouden
hebben.16 Hierop is in het vervolg niet meer
teruggekomen. P9 groenroe-din-1 gden
de eed af lo handen.yan de schout-of--diens·-stadhouder. Was dit gebeurd, dan
overhandigden de schepenen hen een lange en eenkorte groenroede en vier sleutels
van het raadhuis. Zo stelden zij de groenroeden in het bezit van hun officie." Om
benoemd te kunnen worden moest men aan gebruikelijke eisen voldoen. Art. 5 van de
instructie op de groenroeden van 1608 noemde_geboren zij-0 uit een wettig huwelijk,
Brabander zijn, geboren of gekocht poorter zijn van de stad en geschikt zijn voor de ;
uitoefening van de functie. Ontslag of vervallenverklaring van het ambt kon plaatsvindell bii niet behoorlijke vervulling van of ongeschiktheid voor de functie. Ook stond
dit alf sanctje_op Vllerlei_JLQrmen van nalatigheid bij de uitoefening van de functie.
Werd een groenroede ontslagen of nam hij zelf ontslag, dan mocht hij niet langer
inkomsten en andere voordelen uit het ambt genieten. Het ambt stond dan weer vrij
ter begeving aan de schepenen.18 Om hun taak zo goed mogelijk te vervullen mochten
de groenroeden niet tegelijkertijd andere werkzaamheden zoals andere "commissieof rentmeesterschappen" noch "procuratien ad negotia vel ad lites oft sollicitatien
vanden processen voor deene of dandere partije" verrichten. Ook het houden van
herbgg,_11 talmelyan bier,-wilo of andere dranken, het uitoefEnen van een ambacht
enhet hebben van een winkel, waren verboden. m Als stadsdienaren ontvingen zij i
jaarlijksvaii stadswege ambtskleding, die zij verplicht waren te dragen tenzij zij in de l
rouw waren.20 DEoenroed-9!1911tyingen-goen_yast salwis, maar werden per verrjch- ,
titlg be-fild. In de stadsrekeningen worden betalingen vermeld, indien zij bepaalde
met-Justititle werkzaamheden hadden verricht, zoals bijvoorbeeld het berichten aan 1
nieuw benoemde schepenen dat zij in de stad de eed moesten komen afleggen; het
oproepen van raadslieden en dekens van de ambachten om te rade te komen of om te
komen waken; het samen met de ijkmeesters rondgaan om valse maten te vernietigen
en het bewaren van de schenkkannen op het stadhuis.21 Zij behoorden ook tot de
stedelijke functionarissen die bij gelegenheid van de accijnsverpachting wijn kregen
van de stad.22 Voor hun verschillende justitiale werkzaamheden bestonden er uitgebreide tarieflijsten. Betaling diende, op enkele uitzonderingen na, door de opdrachtgevers Ie-geschieden, maar pas nadat zij hun exploiten hadden uitgebracht en relaas
daarvan hadden gegeven aan hun opdrachtgevers. In geval van vooruitbetaling bleken
zij namelijk vaak in gebreke te blijven in de uitoefening van hun taak. Om daar paal en
perk aan te stellen voerde het stadsbestuur in 1499 deze betaling achteraf in. 23

Taak van de groenroeden
De taak van de groenroeden was, zoals uit het voorgaande reeds is af te leiden,
tweeledig. Zii.hadden :,nwel pen iu tili le.als-&&n-INtitionete.laak. In de eerste plaats
waren de groenroeden de stedelijke_geredhtsdeurwaarders. Zij exploiteerden en
executeerden binnen de stad en haar vrijdom en bovendien aan buiten de stad
wonende poorters.24 Deze deurwaarderstaken vervulden zij zowel in opdracht van de
schepenbank als van particulieren. In de instructie voor de groenroeden uit 1608 werd
hun taak uitvoerig geregeld. Daarbij werd verwezen naar oudere regelingen met
betrekking tot taken van de groenroeden zoals het privilege van hertogin Johanna van
25 september 1403 betreffende de signetten, de Raminge van 1495, de Bossche
costumen en statuten, de ordonnantie op de stijl van procederen van 1529 (!) en de
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nieuwe reformatie daarop van Albrecht en Isabella van 1599.2, Maar ook daarvddr
reeds in 1371 werd hun taak omschreven. In een privilege van hertog Wenceslaus en
hertogin Johanna werd bepaald, dat zij "der stad renten van Den Bossche ende der
stad assizen uutpanden selen tot versueke der schepenen ende dat si vangen ende
hauden sullen mogen van allen saken ende in onse gevanckenissen leiden enen
yegeliken tot ons. behoif, mair niet quyt schelden noch laten ghaen sonder weten ende
wille ons schoutheiten ende dat deze knapen selen mogen dagen ende besetten alle
lude, mair nyemen ontsetten noch quijt schelden van schatschouden sonder bourch„ I.
tochte van hen te nemen of sonder bevelen ons. schoutheiten voirs. ende consent .-"
In 1403 kwam de executie van schepenvonnissen expliciet ter sprake.Denroeden
haddentot taak de executie te verrichte.n.en stewen daarlo de_de.bliful-Wet- i El
goed in verzekering Overigens behielden schout en schepenen zelf ook hun rechten
terzake. Dat betekende, dat de laagschout samen met twee schepenen. indien daarom
werd verzocht door een crediteur, mocht blijven uitpanden en recht doen zoals
vroeger gebruikelijk was.27 In dit verband schrijft Van Oudenhoven, dat de groenroeden "executeren schepen-gewijsen op de maning van de schout, mede schepenbrieven en verbintenissen voor schepenen bij schout en drie schepenen gezien en gelezen.
nemende na drie dagen de goeden en de schuldenaars zonder enig uitstel in verzekering volgens open brieven van hertogin Johanna van 25 september 1403".18 De
groenroedeo badden zich in het kader van hun werkzaamheden aan vele rege_133
houden. De instructie uit 1608 was in dit opzicht zeer gedetailleerd. Zo mochten zij
niet drbnken voor de schepenen verschijnen. Altijd moesten minstens twee van hen
op het raadhuis aanwezig zijn om eventuele opdrachten te vernemen. Zelfs moesten
zij in de buurt van het stadhuis wonen. Op overtreding van al deze bepalingen stond
veelal schorsing of ontzetting uit het ambt, soms ook een boete. In 1403 waserzelfs de
sanctie van een bedevaart naar Rocamadour.39 Van alle uitgebrachte exploiten dienden zij een register bij te houden. Daaruit moesten aan verzoekers afschriften worden
verstrekt.
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De justitiele taken, die in 's-Hertogenbosch door de groenroeden werden vervuld.
werden in Leuven door verschillende soorten functionarissen verricht. Orde en rust
tijdens de zittingen van de schepenbank werden er door een deurwaarder gehand-

) haafd. Gerechtell. aanzeggingglieslagleggingen_en executies van vennisjg geschiedden door stadsboden of door de dienaars van de meier. Deze taken waren dus
niet zoals in 's-Hertogenbosch in 66n hand.
De Bossche groenroeden hadden naast hun gerechtelijke taken ook een taak als
stadsdienaar ten dienste van de schepenen. Zij deden 21*lf;12ties orde_stadin--hielden daar een register vwl. Zij riepen op verzoekvan de schepenen de drie leden
vaii RECstad&bestuurtervergadering bijeen.12 Van Oudenhoven bespreekt deze taak
van de groenroeden aan de hand van een ordonnantie van keizer Maximiliaan van 22
december 1494. Hij citeert:"den burgheren der stadt met den president die doen
waren, ende namaels sijn in den rade der stadt het voorspreecken ende de eerste
opinie in alle saecken sullen hebben, ende dat den president, als het noot is, met eenen
dienaer van de groender-roeden sal moghen vergaderen, ende als hij uytter stadt
soude wesen, ofte met sieckten bevaen sijnde, dat hij dan in dien ghevalle twee
schepens in sijn plaetse sal moghen setten".33 Van Oudenhoven geeft hier weer de
goedkeuring door keizer Maximiliaan van de hervorming van het stadsbestuur door
zijn commissarissen in 1494. Art. 3 van deze wijzigingen luidde evenwel: "Item dat die
3I
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burgemeesters in den rade van der stadt hebben tvoirspreken ende deerste opinie in
allen saken ende materien die dair gehandelt werden: ende als men den raedt behoeft
bijeen te hebben, dan sullen geven die burgemeesters den dienre last dien te dagen;
ende zo wanneer die burgemeesteren uyter stadt moeten sijn off dat zy mit sieckten
bestaen waeren, in dien gevalle mogen zy enen anderen bourgmeester in hueren stat
setten, ende dat voir twee scepenen".14 De door Van Oudenhoven dus enigszins
verminkte tekst geeft aan dat in de periode 1494-1498 de groenroeden de opdracht tot
bijeenroeping van het stadsbestuur niet van de schepenen, maar van de burgemeesters ontvingen. Een laatste taak, die hier genoemd dient te worden, is het vervangen
van de schout of zijn stadhouder bij beedigingen. Waren deze afwezig of weigerden zij
schepenen of andere functionarissen te be8digen dan mochten de groenroeden hun
plaats innemen.35

2.3. De ingebieder
's-Hertogenbosch kende het zogenaamde recht van ingebod. Dat wilde zeggen, dat de
stedelijke schepenbank buiten de stad en haar vrijdom wonende en in gebreke zijnde
partijen in bepaalde omstandigheden kon verplichten zich voor deze bank te komen
verantwoorden.36 Traden de groenroeden in stad en vrijdom op als deurwaarders, om
personen van buiten de stad in te dagen was de ingebieder bevoegd. De ingebieder
had als ambtsteken een rode roede en hij bereed een wit paard. 37
Het officie van ingebieder was verbonden aan de eigendom van de Gevangenpoort.
De ingebieder werd om die reden ook wel portier genoemd. Hij was tevens cipier van
de Gevangenpoort.38
In 1297 gafde hertog van Brabant het ambt aan Hendrik van Dike van Velthoven en
zijn erfgenamen na hem en uit 1356 dateert een akte waarbij Elias, zoon van Jan Loys
de Buscoducis door de hertog en hertogin in het bezit van de Gevangenpoort werden
gesteld.39 Het ingebiederschap raakte in de praktijk verdeeld over twee personen,
omdat de eigendom van de Gevangenpoort verdeeld raakte. Het officie bleef in
particuliere handen, totdat de stad voor veel geld eerst in 1523 de ene helft, en daarna
in 1526 de andere helft van de poort en het ingebiederschap wist te verwerven.40
Sedertdien werd het ambt verpacht door de stad. Men bouwde aanvankelijk nog wei
voort op de oude situatie door de beide helften van de poort afzonderlijk te verpachten, zodat er feitelijk twee ingebieders bleven. Er waren in de uitoefening van het
ingebod en in de verhouding tussen de twee ingebieders na verloop van tijd echter de
nodige misstanden gegroeid. Daarom was de stad er veel aan gelegen van de twee
officies 66n dienst te maken. De twee ingebieders dienden derhalve ook alle inkomsten gelijkelijk te verdelen. De stad trachtte ook de beide delen aan 66n persoon te
verpachten om deze eenheid te bereiken.# De verpachting geschiedde bij opbieden
en afmijnen. Van deze verpachtingen zijn verschillende 'processen-verbaal' bewaard
gebleven.42 Na de beschrijving van een aantal concrete verplichtingen van de pachter
staan telkens de namen en geboden bedragen van de diverse aspirant-pachters vermeld. Aangezien de stad kosten noch moeiten had gespaard om de Gevangenpoort en
het ingebiederschap te verkrijgen, vond de magistraat, dat er voor de verpachting en
voor de ingebieder voorwaarden en instructies moesten zijn. Er werd door de drie
leden der stad op 3 september 1535 dan ook een ordonnantie aangenomen met
betrekking tot het verpachten van de Gevangenpoort. Van deze ordonnantie is ook
het concept, getiteld "Advys aengaende der verpachtinge vanden twee heiften der
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gevangenpoirten te doene op correctie des heeren ende der drie leden deser stat
geconcipieert", bewaard gebleven. In dit advies van de voorbereidingscommissie
voor deze ordonnantie zijn doorhalingen aangebracht en toevoegingen bijgeschreven, die in de definitieve ordonnantie zijn opgenomen. Kennelijk heeft het stadsbestuur het advies niet zonder meer overgenomen. In 1549 werd een nieuwe instructie
voor de ingebieders gemaakt "naevolgende der nyeuwe ordinantie van ons. heere den
keysere onlancx binnen deser stadt gepubliceert zoo oock achtervolgende der Raminghen ende instructie tussen dese stadt ende huer meyerye in 't jaer van '95
gemaect".43
Over de bevoegdheden van de ingebieder en veel meer nog over het recht van
ingebod van de stad is altijd veel te doen geweest. Reeds in het Privilegium Trinitatis
werd het recht, zij het indirect, vermeld. Maar ook de Raminge van 1495, de costumen en de Caroline en Albertine ordonnanties gaven bepalingen te dien aanzien. In
grote lijnen kwam het er op neer, dat de ingebieder de stad uit trok naar in gebreke
gestelde en nalatig blijvende debiteuren teneinde deze in te gebieden voor de Bossche
schepenbank. Hij moest dit werk persoonlijk verrichten, al had hij assistentie van de
lokale vorster of schout. Werd aan het uiteindelijke vonnis eveneens niet voldaan, dan
kon de ingebieder beslag leggen op de roerende goederen van de nalatige, en zo nodig
ook op onroerende goederen. Ook kon hij executie op de persoon verrichten, dat wil
zeggen de nalatige in gijzeling nemen. De ingebieder was bevoegd in geheel de
Meiereij van 's-Hertogenbosch en daarbuiten ook in het land van Ravenstein, Uden,
Herpen, Megen, in Oyen, in Lith en in Gemert en verder in Poppel, Weelde en
Ravels.44

De ingebieder was, zoals boven reeds werd vermeld, tevens cipier van de Gevangenpoort. Uit dien hoofde was hij verantwoordelijk voor de algehele dagelijkse gang
van zaken op de poort.45 Hij hield er zowel de preventieve gevangenen achter slot en
grendel als de civiele gevangenen of gijzelaars. De laatsten beschikten over iets betere
ruimten dan de criminele gevangenen, maar aantrekkelijk was een verblijf op de
poort niet. In 1562 werd achter het stadhuis, behalve een nieuwe griffie ook een
nieuwe speciale gevangenis voor schuldenaren, dus voor deze gijzelaars gemaakt.46
Voortaan behoefde dus niet iedere civiele gevangene op de poort te verblijven.
2.4. De scherprechter
De scherprechter of beul was degene die de door de schepenbank uitgesproken lij f- of
doodstraffen uitvoerde. Daarnaast verzorgde hij de foltering van personen die van
een strafbaar feit werden verdacht tijdens hun verhoor op de Gevangenpoort teneinde hen tot een bekentenis te brengen. In de stadsrekeningen vinden we betalingen
voor de aanschaf van die pijnigingsmiddelen. Zo werd in 1530 voor 6 stuiver een touw
als pijnigingsmiddel aangeschaft. Een leren riem, die scherprechter Berent op de
Gevangenpoort voor het verhoor gebruikte, kostte 7 stuiver. In 1596 werd een aantal
dagen gewerkt om een nieuwe pijnbank te maken.
De Bossche scherprechter kon zijn werk niet altijd alleen af. Daarom werd soms
een ander ter assistentie gebruikt. In 1530 was dat bijvoorbeeld de beul uit Kleef. De
Bossche scherprechter deed zijn werk evenmin altijd alleen maar in de stad 's-Hertogenbosch zelf. Zo reisde hij in 1507 met twee schepenen naar Heeswijk om daar een
Gelderse spion te verhoren. 47
Buiten het justitiele werk had de scherprechter nog particuliere bezigheden die hem
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inkomsten opleverden. Hij trok deze uit het organiseren van dobbelspelen en kegelwedstrijden. Dat het daar niet fijnzinning toeging, bewijst een stedelijke betaling aan
scherprechter Jan van Balen in juli 1526, opdat hij tijdens de processie geen spelen
zou houden, maar spelers zou verjagen en het spelen beletten. De reden hiervoor was
dat men op deze wijze tenminste tijdens de processie zweren, vloeken, godslastering,
vechtpartijen en zelfs doodslagen trachtte te voorkomen.48
3. Functionarissen van de algemene stedelijke administratie
3.1. Secretarissen

De algemene administratie werd gevoerd door een of meer stadsklerken of schrijvers
in vaste dienst. Het klerkambt werd aanvankelijk veelal uitgeoefend namens de
landsheer. Deze gaf het weer aan anderen uit. De Brabantse steden waren in ·het
algemeen reeds in de dertiende eeuw zelf bevoegd tot benoeming van hun klerken. In
andere streken zou de landsheer veel langer het begevingsrecht behouden. De graven
van Holland hebben bijvoorbeeld eerst in de veertiende of vijftiende eeuw de steden
de bevoegdheid tot het benoemen van stadsklerken overgedragen. Bovendien hebben de Bourgondische hertogen overal pogingen gedaan zich het begevingsrecht weer
toe te eigenen. Het aantal klerken verschilde van stad tot stad. Grotere steden hadden
meer klerken in dienst dan kleinere. Met het toenemen van de administratie groeide
veelal ook het aantal klerken.49
Over de oudste stadsklerken in 's-Hertogenbosch is weinig bekend. Reeds eind
dertiende eeuw wordt er een stadsklerk vermeld, maar verdere gegevens ontbreken
tot het einde van de veertiende en het begin van de vijftiende eeuw. Dan komen we
vier en soms vijf stadsklerken tegen.50 Het schrijfambt van's-Hertogenbosch werd, in
elk geval in 1383 en wellicht ook daarvoor, verhuurd door heer Gerlach van Gemert,
die het ambt kennelijk bezat. In 1383 waren er twee huurders, dus twee secretarissen:
Jan van den Kloot en Adam van Mierde.51 Daarna moet de benoeming van de
secretarissen al snel in stadshanden zijn gekomen. De hertog erkende immers in 1458,
toen het begevingsrecht van het "officie van clercscape of secretariscape" in het
geding was tussen de hertog en het stadsbestuur, dat het stadsbestuur "van seer oude
tyden" de dispositie van dit officie had gehad. Het stadsbestuur besloot vervolgens
(onder andere) de zittende secretarissen te handhaven en bij het openvallen van
vacatures nieuwe secretarissen eendrachtig te benoemen. 52
Aanvankelijk waren de stadssecretarissen vaak tegelijkertijd ook notaris en hadden zij in die functie tevens een eigen praktijk.53 Ook was de secretaris in het begin
tevens griffier van de schepenbank. In de zestiende eeuw werden deze beide functies
echter gesplitst. Dat betekende evenwel niet dat de secretarissen in de praktijk in het
geheel niet meer bij de rechtspraak waren betrokken. In de paragraaf over de griffier
kwam reeds naar voren dat de secretarissen deze in bepaalde gevallen konden vervangen. Er is evenwel nog een ander voorbeeld dat het functioneren van secretarissen op
gerechtelijk terrein aantoont. In 1546 had de schout de secretarissen een extract uit de
rol, het register waarin de voortgang van de processen werd opgetekend, gevraagd.
Dit werd hem echter geweigerd. Evenmin had men zijn klerk dit extract willen laten
maken. De Caroline ordonnantie van 1530 stond dit in een aantal gevallen toe, maar
sprak ten aanzien van de rol slechts over inzage en niet over het verstrekken van
extracten. De vier secretarissen beweerden, dat zij zich sedert zij griffier waren, dat
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wilde zeggen sedert 1536, hieraan hadden gehouden.S4 De vier zochten voor hun
standpunt in deze steun bij het stadsbestuur. De schepenen achtten zich omdat, zo
stelden zij, het een zaak van justitie betrof allddn bevoegd. De secretarissen wisten
echter door te lobbyen onder de raadslieden de steun van een aantal van hen te
verwerven. Deze raadslieden zetten de schepenen onder grote druk. De schepenen
gingen zo ver dat zij zich bereid verklaarden met de raadslieden te vergaderen. Men
kwam bijeen in de sacristie van de St. Jan. De schepenen waren niet voltallig aanwezig
terwijl de raadslieden in grote getale opkwamen en probeerden alsnog te bereiken dat
de drie leden zouden worden bijeengeroepen. Vooralsnog hielden de schepenen
echter voet bij stuk. Toch zouden zij dat niet lang meer volhouden. Enige dagen later
zagen zij zich gedwongen de drie leden ter vergadering bijeen te roepen. In eerste
instantie werd men het niet met elkaar eens. De schout mengde zich in de zaak door
een brief te sturen waarin hij uiteenzette dat de secretarissen zijns inziens ongelijk
hadden. Daarop namen de schepenen het besluit de secretarissen voor te schrijven
hoe zij zich voortaan zouden moeten gedragen. De secretarissen weigerden en gingen
zelfs enige tijd tot staking over. Toen zij weer aan het werk gingen bezorgden zij de
schout zoveel nadeel als maar enigszins kon. Een reactie in de vorm van een aanklacht
van de procureur-generaal bij de Raad van Brabant wegens "mesusen, insolentien
ende inobedientien" kon natuurlijk niet uitblijven. Hij eiste dat de secretarissen uit
hun ambt zouden worden ontzet. Hij verlangde tevens een verklaring van de Raad
dat zij de schout of particulieren. die een proces voerden voor de Bossche schepenbank, het maken van extracten van de notulen van hun proces zouden toestaan. De
secretarissen en het stadsbestuur, dat zich in de zaak voegde, probeerden eerst zich te
verweren met een beroep op het privilege dat poorters alleen voor de eigen schepenbank gedaagd konden worden. Zij werden daarop in een tussenvonnis tot bewijslevering veroordeeld. De procedure zou nog enige jaren worden voortgezet. Uiteindelijk
bogen de secretarissen het hoofd. Zij stemden in met een veroordeling overeenkomstig de eis luidende dat zij het maken van extracten moesten toestaan - in de hoop dat
zij dan niet tot ontzetting uit hun ambt zouden worden veroordeeld. 55
Aan het einde van de vijftiende eeuw kwam de incompatibiliteit tussen secretarisschap en schepenambt naar voren. In 1491 bepaalde het stadsbestuur, dat men bij een
benoeming tot schepen de functie van secretaris verloor. 56
De klerken en later de secretarissen vormden een college dat gezamenlijk de
inkomsten en profijten uit het ambt deelde. Toen in 1451 het probleem rees, dat de
vier secretarissen onvoldoende de Franse taal beheersten om de schrijfkamer goed te
doen functioneren, stelden de schepenen met instemming van de andere leden van het
stadsbestuur Arnt van Weijlhuijsen aan als vijfde of extra-secretaris. Hij deelde
echter niet mee in de profijten van de vier'gezellen'. Mocht er een vacature ontstaan
dan zou hij evenwel in die plaats worden benoemd en dus wel delen met de anderen.
Dit zou echter niet doorgaan als hij zich zo misdragen zou hebben, dat hij die plaats
niet waard was. Een ander zou in zijn vacature ook slechts worden benoemd als vij fde
57
(of extra) man, zonder recht op een aandeel in de inkomsten.
In 1514 besloot het stadsbestuur dat men een van de secretarissen voortaan de
58
raadsvergaderingen zou laten notuleren.
De taken van de secretarissen lagen niet alleen op het terrein van het verzorgen van
de stedelijke administratie." De secretarissen werden ook betrokken bij de ondersteuning van de 'besognes' van het stadsbestuur bij de hertog, de Staten en de Raad
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van Brabant. Voor deze laatste taken kwamen er in de zestiende eeuw naast de
secretarissen, die in aantal teruggingen naar drie of twee, pensionarissen.
In 1552-1553 werd de secretarie bij wijze van experiment gereorganiseerd. Na een
jaar keerde men onder druk van de dekens van de ambachten echter weer naar de
oude manier van doen terug. 60
3.2. Pensionarissen
Hoewel mr. Gijsbrecht Hollander en mr. Marten de Greve ook weI eens aangeduid
zijn als pensionaris, was de eerste echte stadspensionaris mr. Roelof Loekeman.«1
Deze werd in februari 1551 door de drie leden van het stadsbestuur als pensionaris
aangenomen "omme deser stat saken ten hove ende elders, alomme te solliciteren
ende bewaren". Als salaris kreeg hij 200 Carolusgulden per jaar, waarvan de ene helft
hem betaald werd door de griffier en de andere helft door de rentmeesters van de
stad.62 Gedurende een aantal jaren was mr. Andries Hessels eveneens pensionaris. Na
diens benoeming in 1578 tot griffier van de Staten van Brabant functioneerde Loekeman weer alleen. Toen hij in 1588 overleed, benoemden de drie leden van het
stadsbestuur voor hem twee opvolgers. De toename van de werkzaamheden en de
problemen waren zodanig dat men meende twee pensionarissen nodig te hebben. Er
werden geen vreemden in het politieke bestuur van de stad benoemd, maar twee
daarmee vertrouwde raadslieden, te weten mr. Willem van Reijs en mr. Hendrik van
Broekhoven. Hun instructie telde negentien bepalingen, onder ander betrekking
hebbende op hun salaris en onkostenvergoeding, hun taken en plichten, zowel ter
zake van besognes ten Hove (dagvaarten) als in de vergaderingen van schepenen of de
drie leden van het stadsbestuur. Elke dag moesten zij, behoudens verhindering
wegens stadszaken, 's ochtends en 's middags op het raadhuis aanwezig zijn. Zij
moesten de vergaderingen bijwonen en daarvan notulen houden. Aangezien beide
pensionarissen op grond van hun positie als raadsman zitting hadden in het stadsbestuur was in hun instructie een bepaling opgenomen, dat zij hun plaats en stem in de
vergadering van het stadsbestuur niet verloren door hun benoeming, maar dat de
pensionaris die in de vergadering notuleerde zich van het geven van een opinie zou
onthouden. Waren beide pensionarissen voor stadszaken op reis, dan kon de griffier
of een van de secretarissen hen vervangen.61 Uit de resolutieboeken van het stadsbestuur blijkt soms een zeer langdurige afwezigheid. Zo hield secretaris Willem van
Emmerick tijdens de afwezigheid van Roelof Loekeman een resolutieregister bij van
16 november 1579 tot 9 januari 1581.64 De latere pensionarissen kregen instructies die
in grote lijnen overeenkwamen met deze van 1588, al was de omvang geringer. In de
instructies van mr. Christiaan van Broekhoven en van mr. Jan van Tulden, die
respectievelijk in 1605 en 1614 tweede pensionaris werden, kwamen de verplichtingen
voor te beloven katholiek te blijven en met hun familie in de stad te komen wonen
zolang zij in functie waren.65 Deze laatste verplichting kwam overeen met die van de
schepenen.

Het stadsbestuur benoemde weliswaar de pensionarissen en maakte hun instructies, maar de hertog had toch ook nog enige bemoeienis met hen. Wegens de zware
werkdruk kregen de schepenen en de pensionaris als hun "ordinaris assistent" met
ingang van 1 oktober 1603 op bevel van de aartshertog een extra toelage van 200
Carolusgulden.66

Na de capitulatie van de stad in 1629 werden de twee pensionarissen onmiddellijk
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vervangen door de Staatsgezinde mr. Johan Gans en mr. Lazarus van Zonst. Zij
werden met ingang van 21 september van dat jaar van stadswege betaald. 67

Pensionarissen van 's-Hertogenbosch tot 1629

mr. Roelof Loekeman
mr. Andries Hessels

mr. Willem van Reijs
mr. Hendrik van Broekhoven
mr. Christiaan van Broekhoven
mr. Jan van Tulden
mr. Jan van den Velde

1552-1588
1574-1578
1588-1629

1588-1590
1605-1612

1614-1627
1628-1629

Bronnen:

Van Zuijlen. Stadsrekeningen. 611 en 1349 (1551-1552, 1629-1630).
Van Heurn. Historie der stad, decl II, 457.
GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1626-1628, (inv.nr. A 20). Jan van
Tulden bedankte in verband met zijn benoeming tot raad ordinaris van Brabant in de vergadering van 6
oktober 1627 maar werkte nog enige weken door. Jan van den Velde werd op 11 oktober 1627 benoemd,
maar legde eerst op 3 maart 1628 de eed af.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Codex Instructionum, (inv.nr. A 588), decl Il, fol. 503-506'. 507-509,
511-513' en Codex Variarum Instructionum. (inv.nr. A 587), fol. 13-18, 116'-119.

3.3. Klerken van de schrijfkamer
Secretarissen en pensionarissen verrichtten uiteraard veel schrijfwerk eigenhandig.
Zo hielden zij de resolutieboeken van het stadsbestuur in het begin zeer vaak zelf bij.
Ook de schepenprotocollen bevatten de handschriften van vele secretarissen.68 Daarnaast beschikte het stadsbestuur echter over een aantal klerken of schrij vers voor het
ingrosseren, copieren en andere schrijfwerkzaamheden. Vele van deze schrijvers
komen we met naam en toenaam tegen in de stadsrekeningen, waar de betalingen
vermeld staan die zij ontvingen voor bepaalde werkzaamheden. Zo ontving Dirk
Colen in het schependienstjaar 1575-1576 betaling voor het in opdracht van schepenen copieren van de costumen van de stad, welke optekening 72 bladeren besloeg.6,
Er werd veelal per blad aan deze klerken betaald.
Het aantal klerken dat in de loop der tijd in de schrijfkamer werkzaam was, is niet
precies bekend. Hun getal zal met de toename van de werkzaamheden, zoals dat ten
aanzien van andere functionarissen ook het geval was, zeker zijn toegenomen. In
1556-1557 is er in een post van de stadrekeningen sprake van negen klerken in de
schrijfkamer.70 Sommige schrijvers bleven hun leven lang als zodanig werkzaam.
Anderen klommen op tot secretaris of griffier, zoals Wouter Scellens en Peter de

Cort."
Niet alleen in de algemene stedelijke administratie waren er schrijvers, ook in de
financiele administratie en de griffie komen wij klerken tegen. Bovendien hadden
verschillende functionarissen ook nog een eigen klerk tot hun beschikking. Over de
klerken van de griffie is reeds gesproken. De klerken van de rekenkamer komen nog
afzonderlijk ter sprake.
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3.4. Boden
Voor het overbrengen van berichten werden door de steden boden gebruikt. Soms is
een taakverdeling tussen werkzaamheden op bestuurlijk en rechterlijk terrein moeilijk te zien, maar men vindt ook wel onderscheid gemaakt tussen ordinaris of busdragende boden, die met brieven van politiek-bestuurlijke aard werden uitgezonden, en
roedragende boden, die deurwaarderstaken vervulden.72 De Leuvense stadsboden
waren bijvoorbeeld zowel gerechtsbode als ordinaris bode. In Antwerpen vervulden
de korte roeden in beginsel de rechterlijke bodedienst en waren de stadsboden de
ordinaris boden. Maar de korte roeden werden ook weI eens belast met het wegbrengen van brieven en de stadsboden met het bezorgen van gerechtelijke stukken.73 In
's-Hertogenbosch bestond er een tamelijk duidelijk onderscheid tussen beide categorieen. De rechterlijke boden waren de reeds besproken drie knapen van de stad, ook
de groenroeden genaamd. Voor de administratieve zendingen beschikte de stad over
aparte boden die te voet en te paard reisden. Over hun aantal en benoeming zijn geen
nauwkeurige gegevens bekend. Wel weten we, dat de boden van stadswege ambtskleding ontvingen. In 1399 werd door hertogin Johanna bepaald, dat kleding van stadswege slechts mocht worden gegeven aan de drie knapen van de stad, twee "misselgieren" of boden en de twee wachters op de toren.74 In 1560 werden er mantels
75
geborduurd met het stadswapen voor vier stadsboden.
In de posten met betrekking tot de bodenlonen in de stadrekeningen komen naast
betalingen aan stadsboden ook betalingen aan andere personen voor. De stad gebruikte naast haar eigen boden dus ook andere personen voor bodediensten. Deze
rekeningenpost is derhalve niet zonder meer bruikbaar om het aantal stadsboden vast
te stellen. Uit andere bronnen blijkt dat er in 1593 drie boden en in 1600 weer vier
ordinaris-stadsboden waren. In het laatsgenoemde jaar waren dat Willem Willems
van Esch, Jan Joosten van Bueckel, Reynder Janssen van Herpen en Jaspar Cornelissen. In deze jaren 1593 en 1600 werden er speciale instructies vastgesteld voor het
reizen naar respectievelijk Brussel en naar Antwerpen en Brussel gezamenlijk. Behalvb van zijn eigen boden maakte het stadsbestuur daarbij ook gebruik van Anten. De instructie noemt in 1593 twee en in 1600 6dn Antwerpse bode voor
naar Brussel ontvingen de
n
celde twee reizen per week.76 Voor hun reizen
' '
i vast bedrag van 40 gulden per jaar. Zij werden bovendien door de
schevelien vrijgesteld van bewakingsdienst in de stad.
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4. Functionarissen van de financiele administratie
4.1. Rentmeesters

In het vorige hoofstuk is reeds over de rentmeesters gesproken, omdat zij meer waren
dan dienaren van het stadsbestuur. Hier worden zij nogmaals vermeld, omdat zij toch
ook in het'uitvoerend apparaat' thuishoren. Zij stonden immers aan het hoofd van de
stedelijke financi8le administratie. Zowel de financiele aspecten van de 'zaken van
politie' als de stadsrenten behoorden tot hun verantwoordelijkheid. De rechtspositie
van de rentmeesters was dus tweeslachtig. Enerzijds vervulden zij in een aantal
opzichten een algemeen besturende functie, anderzijds waren zij wel degelijk aan het
stadsbestuur ondergeschikt.
De rentmeesters zetelden aanvankelijk in het stadhuis, maar toen dit ten tijde van
de zes gecommitteerden te klein werd, werd de afdeling financien overgeplaatst naar
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de andere zijde van de Markt. Daar werd het huis Rodenborch gehuurd en tot
stadsrekenkamer ingericht." In 1511 verplaatsten de gecommitteerden de rekenkamer naar het huis het Guide Lavoir op de hoek van de Markt en de Kolperstraat, in
1520 zat men in De Engel en in 1527 trokken de gecommitteerden weer naar Rodenborch.'K Na deze omzwervingen keerde men met Pasen 1553 tenslotte terug naar het
stadhuis. Boven in het stadhuis kwam toen de rentmeesterskamer. Bij gelegenheid
van deze verhuizing werd het archief van de gecommitteerden betreffende de periode
1499-1551, dat in vijf kisten zat opgeslagen, op verzoek van de schepenen door mr.
Peter Pelgrom, een van de klerken van de rentmeesters, geinventariseerd.79
De rentmeesters en gecommitteerden of goede mannen beheerden de stedelijke
schatkist. Zij droegen zorg voor de inkomsten en uitgaven en de verantwoording
daarvan in hun rekeningen. Een belangrijk deel van hun aandacht ging uit naar de
stedelijke accijnzen. Een deel daarvan was verpacht en bracht derhalve op vastgestelde tijden een vast bedrag op. maar vooral de grote accijnzen zoals bieraccijns en
maalgeld waren in het algemeen niet verpacht. De inning hiervan werd door stedelijk
personeel verzorgd vanuit het "comptoir derstad" onder toezicht van de rentmeesters
en gecommitteerden.
Soms waren de rentmeesters behalve met de ontvangsten en uitgaven ook belast
met de uitvoering van stadswerken, in andere perioden waren daarvoor speciale
functionarissen aangesteld.*

4.2. De klerken van de rentmeesters of de klerken van het comptoir
Evenals op de secretarie waren op de stadsrekenkamer klerken werkzaam. die het
dagelijkse schrij fwerk deden. Ook hier zien we in de loop der tijd uitbreiding plaatsvinden. Eerst was er 66n klerk of notaris, later waren er twee.81 Zij werden door de
drie leden van het stadsbestuur gekozen. Hun taak bestond in het schrijven van
minuten, ingrosseren en maken van de rekeningen, allerlei ander schrijfwerk en
diverse andere voorkomende werkzaamheden inzake de stadsfinancien. Daarvoor
ontvingen zij bijvoorbeeld in 1530 en 1547 per persoon naast de incidentele inkom1,6--t- -,
sten, 40 Carolusgulden als vast salaris. 82
Instructies voor enige van deze klerken, daterend uit het eind van de
zestiende
,
het begin van de zeventiende eeuw, verlangden hun dagelijkse aanwezigheid op het
kantoor en wei vanaf het moment dat de rentmeesters dit openden tot de sluiting
ervan. Alleen met toestemming van de rentmeesters mochten zij weggaan.
Speciale aandacht ging in die tijd uit naar het bier. Zowel het in de stad gebrouwen
als het ingevoerde bier moesten zij noteren en nadat het in vaten was gedaan de acciJns
daarvan innen. Om belangenvermenging en fraude te vermijden mochten ook deze
klerken geen deel hebben in de verpachte accijnzen en mochten zij geen giften
aannemen van brouwers en tappers. Constateerden zij dat brouwers, tappers of
andere bierverkopers in strijd handelden met de ordonnantie op het bier, dan diende
dat onverwijld aan de rentmeesters te worden gemeld. Een schikking treffen zonder
medeweten van de rentmeesters mochten de klerken evenmin. 83
4.3. Stadsdienaren tot inning van de onverpaclite accijnzen
Voor de inning van de bieraccijns en het maalgeld of de graanaccijns werd behalve van
de klerken gebruik gemaakt van lager personeel als ingrosseerders, bewaarders en
visiteerders. Ook andere accijnzen werden, indien zij niet waren verpacht, met
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behulp van dergelijke beambten geind en geregistreerd.84
De bieraccijns en de wijnaccijns vormden zeker in de zestiende eeuw een zeer
belangrijk deel van de stadsinkomsten. Het apparaat voor inning en controle groeide
dan ook uit tot een omvangrijke groep personen. die de stad in het jaar 1567-1568 586
32.223
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Een van de personen die zich in dat jaar in de eerste plaats met de inning en controle
biercebezighielden was Goyart Kemp, die de boeken hield van de bieraccijns en de
dullen tekende. Hij kreeg daarvoor 100 gulden. Verder was er Gijsbert Janss, die de
biercedullen schreef en elke dag alle grote brouwerijen bezocht tegen een gage van 60
gulden. Er waren op dat moment tweeantwintig brouwerijen in de stad. Hendrik de
Hont en Marten 's Heeren Gerardsz. collecteerden de bieraccijns en hielden de
wijnaccijns bij. Ook zij ontvingen ieder 100 gulden. De resterende 226 gulden en 1
stuiver werden betaald aan nog vijftien andere dienaren. controleurs aan de poorten
en wijnroeiers.85 De controleurs aan de poorten tekenden onder andere aan wie er
bier en wijn invoerden en hoeveel van deze drank de stad binnenkwam. De wijnroeiers hadden tot taak de inhoud te peilen van de wijnvaten. Aan de hand van de
peilingen werd bepaald hoeveel accijns er verschuldigd was. Het wijnroeierschap kon
niet door iedereen worden vervuld. De functie vereiste de nodige vakbekwaamheid,
die werd getest door een door de schepenen benoemde examencommissie. Zo verzocht in 1610 Jacob Cassijer, op dat moment de gezworen wijnroeier van de stad, aan
de schepenen dat zijn zoon Reijnier hem in geval van zijn overlijden zou mogen
opvolgen. Tevens vroeg hij of Reijnier in verband met zijn ouderdom alvast zijn
bewijs van bekwaamheid zou mogen afleggen. Het resultaat van de afgelegde test was
positief en de commissie rapporteerde dit resultaat aan de schepenen. Daarop werd
Reijnier door de schepenen benoemd om zowel reeds tijdens het leven van zijn vader
als na diens dood of in zijn absentie het officie van wijnroeier te bedienen. Zolang zijn
vader leefde ontving hij echter geen salaris. In de instructie waarop hij op 26 januari
1611 werd beedigd werd nauwkeurig op zijn taak ingegaan. In 1626 werd hij opgevolgd door Dirk Paes van Weerde.86

4.4. De wisselaar
Een centrale figuur in de financiele organisatie van een stad was de stadswisselaar. Hij
ontving alle munten, moest de respectieve waarden daarvan bepalen en wisselde de
ene muntsoort tegen de andere. De stadswisselaarsfunctie was kenmerkend voor het
Brabantse stedelijke financiewezen. In de steden Brussel, Leuven en Antwerpen was
de stadswisselaar een belangrijk functionaris. 87
In 's-Hertogenbosch komt de stadswisselaar voor het eerst voor in 1387. In dat jaar
verleende hertogin Johanna de stad namelijk het recht een stadswisselaar te benoemen, zoals ook Leuven en Brussel dat mochten.88 V66r die tijd waren er in de stad
uitsluitend een of meer particuliere wisselaars. Daarna functioneerden er naast de
stadswisselaars eveneens particuliere wisselaars. Deze laatsten hadden tegen betaling
van een jaarlijks octrooigeld van 8 tot 30 mottoenen van de hertog het recht verkregen
een wissel te houden.89 Zoals overal elders in de steden in de Nederlanden liep het
aantal wisselaars ook in 's-Hertogenbosch - waar er toch al nooit veel waren sterk
-
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terug en bleef in de loop van de vijftiende eeuw slechts de stadswisselaar over.
De stadswisselaar behoefde, anders dan de overige wisselaars, de hertog niet te
betalen voor de uitoefening van zijn functie. De eerstbenoemde stadswisselaar in
's-Hertogenbosch was Jan de Joede.'° Hij werd in september 1387 enkele maanden na
de uitvaardiging van het hertogelijk privilege inzake het benoemingsrecht aangesteld." In zijn instructie stond dat hij de stad trouw moest dienen en het geld volgens
de daar gegeven richtlijnen bewaren en wisselen. De stadswisselaar wisselde overigens ook voor particulieren en nam van hen geld in deposito. In de instructie stonden
de bedragen, die hem bij verschillende wisseltransacties toekwamen. Indien hij in
strijd met de belangen van de hertogin handelde, zou hij terecht moeten staan.
Schepenen en gezworenen konden hem te allen tijde ontslaan en een ander benoemen. Zij konden ook zijn instructie veranderen, indien zij dat ten voordele van de
stad achtten. De wisselaar zelf kon ook van zijn functie afzien. Zo verhuurde Godschalk Roesmont in 1424 voor twaalf jaar zijn wissel bij het Minderbroederklooster
aan Aart van Moen en deed afstand van de wisseltaak die hij van de stad had
gekregen.92 Overigens is het niet geheel duidelijk of Aart van Moen toen deze functie
van stadswisselaar verkreeg of dat dit eerst later gebeurde. 93
Of de functie van de stadswisselaar in 's-Hertogenosch zo belangrijk is geweest als
Van Uytven ten aanzien van de Leuvense wisselaar beschrijft is door het ontbreken
van gegevens - met name van stadsrekeningen - niet volledig te achterhalen. In de
bewaard gebleven rekeningen van 1399-1406 en ook in de latere zestiende-eeuwse
rekeningen komt de wisselaar niet voor als een salaris of kleding ontvangende stadsdienaar. De rekeningen staan ook niet mede op zijn naam, zoals in Leuven aanvankelijk het geval was.w WeI is bekend dat ook in 's-Hertogenbosch de functie in de loop
van de vijftiende eeuw is uitgehold. In Leuven waren de wisselaars sedert 1429
deskundige ondergeschikten. In 's-Hertogenbosch is de wisselaar halverwege de
vijftiende eeuw zelfs mogelijk enige tijd verdwenen geweest. Een stedelijke ordonnantie uit 1453 vermeldt dat, omdat er al jaren geen gezworen wisselaars meer in de
stad waren, de mensen gelden in bewaring gaven bij de drie groenroeden.94 Het bleek
dat men ondanks registratie hiervan in schepenregisters lang niet altijd zijn geld terug
kon krijgen. Men was bijvoorbeeld vergeten in welk jaar de deponering had plaatsgevonden. Schepenen besloten daarom een secretaris de verklaringen van de groenroeden omtrent wat, van wie, te wiens behoeve, om welke reden, onder welke voorwaarden enz. zij geld hadden ontvangen in een speciaal register te laten aantekenen.96 In de
praktijk is daarna vermoedelijk een van de groenroeden als officiale stadswisselaar
gaan functioneren. In het schepenprotocol duikt de stadswisselaar (campsor iuratus
opidi de Buscis) namelijk weer op, maar van een aantal als wisselaar genoemde
personen is bekend dat zij tegelijkertijd groenroede waren. 97
In 1489 besloot het stadsbestuur de regeling van 1453 te veranderen in die zin, dat
niet langer de groenroeden maar de rentmeesters in dezen bevoegd waren en dat
geschillen aangaande de bewaring door schepenen beslecht zouden worden.98 Het
deel van de wisselaarstaak betreffende de bepaling van muntwaarden, omwisseling
van munten en andere financiele handelingen ten behoeve van de stad zal toen of zeer
waarschijnlijk al eerder, evenals in andere steden, (mede) overgenomen zijn door de
rentmeesters of burgemeesters. Zij waren het immers die bij de steeds verdergaande
organisatie van de stedelijke administratie het financiele beheer in handen kregen.
Van een definitieve verdwijning van de stadswisselaar was evenwel nog geen sprake.
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zelfs van plan eigen wisselaars op het platteland te benoemen.99 De stad heeft toen
waarschijnlijk de lasten niet meer willen of kunnen opbrengen. De hertog ontsloeg
haar in elk geval van de verplichting tot het in stand houden van een wissel en een
wisselaar. 10° De wisseltaak zal daarna wel weer door de rentmeesters en de zes goede

mannen zijn vervuld.101
De benoeming van Jan de Joede in 1387 heeft samen met een bepaalde interpretatie
van oorkonden uit 1374 en 1399 aanleiding gegeven tot de veronderstelling dat
's-Hertogenbosch in de tweede helft van de veertiende eeuw een eigen muntatelier
heeft gehad. Deze zienswijze is inmiddels verlaten en wordt als onjuist beschouwd.102
Een muntslag heeft in 's-Hertogenbosch slechts bestaan in de periode 1578-1624.
Vanaf 1576 werd gesproken over het verkrijgen van een muntatelier in de stad. 103 In
1578 kwam de toestemming hiervoor van de landvoogd. '04 Het octrooi betrof overide eerste Bossche
gens slechts een drietal kleine koperen munten. Jan de Leeuw werd
1579
is
munten gaan
waarschijnlijk pas in
muntmeester, maar zijn muntatelier
slaan.105 In het kader van de Keulse vredehandel kwam opnieuw een verzoek om een
muntslag aan de orde. Nu ging het om het slaan van een veel omvangrijker aantal
munten en wel het hele muntprogramma van Brabant. Uiteindelijk werd het stedelijk
verzoek ingewilligd.106 Vanaf 1580 is er dan ook geen sprake meer van een stedelijke
maar van een koninklijke muntslag. Opnieuw was Jan de Leeuw degene die het
stadsbestuur verzocht om een aanstelling tot muntmeester. 107 Het duurde geruime tijd
alvorens het stadsbestuur hierover in positieve zin besliste. Daarna ontving De Leeuw
van de hertog van Parma zijn commissie als muntmeester, waarmee duidelijk is dat hij
108
voortaan geen stedelijk maar een koninklijk functionaris was.

5. Controleurs van activiteiten van handel en nijverheid
5.1. Keurmeesters en weegmeesters
De meeste keurmeesters waren functionarissen van de ambachtsgilden.'w In de eerste
periode van ontwikkeling van dit ambt werden de keurmeesters meestal door de
dekens van de ambachtsgilden gekozen. In de tweede periode, die volgens Van den
Heuvel aanving in het laatste kwart van de vijftiende eeuw, trok de magistraat de
benoeming veelal aan zich."0 Niettemin bleven zij functionarissen van de ambachtsgilden. Zij blijven in het navolgende dan ook in beginsel buiten beschouwing. Anders
lag dat ten aanzien van de keurmeesters die zonder dat het betreffende ambachtsgilde
daarop invloed kon uitoefenen uitsluitend door de stadsoverheid werden benoemd.
Een voorbeeld hiervan waren de keurmeesters van vis. In een stedelijke ordonnantie
uit 1445 werd bepaald dat deze keurmeesters door de schepenen zouden worden
benoemd op voordracht van de dekens van de viskopers. Uit de zes voorgedragen

personen kozen de schepenen er de eerste keer twee en in volgende jaren telkens 66n
die met een van de dekens van het ambacht, eveneens elk jaar door de schepenen aan
te wijzen, een jaar keurmeester zouden zijn. Het belang van de volksgezondheid en
de transitopositie van de stad ten aanzien van de vishandel vereisten dat de stedelijke
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vishandelaars geen ondeugdelijke vis op de markt brachten en de vishandel niet door
protectionistische maatregelen belemmerden. De stadsoverheid ging in 1489 daarom
verder dan in 1445. Het stadsbestuur koos en benoemde voortaan naar
eigen inzicht
vier keurmeesters, van wie er twee uit het viskopersgilde en twee juist niet uit dat gilde
kwamen. Geen van de vier mocht gedurende zijn ambtsperiode belangen hebben in
de vishandel. Tevens benoemde het stadsbestuur vier kuipers tot pakkers van de vis.
Voor hen gold hetzelfde; ook zij mochten tijdelijk geen belangen in de vishandel
hebben.111 In de zeventiende eeuw werden deze vier keurmeesters tevens belast met
het zetten van de rogge en tarwe. dat wil zeggen het vaststellen van de prijzen
daarvan.112

Over keurmeesterschappen en daarmee verwante officitn werd reeds eerder dan in
de bovenbedoelde keur voor de viskopers van 1489 gesproken, namelijk in een
privilege van Philips de Goede van 27 mei 1458. w Ook daar ging het in eerste instantie
om de vishandel. De hertog had namelijk het officie inzake het mijnen en waarderen
van alle in de stad te verhandelen vis begeven. Het stadsbestuur kwam daartegen op.
Het ontkende zelfs het bestaan van een dergelijk officie. Bovendien vreesde men, dat
de hertog ook de begeving van andere officien aan zich zou trekken. Daarom eiste het
stadsbestuur als van oudsher rechthebbende gehandhaafd te worden in het recht van
begeving van diverse officien. De hertog retireerde haastig. Hij herriep de gedane
begeving en 'verleende' de stad het omstreden en diverse andere officien. Hieronder
zijn in dit verband van belang de officien van meten en/of keuren van bier, haring,
wollen en linnen laken, hout. land, ingevoerd graan. zout, vis, kalk, ijzer en gevogelte, het zegelmeesterschap van het wollen laken en dergelijke. Inderdaad kon de
stad zich op oude rechten beroepen. Zo had zij van hertogin Johanna in 1388. toen
deze in de oorlog met Gelre Bossche steun had gekregen, een privilege ontvangen
waarbij de zoutmaat en het strijkambacht aan de stad werden gegeven met ingang van
het overlijden van de functionerende personen. Tevens was in dit privilege het bezit
van de stad van andere maten erkend. Letterlijk luidde het privilege: "Ende desgelijcs

dat zy die zoutmaet van onser stadt van Den Bossche met den andere maten, die hen
toebehoren, sullen hebben na doot Jan Beerkens ende voirtaen behauden ende
hoeren wille dairmede doen, gelijc zy met hoeren anderen maten doen ende doen
mogen. Ende dairtoe dat strijcambacht na die doot Jan Zueterix. alsoe hy dat
houdende is".'14 Op de doodvan Jan Zueteric heeft de stad niet hoeven wachten. Hij
droeg nog tijdens zijn leven, in 1405, zijn functie zelf over aan de stad. "'
Van den Heuvel meent, dat eveneens in het belang van de volksgezondheid bij de
bakkers en slagers de keurmeesters door het stadsbestuur zullen zijn benoemd. De
ambachtsbrieven spreken echter alleen over het bestaan van deze functionarissen en
niet over hun wijze van benoeming. 116 Ten aanzien van de weegmeesters van het
brood wordt intussen uit andere bronnen duidelijk dat zij stedelijke functionarissen
waren. De weegmeesters stelden, rekening houdend met de graanprijs, wekelijks het
gewicht van het brood voor de volgende week vast en zij controleerden of de bakkers
("degenen die om geld bacten") zich aan dit gewicht hielden."7 Er was zelfs sprake
van hoogweegmeesters en laagweegmeesters, maar wat het verschil tussen beiden was
is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk waren de laagweegmeesters
ondergeschikt aan
de hoogweegmeesters. De weegmeesters oefenden ieder in een bepaalde wijk hun
ambt uit. In iedere wijk was een hoog- en een laagweegmeester werkzaam. In de
stadsrekening van 1511-1512 wordt bijvoorbeeld gesproken van de laagweegmeesters
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op de Vughterdijk en van de Kerkstraat.'18 In de stadsrekening van 1527-1528 treffen
we een post aan voor nieuwe schalen en gewichten voor de twee weegmeesters van de
nieuwe blok van het Hinthamereinde, die daar net als in de andere blokken of wijken
werden aangesteld."'
In de ordonnantie uit 1477, die reeds vaker ter sprake is gekomen. bepaalde het
stadsbestuur, dat de weegmeesters van het brood allemaal even hoog zoudenzijn:het
verschil tussen hoog en laagweegmeester viel dus feitelijk weg, al bleven de namen
behouden. Uit de Hinthamerstraat. Vismarkt, Vughterstraat en Weversplaats zou
men goede mannen als weegmeester kiezen zoals tot dan gedaan was. Zij mochten
geen raadslieden zijn, maar moesten uit de ambachten gekozen worden. De weegmeesters bleven dus stedelijke functionarissen, maar zij kwamen niet langer voort uit
de kringen van de stedelijke aristocratie.120 Dat de weegmeesters uit de ambachten
kwamen, maar niet noodzakelijk uit het bakkersambacht wordt bevestigd door het
voorbeeld van de schoenlapper Herman Pauwels, die in 1563-1564 keurmeester was
van het brood.m Dat de verhouding weegmeesters-bakkersgilde vaak problematisch
was klinkt door in het proces van Jan Symonszoon als deken van de bakkers tegen de
weegmeester Willem van Hall. Deze laatste weigerde de helft van hetdeelvan dedoor
hem geinde keuren en breuken aan het ambacht af te dragen. omdat hij van mening
was. dat dit de weegmeesters als stadsdienaren toekwam. Uit getuigenverklaringen
bleek, dat ook andere weegmeesters soms pas nadat zij met de neus op de kaart van
het bakkersgilde waren gedrukt, tot afdracht bereid waren geweest. De weegmeester
verloor tenslotte het proces. 122
In de lakennijverheid waren er eveneens stedelijke keurmeesters naast ambachtsfunctionarissen met overeenkomstige bevoegdheden.'33 Het ging er in deze belangrijke export-nijverheid vooral om te zorgen, dat de kwaliteit van het Bossche laken
gegarandeerd was. Het stadsbestuur trof daartoe maatregelen in de omvangrijke
ordonnantie op de "draperye ende wolwerc" uit het schepenjaar 1471-1472:24 Voortaan zouden de drie leden van het stadsbestuur elk jaar een kiescollege van zes
personen uit hun midden aanwijzen. Daartoe kozen telkens twee leden van het
stadsbestuur twee personen uit het andere lid. De zes op deze wijze gekozenen kozen
de eerste maal vier zegelaars en twee komzegelaars en daarna telkens twee zegelaars
en 66n komzegelaar. De eerste maal dienden de zes kiesmannen ook de drie zegelaars
die moesten aftreden aan te wijzen. Daarna traden ieder jaar de oudsten af. Dit
aftreden vond plaats op dinsdag na Palmzondag. Op dezelfde dag of een der volgende
dagen had de verkiezing plaats. Op Goede Vrijdag legden dan de nieuwe functionarissen de eed af.
Boven de zegelaars stonden nog twee hoge dekens, te weten een van de schepenen
en een van de gezworenen uit het stadsbestuur.
De zegelaars kozen ieder jaar twee bollarts. Deze laatsten hadden tot taak het
controleren van het werk van de kamsters en spinsters. De komzegelaars zagen in
hoofdzaak er op toe dat het laken goed genopt en gevold was. Ook traden zij wel eens
samen met de zegelaars op of vervingen zij dezen en onngekeerd. 123
Evenals de weegmeesters van het brood werden ook deze zegelaars in 1477 vervangen door zegelaars die door de drie leden van het stadsbestuur uit de ambachtsgilden
werden gekozen.126 In de nieuwe verordening van het stadsbestuur "op die draperie
ende wolwerck" van 15 mei 1503, die in de plaats trad van alle andere verordeningen
over deze aangelegenheden, keerden het kiescollege en de door dit college gekozen
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zegelaars en komzegelaars echter weer terug. 127 Wel kwam er een beperking doordat
zegelaars en komzegelaars na hun ambtsperiode twee jaar lang niet herbenoembaar
waren. Ook hier heeft men dus willen voorkomen dat de kring van functionarissen te
klein werd en dat het eigenbelang ging overheersen. In een aanvulling op deze
ordonnantie van 1503 kwam tot uiting, dat het naast elkaar bestaan van stadszegelaars
en zegelaars van de gewandsnijders niet geheel zonder problemen was. Er werden
daarom nadere regels gesteld omtrent de vraag wie bevoegd was tot 'bekeuring: 128

5.2. Ukmeesters
De diverse ijkmeesters waren niet gebonden aan een ambacht. Zij waren nog sterker
dan de voorgaande functionarissen stadsbeambten. Zij maakten stedelijke standaardmaten, stelden de standaardgewichten vast en controleerden of de burgers zich aan
deze maten en gewichten hielden.
Een van de oudste algemene stedelijke ordonnanties op dit terrein dateert uit
1445. Im Het stadsbestuur benoemde in dat jaar Jacob de Cuper en Jan Goeswijns voor
het ijken van tonnen voor vis, mede, olie en andere dranken en goederen. Voor het
ijken van maten en kannen voor bier, wijn en andere dranken werden aangesteld
Gijsbrecht van den Broeck en Hendrik Scrage; voor het ijken van gewichten, waarmee de kremers of andere personen goederen wogen Hendrik Scrage, Arnt van Vught
en Jan Vynninck; en tenslotte voor het ijken van de korenmaten Hendrik Pess en
Corstiaan van Loen. 13° Al deze ijkmeesters en hun opvolgers kregen per geijkt vat of
gewicht een bepaald bedrag als loon. De ijkmeesters moesten ook minstens 66nmaal
per kwartaal of vaker, indien zij dat nodig achtten, de gewichten en maten bij de
gebruikers controleren. Benoeming van de ijkmeesters geschiedde elk jaar door de
nieuwe schepenen onmiddellijk na hun aantreden. Een van de twee ijkmeesters van
iedere maat werd telkens voor een jaar gecontinueerd, zodat de ambtsperiode twee
jaar bedroeg. Deze ordonnantie op de ijkmeesters is een duidelijke aanwijzing dat de
stad vele ambten in bezit had en dus in 1458 niet ten onrechte over toeeigening door de
hertog sprak. Toch waren er ook nog wel functies waarvan het begevingsrecht aan de
hertog toekwam. Dat was bijvoorbeeld het geval met het ambacht van 'de varkens
bezien' in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, dat wil zeggen het keuren van de
aldaar te verkopen varkens. Dit ambt had de hertog in leen uitgegeven en het is nooit
in handen van de stad gekomen.m Een ander voorbeeld was de waagmeester. De
waag in 's-Hertogenbosch is eveneens in handen van de hertog gebleven, die deze
veelal tegen een jaarlijkse recognitiecijns aan een particulier overdroeg. 132
6. Functionarissen belast met de bouw en het onderhoud van straten en gebouwen

6.1. Muurmeesters en straatmeesters

Omdat in 1399 de financiele positie van 's-Hertogenbosch weinig rooskleurig was,
trachtte het stadsbestuur te bezuinigen. Het dacht een bijdrage tot oplossing van de
financi8le problemen gevonden te hebben in het verminderen van de personeelslasten. Zo was het van mening, dat de functie van straat- en muurmeester, die in die tijd
werd uitgeoefend door ieder jaar door de schepenen daartoe aangestelde poorters,
even goed door de burgemeesters kon worden vervuld. Het stadsbestuur richtte een
verzoek tot verandering in deze zin aan hertogin Johanna, die haar toestemming
verleende.111 Uit een oorkonde van hertog Anton van 8 september 1408 blijkt even-
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wel, dat de gekozen oplossing niet ideaal was. De burgemeesters waren te zwaar
belast om ook deze taak naar behoren te vervullen. Schepenen en "ander goede lude"
van de stad verzochten de hertog toe te staan weer zoals vroeger speciale muur- en
straatmeesters te mogen aanstellen. Daarop vergunde deze schepenen en gezworenen
ieder jaar twee of drie medepoorters in deze functie aan te stellen. 134 Kennelijk is men
toch weer op de aangebrachte veranderingen teruggekomen, want in 1441 maakte het
stadsbestuur een ordonnantie waarin werd gezegd dat de burgemeesters zo zwaar
belast waren, dat zij "ter refexien der mueren, poerten, straten ende tymmeringen der
voirs. stat, alsoet van noode is, niet en kunnen verstaen ende die gereescappen van
steen, kalc, leyden, hout ende van diengeliken dairtoe behorende ter oirber niet en
kunnen gewerven, noch die wercluede bestueren ende overzien ten oirber der voirs.
stat." Schepenen en gezworenen zouden daarom gedurende tien jaar naast de burgemeesters ook twee muurmeesters kiezen. Van deze twee personen diende er een altijd
twee jaar aan te blijven. De burgemeesters bleven echter zelf alle betalingen verrichten. De muurmeesters deelden daartoe iedere zaterdag schriftelijk mee welke betalingsverplichtingen zij waren aangegaan. m In 1445 werd bepaald, dat de verkiezing
van de muurmeesters op Bamis, 1 oktober, zou geschieden.136 Of de periode van tien
jaar is verlengd of dat men op een gegeven moment opnieuw een overeenkomstige
regeling heeft gemaakt is niet duidelijk. In elk geval worden ook in 1471 muurmeesters genoemd.137

In strijd met de uit bovenstaande ordonnanties blijkende bedoeling bleven de

burgemeesters kennelijk toch een rol spelen met betrekking tot het muurmeesterschap. In 1477 bepaalde het stadsbestuur immers wederom, dat de burgemeesters
voortaan geen bemoeienis meer zouden hebben met de "tymmeringen ende refectie
deser stadt". Ook op dit punt ziet men weer dat deze regeling een gevolg is van de
gildenopstand. Door het stadsbestuur zouden twee goede mannen uit de ambachtsgilden die geen ambt bekleedden tot "tymmermeester" gekozen worden. De eerste
maal voor een periode van twee jaar, terwijl daarna ieder jaar een van hen zou
aftreden. Zij zouden tevens de functie van dijkmeester uitoefenen. Anders dan de
vroegere muurmeesters kregen zij wel de bevoegdheid zelfstandig gelden te innen en
uit te geven. 138

Zoals hierboven reeds is gebleken, hadden de muurmeesters in hoofdzaak te
zorgen voor aanleg en onderhoud van muren, poorten en straten. Dit betekende, dat
zij onder andere tot taak hadden de staat van het onderhoud te controleren, werken
aan te besteden, op de uitvoering daarvan toezicht te houden en materialen aan te
schaffen. Daarnaast vervulden zij ook een belangrijke taak met betrekking tot de zorg
voor het schoonhouden van de straten en met name bij de controle op de slijkvegers,
de 'reinigingsdienst'. Diverse stedelijke verordeningen handelden over de vraag wat
de muurmeesters te doen stond, indien bewoners en slijkvegers in gebreke bleven hun
verplichtingen aangaande opslag en verwijdering van vuilnis na te komen.139
In 1441 ontvingen de muurmeesters als salaris 6 kronen per jaar en een halve peter
voor een schutterskovel. In 1471 bedroeg hun salaris 7 oude schilden. Bovendien
kregen zij een derde van de boeten, die inwoners en slijkvegers verbeurden indien zij
de bepalingen inzake het schoonhouden der straten hadden overtreden. Waren de
slijkvegers in gebreke dan zorgden de muurmeesters ervoor dat het vuil alsnog werd
weggehaald. De kosten daarvan werden gekort op het loon van de nalatigen.14 Als
assistent-controleur hadden zij zelfs gedurende het eind van de vijftiende eeuw een
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ondermuurmeester. Na de vijftiende eeuw vernemen wij niets meer over muur-,
straat-, of timmermeesters. In de regestenlijst van Sassen staat nog slechts vermeld,
dat de ordonnantie van 1471 op 13 januari 1507 zou zijn afgekondigd.141 Misschien is
met de bestuurshervormingen in 1494 en 1499 hun functie weer verdwenen en uiteindelijk in handen gekomen van de zes gecommitteerden zelf, zoals ook vroeger de
burgemeesters of rentmeesters de functie hadden uitgeoefend. Een deel van hun taak
ging bovendien over naar de stadsbouw- en artillerijmeesters.
6.2. Bouw- en artillerijmeesters
In 1514 besloot het voltallige stadsbestuur vier stadsbouw- en artillerijmeesters te
benoemen om de stadsmuren en -poorten te doen reperaren en versterken. Zij
stelden daartoe aan een schepen, mr. Hendrik Pelgrom Dirkszoon, een raadsman,
Gerlach de Rover, en twee poorters, Dirk van Hedel en Tielman van den Broeck. Om
de kostbare werken goed te kunnen doen uitvoeren kregen zij de beschikking over
een elftal inkomstenbronnen, waaronder bepaalde accijnzen, boeten en geheime
142
giften.
6.3. Politiemeesters
Halverwege de zestiende eeuw keerde in zekere zin het oude onderscheid burgemeesters - muurmeesters terug. In 1553 werd voor het eerst in plaats van alleen gecommitteerden of rentmeesters een tweetal rentmeesters en een tweetal politiemeesters
benoemd, waarvan de eersten zich zouden bezig houden met de ontvangsten en
uitgaven en de laatsten zich zouden belasten met stadswerken.143 Al wisselde het
aantal rentmeesters daarna nog wel. de twee politiemeesters bleven bestaan waarbij
hun functie soms gecombineerd werd met die van fortificatiemeester. 14.
In de zeventiger jaren van de zestiende eeuw kwam er een veel omvangrijker
college van politiemeesters. Deze politiemeesters zouden trachten zich in het stadsbestuur te dringen en alle macht ter zake van de verdediging van de stad te verwerven.
Zij speelden dan ook een belangrijke rol bij de machtsstrijd, die zich in de stad met
name in 1578 tussen Spaans- en Staatsgezinden afspeelde. Na korte tijd verloren zij
echter hun grote invloed. Hoewel zij niet verdwenen, moesten zij hun activiteiten

beperken."u

6.4. Stadstimmerman en stadsstraatmaker

Ook voor het werk aan stedelijke gebouwen en straten waren er aanvankelijk stedelijke functionarissen. Zij ontvingen geen vast loon, maar werden betaald naar het
aantal gewerkte dagen. Wei deelden zij als stadsfunctionarissen bij bepaalde gelegenheden mee in de schenkingen van wijn en ontvingen zij een bedrag voor kleding. 146
Naast het timmerwerk aan gebouwen kreeg de stadstimmerman ook wel bijzondere
opdrachten. Zo maakte stadstimmerman Klaas Petersz. een kast voor een hanenperk,
waarin de hanengevechten op het raadhuis plaatsvonden. Enige jaren later moest hij
het hanenperk ook weer uit elkaar slaan.141 Het grootste deel van het timmer- en
straatwerk ging overigens in later tijd, volgens de stadsrekeningen uit de zestiende en
zeventiende eeuw, naar particulieren. De omvang van de werkzaamheden was zodanig dat de stadsdienaren met hun knechten dat werk niet meer alleen konden
verrichten.
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6.5. De uurwerkmeester
Op de torens van het stadhuis en van de St. Janskerk bevonden zich uurwerken. In de
veertiende en vijftiende eeuw had de stad voor onderhoud en herstel van deze twee
uurwerken een eigen "meester van die ure clocke" in dienst.m Van Thomas van der
Zantvoirt, een vijftiende-eeuwse uurwerkmeester, is een afschrift van zijn benoemingsakte bewaard gebleven. Daarin staat, dat hij voor zijn leven was aangenomen
om voor de twee uurwerken te zorgen. Uit de condities waarop deze benoeming
plaatsvond blijkt, dat hij het normale onderhoud op eigen kosten moest verrichten.
Als herstel nodig was wegens een ongeluk of brand, betaalde de stad de reparatie. Hij
ontving een jaarloon van 18 Rijnse gulden. Kon hij wegens lichaamsgebreken zijn
werk niet langer naar behoren doen, dan moest hij zijn dienst teruggeven aan de
stad. 149 Toch haalde men soms ook een deskundige van buiten de stad om de uurwerken te controleren of te repareren. Zo werd bijvoorbeeld in 1521-1522 de uurwerkmaker van Turnhout ontboden voor een controle van de beide uurwerken.
Een veel jongere instructie voor de door schepenen benoemde 'horlogiemeester'
Francois Wijnants Fransz. uit 1626, die de overleden Willem van der Lijnden opvolgde, wees nog eens nadrukkelijk op de verplichting, die ook uit de instructie van
1466 viel af te leiden, de functie persoonlijk uit te oefenen en niet een ander te
gebruiken voor het werk."' De uurwerkmeester werd benoemd op grond van zijn
bekwaamheid; de stad wenste niet door een minder bekwame gediend te warden.
Was de uurwerkmeester ziek, dan moest hij dat melden aan de schepenen met een
verzoek om een ander op zijn kosten het werk te laten doen. De gouverneur. de
schout en de schepenen waren de enigen die bevoegd waren opdracht te geven de
klokken stil te zetten of sneller te laten lopen. Het salaris voor het verzorgen van de
juiste tijd was inmiddels gestegen naar 50 gulden per jaar.
15{1

7. Functionarissen in het onderwijs en de armenzorg
7.1. Weinig stedelijke bemoeienis
Bij onderwijs en armenzorg was de stedelijke overheid aanvankelijk weinig betrokken. Particulier en kerkelijk initiatief waren op deze terreinen het belangrijkste. Toch
was er wel een ontwikkeling te zien. De stadsoverheid kreeg een controlerende taak
en bestuursbevoegdheid in van oorsprong religieuze instellingen zoals een aantal
godshuizen. Ook op onderwijsterrein ging het stadsbestuur, zij het zeer beperkte,
activiteit aan de dag leggen. Niet altijd kan men hier echt spreken van stedelijk
personeel, maar in een aantal gevallen is er toch sprake van benoeming. beloning en
instructie door de stedelijk overheid.
7.2. Schoolmeesters
De schoolmeesters waren eigenlijk geen stedelijke functionarissen. Wei betaalde de
stad enkele malen bepaaide bedragen aan een schoolmeester - bijvoorbeeld in 1406 10
Franse kronen of 15 Hollandse guldens - maar van een stedelijke school kan men
volgens Nauwelaerts op grond daarvan nog niet spreken. De Bossche school was

aanvankelijk een parochieschool en later een kapittelschool. Het kapittel van de St.
Jan bleef tot 1629 bevoegd tot benoeming en ontslag van de docenten.152
Wellicht kan men de meester van de 'Waalse school' in de zestiende eeuw weI min
of meer als een stadsschoolmeester beschouwen. De stad achtte het van groot belang,
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dat er een schoolmeester was die de kinderen Frans leerde spreken en schrijven. Men
betaalde de schoolmeester daarom 2 pond groot Vlaams of 12 Rijnse gulden per
jaar.m De schoolmeesters en -meesteressen aan alle andere bijscholen zijn echter
zeker particuliere docenten geweest.
7.3. De meester van de Tafel van de Heilige Geest
De Tafel van de H.Geest was een in parochieel-burgerlijk kader tot stand gekomen
instelling, die werkzaam was ten behoeve van de armen in de stad. Vooraanstaande
burgers, gekozen door de parochie-gemeenschap van de St. Jan, lange tijd de enige
parochiekerk in de stad, vormden het bestuur van deze instelling. Al vroeg moet het
stadsbestuur het bestuur van de Tafel op zich zijn gaan nemen. De schepenen gingen
ook, veelal uit hun midden, de rector of meester van de Tafel kiezen. 154 voor deze
functie was niet alleen de man die het ambt bediende van belang, maar ook zijn
echtgenote speelde een rol bij de uitoefening van deze taak. Misschien was dat de
reden, dat het gebruikelijk was, dat de H.Geest-meester gehuwd was maar geen
kinderen had. Toen mr. Jacob van Balen, de president-schepen en rector van de Tafel
van de H.Geest, kwam te overlijden, was er niemand onder de schepenen, gezworenen en raden die aan deze voorwaarden voldeed en zich verkiesbaar wilde stellen dan

raadsheer Antonie Pijnappel. Hij werd op

11

februari 1622 dan ook eendrachtig door

de drie leden van het stadsbestuur benoemd. Zijn instructie bevatte regels met
betrekking tot de inkomsten en uitgaven, de'spynden' of bedelingen die aan de armen
dienden te worden gedaan, het gebouw van de Tafel en de klerk of schrijver, die er
werkzaam was. Tevens werd voorgeschreven, dat hij eenvoudig diende te leven; de

kosten van zijn levensonderhoud kwamen voor rekening van de Tafel."S

7.4. De rector van de leprozen
Even buiten de stad bij Hintham lag het Leprozenhuis, of het Huis der Zieken,
waarheen de melaatsen werden 'verbannen'. Het stadsbestuur had ook op deze
instelling de nodige invloed verworven. Het verleende onder andere de instructie
voor de 'rector van de ziekers, melaatsen of leprozen'. Deze rector had geen medische
taak maar een bestuurlijke en beddlende. Hij droeg zorg voor de inkomsten en
uitgaven, het onderhoud van huizen en erf, het beheer van de bezittingen van de
instelling en de jaarlijkse verantwoording daarvan aan schepenen en gezworenen.
Daarnaast deed hij de uitkeringen van het weekgeld aan de melaatsen. Deze ontvingen iedere week een bepaald bedrag, zodat zij niet zouden gaan bedelen.156 Het waren
niet de minsten onder de stedelingen die dit rectorschap vervulden. Zo was het in 1613
Goyart van Engelant, die de functie neerlegde en werd opgevolgd door Joris Peterssoon de Louwe, een publiek notaris. 157 Goyart van Engelant was een oud-schepen.
Toen hij in 1607 tijdens zijn ambtsjaar als schepen priester werd, had hij het schepenambt verlaten. Het priesterschap had hem echter niet belet de leprozen te dienen.158
7.5. De meester(s) van het Groot Gasthuis

Het is onbekend wanneer het Groot Gasthuis in 's-Hertogenbosch is opgericht, maar
uit het testament van Willem van Gent blijkt dat het in 1274 reeds bestond. In 1277
werden door Jan van Enghien, bisschop van Luik, statuten uitgevaardigd. In deze
statuten bepaalde hij, dat het bestuur in tijdelijke zaken zou worden gevoerd in
overleg met vier godsdienstige mannen, die gekozen moesten worden op gezag van de

98

----

9/ r

-

--2-th;---777.-i'=7- ·3:.7.In:-6.-/...f-

..'fl' 9422151;-*--------33--*-:.6.r.;2---

./ 918 ili==.=sE_L-- _·.0,;-r,/.:-Al

dtrrit' --2=7 ,9,i *ikia
4'1*r,3,54%

%- --4..-- ----- - 1 :fz> . -3
-fl qu 604££v
-bf- 3=,iv,#, -r---.-/

---

3#.rbrifErnf -Calirn:r_van-._

,

-Zi-

4&*Mu# G,PE /2,1/ 0 - Acir

1:4 6*2&*1;469;Vit#toilimi:Rell#

e*e.<47
ap
. 9/.- #1
7 ilk...·

.

- Al

7,0 e.\953
..49%9 ..,'4. ''agififiSS
.- / k 1:*-"»EF
a ... 26

*.

p

,

F--„.„,

.-#.1 .

.*..41%-

lip

,

5,
<4 -;ke,·.

\:

0/14 A

d.'CE':3...

-5:..

- I...'.Ill ......

ti

i../....

-,ge:.91'.*
: -'.···r..1

Oo intunt

...P

:44 ....

.-

t

-E-Z ·.5.

I

-:.3-ed

A.

....
3. Jll

3= „/' 7&: r...
-tl• -- -//ig

/

_*«r
-9
.=...'527

.7,

.... ....- f

..i·
.....,-r- --..=CAE
. .-,dtkkir<.aeff---

.6..

.

Wrib

**arlib,24

-

=3»M =8

,

Igs....

44

' --

tit »

fi 427*jc * $*a 6**c£, argidti pism =S- ay:t
-6.F------=Fl,7.----1-..1--'-,--6,-:;:2-'.*-.....2. irrf#LE,-,.-1tior.2 tezij':-I'ji /Il/;-0.6.1,%

*.- 26:&#4----.----r-TE--2-* .8.--r ·r=r .,-<-0.19/35.-f/..ri.-i-Z-·ff

fELM- --=45717=L--7.-C ilfiit Itpt:-R = -1----:Sl#11
e.-4.=3-33fER. 2»3F 3-:-=-=CS.,5-7<----.--

=-bE-7-232

4623:'L425/4
-Snt-*r- f -7E--Car.:lf<·ilrilri:*f E
3/*-.1
-..'-7--I---=IL-- -I-,Q-S.-'--i

--

-·.

......-·-···. _,---=. -'.

....... --

Se#-9,=----I- - -3--2--2-r-F.,0.-2.--.--2---:--2.L---im-1::2-5,-ii:-----1-----

-2-6--f:<rf,6»_=2.-.-3--:1n ·· Fli

.'=... --*-

-

_ 7 r=--2.. ' "--Z ···<r- -·--

A .5:... :-ZI.338353:3

· =r .--- . ._- _...f---*c·"':· 1 -TJF----ZZZT- Zl

De leprozerie of lazerij van de stad lag buiten de muren aan de oostgrens van de vrijdom in Hintham. ( Detail
van een kaart van het beleg van de stad uu 1629.)

(GA 's-Hertogenbosch, Hist. Top. Atlas, nr. 3357)

99

bisschop en met instemming van schepenen en gezworenen. De bisschop zelf betrok
dus de stadsregering bij de benoeming van de bestuurders van het gasthuis. In 1376
zou hij nog verder gaan. Toen werd bepaald, dat de officiaal of een andere gedeputeerde van de bisschop jaarlijks in overleg met schepenen en gezworenen rekening en
verantwoording zou doen."' Uit deze bevoegdheden is vervolgens een omvangrijker
superintendentie van het stadsbestuur gegroeid, die in een privilege van 1458 door de
hertog werd erkend. Gevolg van het seculariseringsproces was dus dat het stadsbestuur de gasthuismeesters op den duur allddn ging benoemen. Daarnaast verdween de
officiaal ook bij het afhoren van de rekeningen. In 1477 werd bovendien door het
stadsbestuur bepaald dat voortaan alle drie de leden van het stadsbestuur bij het
afhoren aanwezig zouden zijn. Inmiddels was. vermoedelijk in 1470. het aantal
gasthuismeesters teruggebracht tot ddn.
De gasthuismeester(s) had(den) in een aantal gevallen voor beschikkingsdaden
toestemming nodig. Aanvankelijk moest deze toestemming door of narnens de bisschop worden verleend, later werd dat de toestemming van de schepenen of van de
door het stadsbestuur aangestelde provisor. Deze provisor was meestal een van de
schepenen. De secularisering van het gasthuis ging steeds verder en leidde na jarenlange verwikkelingen tussen zusters en stadsbestuur uiteindelijk tot een concordaat
waarbij bisschop en stadsbestuur tot nauwkeurige afspraken kwamen. Deze hielden
in feite de erkenning in van de in de praktijk gegroeide stedelijke rechtsmacht over het
gasthuis. Al deed de bisschop nadien nog wel een poging zijn macht te herstellen, dat
zou niet meer lukken. 160

7.6. De meester van de arme gevangenen en de gevangenenknecht
De gevangenen. die op de Gevangenpoort in hechtenis zaten, dienden in beginsel
voor hun eigen onderhoud te zorgen. Ten behoeve van de arme gevangenen, die
daartoe niet in staat waren, was er een speciaal fonds, waaruit voor hun verzorging
kon worden geput.Mi Aanvankelijk was dit een particuliere instelling, maar ook hier
kwam steeds meer stedelijke inmenging. De inkomsten van het fonds bestonden
onder andere uit renten en cijnzen gevestigd op de stad, op het land van Brabant. op
onroerende goederen in de stad, vrijdom en Meierij, uit verhuur van landerijen. uit
legaten alsmede uit aalmoezen in geld of natura.162 De oudste akte waarin de stichting
genoemd wordt, dateert uit 1348.163 Het beheer van het fonds en de zorg voor het
levensonderhoud van de arme gevangenen was in handen van de arme-gevangenenmeester of rentmeester van de arme gevangenen. Aanvankelijk voerde hij dit beheer
zelfstandig, maar hij werd gecontroleerd door het stadsbestuur. Een der schepenen
trad namelijk op als provisor. De controle nam steeds meer toe: het stadsbestuur ging
de arme-gevangenenmeester benoemen en zijn rekeningen afhoren. De arme-gevangenenmeester werd tot ondergeschikte van de schepenen. Aan het einde van de
zestiende eeuw ontving hij van stadswege 16 gulden per jaar als salaris. 164 In instructies
voor de arme-gevangenenmeester en de onder hem staande gevangenenknecht werden hun verplichtingen duidelijk omschreven. '65 De arme-gevangenenmeester had
alleen het bestuur over de arme gevangenen, niet over de andere. De inkomsten ten
behoeve van deze arme gevangenen mochten alleen door hem ontvangen, de uitgaven
alleen door hem gedaan worden. Kwamen de inkomsten eerst in handen van de cipier
of de gevangenenknecht, dan moesten deze ze terstond aan hem afgeven. In de
praktijk, zo blijkt uit de instructie en de rekeningen van het fonds, was het de knecht
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die veel inkomsten ontving. Hij haalde ook de aalmoezen op. 166 De meester was te
'aanzienlijk' om dat te doen. De arme-gevangenenmeester moest de arme gevangenen elke dag hun portie eten uitreiken, behalve op zondag en woensdag, wanneer zij
eten kregen van de Tafel van de H.Geest. Ook voor bedden, beddegoed en verwarming droeg hij zorg. De gevangenenknecht ontving een salaris van 5 stuivers per
week, een portie van de langs de deuren opgehaalde of door de Tafel van de H.Geest
verstrekte etenswaren, de helft van de aalmoezen op Witte Donderdag en Goede
167
Vrijdag en 2 oord van de cipier of ingebieder voor elke gevangene die vrijkwam.
De meester van de arme gevangenen en zijn knecht waren vrijgesteld van stedelijke
wachtdienst. Daaraan is overigens ten aanzien van de knecht niet altijd de hand
gehouden.
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De knecht moest, indien dat nodig was, elke dag de tonnen van de gevangenen
legen. Hij mocht zonder toestemming geen diensten verrichten voor de zelf betalende
gevangenen. Tot de aan hem opgedragen verzorging behoorde ook het wassen of
doen wassen van de lakens en het brouwen van scherp bier, waarvoor hij respectieve-

lijk zeep of geld en mout van de gevangenenmeester ontving. Van dat bier mocht hij
voor zichzelf en zijn gezin gebruiken. 169
Het kwam er dus in het algemeen op neer dat de meester van de arme gevangenen
zich bezighield met het beheer van het fonds en de verantwoording van dat beheer, en
dat de verzorging van de arme gevangenen was toebedeeld aan de knecht. De cipier of
ingebieder was de verantwoordelijke voor de bewaking en huisvesting van de gevangenen, maar hij kan niet gezien worden als een functionaris met een taak in de
armenzorg. Hij was een justitieel functionaris.
8. Functionarissen in de gezondheidszorg
8.1. De stadsdokter en stadschirurgijn
Het stadsbestuur bepaalde in de belangrijke verordening op allerlei zaken van 'politie', die onder invloed van de opstandige elementen in 1477 werd uitgevaardigd, dat
"
men hier in der stat sal crigen enen notabilen meester van medicijn ende meesterchirurgijn ende hen toevuegen jaerlix redelic salaris". De dokter en chirurgijn zouden in
dienst van de stad hun medische kennis en kunde ten dienste stellen van de burgers. 170
Of men ook werkelijk in deze tijd tot benoeming van deze functionarissen is overgegaan is niet bekend. Pas aan het einde van de zestiende eeuw komen salarisbetalingen
aan een stadschirurgijn en een of twee stadsdokters voor in de stadsrekeningen.
Er waren in de stad ook particuliere chirurgijns. Hun aantal moet zo zijn toegenomen, dat zij zich in een gilde konden organiseren. In 1553 besloot het stadsbestuur
daarom op verzoek van "seekere goede mannen, onse medeburgeren ende ingezetenen, als medewesende van der konste der chirurgyen ende van der gilden van den
barbierenambachte", dat "het handwerk van der chirurgyen ende barbeyrenkonste
van nu voortaen sal sijn ende weesen een gilde off ambagt" . 171 De stadschirurgijn
stond niet buiten deze corporatie. Bij de aanstelling in 1612 van mr. Silvester Lintermans, "medicijn en chirurgijn", werd hij in zijn hoedanigheid van chirurgijn onder dit
ambachtsgilde gesteld. Silvester Lintermans volgde als stadschirurgijn zijn vader op
tegen hetzelfde salaris van 75 gulden per jaar. Zijn instructie luidde, dat hij daarvoor
rijken en armen moest bijstaan; de eersten tegen redelijke betaling, de laatsten "uit
caritate en ter liefde Gods". Hij moest te allen tijde bereikbaar zijn en mocht zich
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alleen met voorkennis van de schepenen buiten de stad begeven. Uiteraard mocht hij
niet buiten de stad wonen.Het onderscheid tussen de medicus en de chirurgijn kwam
in zijn instructie in die zin aan de orde, dat werd bepaald dat hij zijn salaris zou
verliezen als hij buiten zijn kennis als medicus ook niet zijn kennis en kunde als
chirurgijn zou gebruiken. Lintermans was licentiaat in de medicijnen en vermoedelijk
vreesde het stadsbestuur, dat hij zich tot het in hoger aanzien staande werk van de
medicine doctor zou beperken. 172
Geen eigenlijke stedelijke functionaris was de chirurgijn van het Groot Gasthuis.
De toenemende stedelijke invloed op het Gasthuis uitte zich echter ook in zijn
benoeming, die door de schepenen samen met de meester van het Groot Gasthuis
geschiedde, alsmede in de instructie die het stadsbestuur voor hem opstelde. Zijn
salaris ontving hij echter van het Groot Gasthuis. In 1624 werd Silvester Lintermans,
die we hierboven al als stadschirurgijn tegenkwamen, ook in deze functie benoemd.
Hij kreeg daarbij overigens vrijstelling van de in de instructie voor de chirurgijn van
het Gasthuis opgenomen verplichting van het 'barbieren' van de Gasthuismeester en
diens gezin en de boden van het Gasthuis, omdat hij dat vak niet beheerste. 173

8.2. De pestarts
Behalve de stadschirurgijn en -dokter fungeerde er bij tijd en wijle nog een andere
stedelijke arts. Dat was de dokter die speciaal was belast met onderzoeken van
inwoners en bezoekers van de stad op besmetting met de pest. Op deze wijze trachtte
men een epidemie van deze ziekte tijdig te ontdekken en daartegen maatregelen te
nemen. Behalve preventief was de pestarts ook curatief bezig, zowel op verzoek van
pestlijders zelf als op bevel van schepenen. Het werk was uiteraard zeer gevaarlijk,
hetgeen tot uiting kwam in de salariering. Het salaris van mr. Herman Follinus, die in
1617 werd aangesteld, bedroeg normaal 250 gulden per jaar, maar zodra hij gevallen
van pest had geconstateerd steeg dit bedrag tot 500 gulden. Drie maanden na het
overlijden of genezen van de laatste zieke, viel hij weer terug op zijn vaste salaris van
250 gulden.174

8.3. De vroedvrouw
In dezelfde ordonnantie van 1477, waarin een stadschirurgijn en -dokter werd voorgeschreven, werd ook voor het eerst een vroedvrouw genoemd: "Item dat men ordinancie ende provisie doen sal van vroyvrouwen by informacien van den geleerden oft
andere steden, ordinancie ende provisie van dien hebbende". 175 Zo kwam er ook voor
de barende vrouwen wat men zou kunnen noemen 'medische' bijstand. Of deze
bijstand er voor alle vrouwen is gekomen is echter twij felachtig. Vermoedelijk is deze
beperkt tot vrouwen die aan de pest of enige andere ziekte leden; althans alleen
daarvan zijn voorbeelden bekend. Zij zullen in het algemeen niet zo snel vrijwillig
hulp hebben gekregen en daarom was voor hen een voorziening belangrijk. Met
ingang van 1 oktober 1554 werd bijvoorbeeld Agnes Fierlinxbeek voor drie jaar
aangesteld tegen een salaris van 20 gulden per jaar om "als een wyse ende vroede
vrouwe over die vrouwe van kinde bevrucht wesende, ende van peste ofte eenighe
andere sieckte, egeen vuytgescheyden begaeft synde, te moeten gaen, ende die altyt
by daige ende by nachte by te staen ende behulpelick te wesen, den armen om Gods
wille ende den rycke om heur loon" Omdat zij nog in hetzelfde jaar stierf werd er
maar 18 gulden van haar salaris uitbetaald, vermeldde de stadsrekening van 1554-
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1555.176 Hoewel te betwij felen valt dat zij in staat was uit de doden op te staan, werd in
de stadsrekening van 1555-1556 gemeld, dat zij voor haar tweede dienstjaar de
vastgestelde 20 gulden ontving. m Kennelijk is deze tegenstrijdigheid de personen die
de stadsrekeningen afhoorden nooit opgevallen. In 1617 werd voor een termijn van
drie jaar Marie Udens van der Borcht, vrouw van zadelmaker Silvester Coeckenberger, aangenomen om vrouwen, die aan de pest leden of in een met pest besmet huis
woonden, bij te staan bij een geboorte. Van haar is de instructie bewaard gebleven.
Niet tot haar patientenkring behoorden de vrouwen in het pesthuis van het Groot
Gasthuis. Anderzijds moest zij wel vrouwen assisteren die in een pestkamer van het
Gasthuis verbleven. Van de vrouwen zelf ontving zij het bedrag, dat normaal door
niet besmette vrouwen ook werd betaald. Armen moest zij gratis helpen. De stad
betaalde thans 150 gulden. In verband met de grote sterftekans werd in de instructies
voor de vroedvrouwen speciaal voorgeschreven, dat zij er voor moesten zorgen dat de
kinderen terstond werden gedoopt."8 Handelde zij in strijd met haar instructie dan
stond het de schepenen vrij een ander in haar plaats te stellen.

9. Functionarissen belast met handhaving van de openbare orde, beveiliging, bewaking en verdediging

9.1. Dienaren van de korte stok
Naast boden en groenroeden kende men in 's-Hertogenbosch ook nog dienaren van
de korte stok. Het onderscheid tussen stadsboden en korte roeden, dat overigens lang
niet altijd en overal duidelijk was, kwam in Antwerpen ongeveer neer op het vermelde onderscheid tussen busdragende boden en roedragende boden.'79 In 's-Hertogenbosch waren er echter de groenroeden voor de justitiele taken. Er waren drie
groenroeden en uit de stadsrekeningen van 1552-1553 blijkt, dat er vier dienaren van
de korte stok waren. Met toestemming en in opdracht van de schepenen lieten de vier
dienaren van de korte stok toen op hun nieuwe kleding de stads-Boschboom borduren. De kleding zelf was voor een deel verschaft door de meester van de Tafel van de
H.Geest en de kerkmeesters. 180 De dienaren van de korte stok hadden in's-Hertogenbosch meer een taak op het terrein van de orde-handhaving, dit in tegenstelling tot de
boden. Anderzijds vervulden zij in beginsel niet de deurwaarderstaken die de groenroeden uitoefenden. Voorbeelden van hun werkzaamheden blijken uit de stadsrekeningen. Zo verwijderden zij in de nacht van Witte Donderdag 1557 wegens het gevaar
voor instorting de vele mensen die op het bordes van het stadhuis naar een Passiespel
stonden te kijken.181 Erasmus Arntssen, een van de korte roeden, was op 4 april 1552
in Engelen om te kijken of het daar liggende zand in de Bossche Sloot werd geworpen. 182 Evert, 'de korte stok', deed in opdracht van schepenen de bewoners van de
Vughterstraat en Vughterdijk aanzegging, dat ieder het voor zijn deur liggend hout
moest opruimen tegen de tijd dat Don Frederik van Toledo in de stad zou komen. m In
1570 moesten de korte roeden op verzoek van de prevoost van de Spanjaarden zelfs
assisteren bij het ten uitvoer brengen van de straf 'stroppe la corde' aan een aantal
personen.184 Een uitzondering waarbij zij wel dezelfde taak als de groenroeden
konden vervullen treffen we aan in de costumen. Een schuldeiser die zijn schuldenaar
van buiten in de stad aantrof, mocht deze door de schout, een groenroede of een
dienaar van de korte stok doen arresteren. Weigerden zij dat of waren zij nalatig dan
waren zij voor de schuld aansprakelijk.
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In het eerste artikel van dezelfde titel van de costumen wordt gesproken over
arrestatie van poorters of beslag op poortersgoed. Daartoe waren de schout of de
dienaars van justitie alleen met toestemming van de schepenen gerechtigd. Of met
dienaars van de justitie dezelfden zijn bedoeld als in het bovengenoemde artikel of dat
hieronder verstaan moeten worden de dienaren van de schout is niet geheel
duidelijk. 183

Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze dienaren van de korte stok identiek zijn met
de in vroegere stadsrekeningen vermelde dienaren van de witte roede. De in deze
rekeningen genoemde werkzaamheden van de witte roeden zoals het helpen van een
groenroede bij een executie in Vught (!) en het controleren van de burgers die
's nachts de wacht in de stad moesten houden, zijn vergelijkbaar met die van de korte
roeden. Bovendien was het aantal witte roeden eveneens vier. 186
9.2. Vuurmeesters of blokmeesters
Sedert het einde van de veertiende en in de vijftiende eeuw ontstond er in de steden
speciale aandacht voor de zogenaamde huisarmen, dat wil zeggen armen die niet
bedelden maar in stilte armoede leden. Ook in 's-Hertogenbosch was dat het geval.
Deze zorg voor de huisarmen was hier echter in afwijking van veel andere steden niet
parochieel georganiseerd. Dat kwam omdat de stad slechts 66n parochie kende en de
voor deze zorg noodzakelijke decentralisatie dus niet via een indeling in meer parochies kon geschieden. Daarom werd gebruik gemaakt van een bestaande indeling in
wijken of blokken van de stad. Deze indeling in blokken werd aanvankelijk gebruikt
voor de zorg voor de brandbestrijding. De personen die leiding gaven in de wijk
werden dan ook veelal als vuurmeesters betiteld. Eerst later veranderde deze benaming in armmeesters en blokmeesters. Toen zou de zorg voor de huisarmen in de wijk
even belangrijk, zo niet belangrijker worden dan de zorg voor de brandblusmiddelen.
Daarnaast gingen de blokmeesters later ook als taxateur optreden ten behoeve van
zettingen of personele omslagen en droegen zij bij aan de organisatie van de bewaking
en verdediging van de stad. 18, De blokmeesters werden door en uit de wijkbewoners
gekozen. Als bestuurders van de in de vijftiende eeuw gestichte blokarmenfondsen
legden zij ook aan hun medewijkbewoners rekening en verantwoording af. Het
stadsbestuur had hier geen toezicht of invloed op.188 Om deze reden en omdat hun
taak als vuurmeesters ouder was zijn zij niet bij de functionarissen belast met armenzorg, maar in deze paragraaf geplaatst. Weliswaar was de brandbestrijding eveneens
lange tijd een wijkaangelegenheid, de stad had zo veel belang bij een goede 'brandweer' dat op dit terrein toch de eerste stedelijke voorschriften verschenen ten aanzien
van de taak van de blokmeesters, het onderhoud van de blusmiddelen en de wijze
189
waarop de kosten hiervoor moesten worden omgeslagen.
9.3. Poortwachters en schrijvers aan de poorten
De middeleeuwse steden werden omringd door muren en grachten. Op een aantal
plaatsen kon men via land- en waterpoorten de stad binnenkomen en verlaten.
's Nachts werden deze poorten gesloten en kon niemand de stad in- of uitgaan. Ook
als er overdag onraad dreigde sloot men de poorten. Voor het sluiten en openen van
de poorten en de bewaking daarvan kende men poortwachters of poort- en boomsluiters. Ook in 's-Hertogenbosch, waar men al snel na de stichting van de stad met een
ommuring was begonnen zullen zij al vroeg hebben gefunctioneerd. In de oudste
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Zilveren brodsie met stadswapen, draagteken van de stadspijpers bil belangrijke gebeurtenissen. In 1530 zijn
enkele van deze brodsies door een Bossche zilversmid in opdracht van het stadsbesmur vervaardigd.
( Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch)
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stadsrekeningen worden negen poortwachters genoemd die elf poorten moesten
bedienen. Zij ontvingen daarvoor van stadswege een salaris. 190
In tijden van gevaar werd de bewaking van de poorten vooral 's nachts natuurlijk
sterk uitgebreid. Leden van de schuttersgilden en andere stedelingen, de stadsbestuurders niet uitgezonderd, deden dan bewakingsdienst:w In dergelijke tijden werden ook schrijvers aan de poorten aangesteld, die alle passanten met naam en
toenaam moesten registreren. 's Avonds moesten zij hun lijsten op het raadhuis aan
de dienstdoende raadsheren overhandigen, die dan konden controleren of de passanten zich in de opgegeven herbergen bevonden. Voorbeelden van aanstellingen van
deze schrijvers dateren uit de periode van de Gelderse oorlogen en van de Beeldenstorm in 1566."2 In 1572 werd een aantal klerken uit de schrijfkamer speciaal voor dit
werk aan de poorten gecommitteerd. Dat deze arbeid niet tot de normale dagelijkse
klerkwerkzaamheden behoorde wordt duidelijk uit een apart hoofdstuk dat in de
stadsrekeningen hieraan wordt gewijd. In 1575 werden deze klerken als schrijvers aan
de poorten weer afgedankt. 193 In november 1577 besloot het stadsbestuur in plaats van
deze klerken aan de poorten leden van de schutterijen te stellen die de passanten
zouden moeten registreren.194 De oudste bewaard gebleven instructie voor de schrijvers dateert uit 1608. Daarin werd nauwgezet hun bewakings- en registratietaak
omschreven. 195
9.4. Busmeesters

De verdediging van de stad geschiedde aanvankelijk door de ambachts- en schuttersgilden samen met de gehele burgerij. Pas toen de stad in de zestiende eeuw een
garnizoen kreeg, gingen vreemde militairen een rol spelen bij de stedelijk defensie.
Van stadsdienaren kan men in het kader van de defensie echter ook in de oudere tijd
nauwelijks spreken. Een uitzondering hierop vormden de busmeesters of kanonniers.
Deze waren met name belast met de zorg voor en de bediening van het geschut
alsmede met de zorg voor het kruit en de munitie. Hun aantal wisselde. In de
stadsrekening van 1496 is nog sprake van 66n busmeester, maar tijdens de strooptochten van Maarten van Rossum in de Meierij namen de schepenen tijdelijk een groot
aantal busmeesters aan. In 1542-1543 waren dat er twaalf. 198 Volgens een instructie
voor de busmeesters uit het eind van de zestiende eeuw waren er vier vaste busmeesters. Ieder van de vier had in zijn kwartier, het deel van de stad waar hij werkzaam
was, de zorg voor het geschut. De busmeesters deden hun werk in overleg en
197
samenwerking met de in de stad gelegerde militairen.
9.5. De piiper op de toren
Een andere stadsbeambte die bewakingsdiensten verrichtte was de pijper op de toren
van het stadhuis. Deze in alle steden voorkomende functionaris had tot taak uit te
kijken naar naderend onheil en signalen te geven bij het aanbreken van de dag en
het vallen van de nacht, bij aankomst van belangrijke bezoekers en in het geval van
brand of ander gevaar.198 Hij ontving van stadswege zowel een salaris als ambtskleding. 19' Uit dit ambt van torenwachter heeft zich in het algemeen het instituut van
stadsspeellieden met uitgebreidere verplichtingen ontwikkeld.200 Ook 's-Hertogenbosch kende naast de torenwachter stadspijpers en trompetters die bij feestelijke
gelegenheden en processies speelden. Eveneens werd er een signaal geblazen bij de
201
afkondiging van stedelijke verordeningen.
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Hoofdstuk VIII Justitie

1. Justitie en politie

Rechtspraak was in de Frankische tijd zo dominant dat met het woord justicia de
gehele overheidszorg werd aangeduid. In de latere middeleeuwen groeide er echter
een onderscheid tussen de overheidsfuncties. Men stelde steeds meer justitie en
politie tegenover elkaar, waarbij de term politie ontleend werd aan de algemene
aanduiding van een toestand van goede orde en rust. Met name in de steden ontstond
deze differentiering in functies. Het was aanvankelijk nog een vaag en feitelijk
onderscheid. Onder justitie begreep men in beginsel de rechtspraak in de meest ruime
zin. Politie hield dan de rest van de overheidstaak in, met andere woorden het gehele
burgerlijk bestuur. Sedert de zestiende eeuw werd dit onderscheid steeds duidelijker.'
Het werd toen ook theoretisch gefundeerd. Niettemin bleef definiering achterwege.
Wil men de inhoud van het begrip politie toch wat nader bepalen dan komt men op
grond van de daarover verschenen literatuur tot het volgende: het begrip politie werd
op den duur verstaan in een engere zin: namelijk van staatszorg zonder dat daaronder
justitie, defensie en financien werden begrepen.2 Ten aanzien van de wetgevingsbevoegdheid was men minder duidelijk. Wetgeving werd zowel onder justitie als onder
politie gerekend.3 Veelal hing de toedeling onder de ene of de andere functie af van de
inhoud van de regeling. De wetgevingsactiviteit ontwikkelde zich evenwel in de
praktijk ook als een apart fenomeen, met name uit het privilege. Zij is daarom als een
aparte functie te beschouwen, zoals in het volgende hoofdstuk is gebeurd. Bij dit alles
dient men steeds in het oog te houden dat er weliswaar een differentiering in overheidsfuncties groeide, maar dat men niet van doen heeft met een absolute scheiding
van machten. Integendeel. De organen konden met meerdere functies zijn belast. Het
meest duidelijke voorbeeld daarvan vormen de schepenen. Anders dan bijvoorbeeld
in de Hollandse steden werd in's-Hertogenbosch hun taak ook (later) niet beperkt tot
rechtspraak en deelneming aan de wetgeving, maar bleven zij deelnemen in alle
overheidsfuncties.
Was in de titel van deze studie het begrip politie nog ruim bedoeld, in de hierna
volgende uitgewerkte beschrijving van de functies van de stedelijke overheid is
aangesloten bij de gegroeide differentiatie in administratie van de justitie, administratie van de politie, wetgeving (ordonnantien en keuren) en financien. De veelal
eveneens van de politie onderscheiden functie van defensie is hier niet als aparte
categorie behandeld. Vrijwel alle te bespreken aspecten van de politie bevatten
namelijk ook een zodanig intern stedelijk veiligheids- en orde-aspect, dat deze onder
de politietaak te rekenen zijn. Het zou daarom te ver gaan in casu op stedelijk niveau
van een eigen, van de politietaak onderscheiden, functie van buitenlands beleid en
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defensie te spreken. Hoofdstuk VIII tot en met XI behandelen daarom achtereenvolgens de justitie, de wetgeving, de politie in engere zin en de stedelijke financitn.
Justitie of rechtsbedeling staat daarbij als oudste taak van de overheid waaruit of
waarnaast de andere zich hebben ontwikkeld voorop.

2. Bevoegdheden van de schepenbank
2.1. Criminele zaken

a. Vervolging en berechting 'te wet en te vonnis'
Het vervolgen en berechten van criminele zaken, in stad en Meierij begaan, was een
zaak van hoogschout en schepenen. Titel I, art. 1 van de costumen geeft aan dat de
hoogschout als hoogste vertegenwoordiger van de landsheer in de Meierij belast was
met de vervolging en de correctie van criminele zaken. Onder criminele zaken werden
begrepen, doodslag, gewelddaden, meineed, het toebrengen van zwaar lichamelijk
letsel en andere zaken waarop criminele of arbitrale correctie stond.4 De hoogschout
was in zijn optreden niet vrij. Hij was de rechtsvorderaar: dat wil zeggen hij had te
zorgen dat er rechtgesproken werd maar daarbij was hij gebonden aan het recht en
aan de schepenen die de rechtsvinders waren. Deze gebondenheid 'te w.# en te
vonnis', het legaliteitsbeginsel, zien we tijdens het gehele strafproces.5 Hield de
schout zich niet aan dit samenspel met de schepenen dan ontstonden er onmiddellijk
problemen. Zo was de arrestatiebevoegdheid van de schout binnen de stad niet
onbegrensd. Belangrijke beperkingen waren gelegen in het verbod gesloten huizen te
betreden en in het kerkelijke asielrecht. Zowel ten aanzien van het eerste als van het
tweede zijn inbreuken door de schout bekend. Vooral in de zestiende eeuw is er veel
te doen geweest over machtsoverschrijding terzake door de schout. Op een aantal
gevallen ga ik hier bij wijze van voorbeeld in. Reeds in de jaren dertig van de zestiende
eeuw waren er problemen met Jan van Breugel. Deze had getracht huiszoeking te
doen en arrestaties te verrichten ten huize van personen verdacht van ketterij en
Lutheranisme. De stadsregering protesteerde daartegen bij de landsheer.6 Veel meer
ophef nog veroorzaakte het optreden van Jacob van Brecht. Deze drong met geweld
en tegen de zin van de bewoners enige huizen binnen. Het Bossche recht verbood
echter de officier of zijn dienaren binnen te treden in huizen waarvan de deuren en
vensters naast de deuren waren gesloten om een misdadiger te zoeken of executie te
doen, behalve met toestemming en in tegenwoordigheid van het grootste deel der
schepenen.7 De Bossche stedelingen achtten zich door het optreden van Van Brecht in
hun privileges aangetast en op aandringen van de dekens van de ambachten besloot
het stadsbestuur Van Brecht voor de Raad van Brabant te dagen. Namens de stad
werd ten bewijze van haar rechten bij wijze van turbe een zeer groot aantal getuigen
gehoord. Deze verklaarden in het algemeen dat de schout en zijn dienaren niet tegen
de wil van een bewoner diens huis mochten binnendringen om een delinquent te
arresteren of huiszoeking te doen en dergelijke als de deuren en de ramen naast de
deuren gesloten waren, en dat dit recht, voor zover hen bekend was, altijd door de
schout was gerespecteerd. Vele getuigen haalden hierbij voorbeelden aan waaruit
bleek, dat de schout niet was binnengetreden, tenzij hij daarvoor toestemming had
van de schepenen, of dat hij dit had gedaan uit kracht van een gewezen vonnis na een
deugdelijke procedure. Toch vermeldden sommigen ook gevallen waarin de schout
w61 een huis was binnengedrongen, maar zij zeiden daar onmiddellijk bij dat dit in
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strijd was met bovengenoemd privilege. Ook getuigen uit Waalwijk en Oss, plaatsen
die Bosch' recht hadden gekregen, zeiden niet anders te weten dan dat dit rechtens
was. Soms was men zo overdonderd dat men de deur voor de schout opende, maar
vaak kenden de stedelingen hun recht en moesten de schout en zijn dienaren wachten
met optreden tot iemand bij toeval de deur opende. Regelmatig kwamen dienaren
van de schout aan een open raam praten met de man die zij wilden arresteren maar die
wijselijk binnen bleef en de deur en ramen naast de deur dicht hield. Vooral in vele
gevallen betreffende wederdoperij was de schout actief waarbij hij 's nachts mensen
voor ondervraging van hun bed lichtte en huiszoeking deed. Er waren overigens
enkele verklaringen, die inhielden, dat men in civiele zaken altijdexecutie had gedaan
met ingebieders, groenroeden of deurwaarders en daartoe huizen was binnengegaan
ook al waren de deuren gesloten. In criminele zaken, zo zeiden de betreffende
getuigen. was men evenwel niet binnengetreden.8 De schout had, naast deze inbreuken op het 'huisrecht', eveneens volledig ten onrechte en zonder reden de stad
passerende kooplieden gearresteerd en hun bagage doorzocht. Op dit punt dwong de
Raad van Brabant hem zich voortaan aan de privileges te houden, dat wilde zeggen
dat hij alleen met instemming van tenminste twee schepenen mocht optreden.9 In de
verklaringen kwamen soms ook andere zaken betreffende de bevoegdheid van de
schout en van zijn machtsmisbruik naar voren. Zo vertelde een getuige dat een vrouw
die ontboden was ten huize van de schout daar plotseling te horen kreeg dat hij haar
beschuldigde van overspel. De schout dwong haar vervolgens akkoord te gaan met
een compositie van 300 gulden. Zij tekende daarop een schuldbekentenis voor dit
bedrag. Haar echtgenoot opponeerde echter daartegen en wilde de schuldbekentenis
vernietigd zien. De getuige wist verder niet meer dan dat het proces over deze zaak
niet was doorgezet. In een ander geval had de schout bij een proces tegen hemzelf de
zaak van de rol doen schrappen.'° Ook het verdere verloop van een proces vond steeds
plaats met raadpleging en instemming van de schepenen. De schout moest een
gevangene, indien deze daarom verzocht, binnen drie dagen voor de schepenbank
brengen. Kwamen de schepenen na het antwoord van de verdachte tot de conclusie
dat het een delict betrof waarop geen lijf- of doodstraf stond, dan bepaalden zij dat hij
onder borgstelling vrijgelaten moest worden. EGILMerb=r door-de_ sshout op de
pinbankmochtalleen met instemming en in aanwezigheid van schepenen geschieden.11 Over het verloop van de procesgang in criminele zaken zijn noch de costumen
noch de wettelijke regelingen erg uitvoerig; dit in tegenstelling tot de civiele procesgang die alle aandacht krijgt. 12 De criminele procedure was in beginsel mondeling.
Art. 31 van de Caroline ordonnantie van 1530 bepaalde dat aldus: "Ende voirts
aengaende den Criminele saken, die in de Vierscharen bij onsen Hoogenscoutet oft
zynen Stadthoudere tegen Partien geintenteert worden, die sullen mondelinge bedinght, beleydt, gedecideert. ende geexecuteert worden; Ten ware, dat een Verweerdere begheerde der Stadt Recht: In welcken gevalle men dair inne Procederen sal mit
Aensprake ende Antwoirde in gescrifte, ende voirts 't selve Proces beleyden ende
decideren, gelyck boven in andere saken in d'jerste Instantie geordineert is". Alleen
indien de verdachten dat wensten werd het proces dus schriftelijk gevoerd. Criminele
zaken konden op alle dagen van de week, met uitzondering uiteraard van de zondag,
door de schepenen behandeld worden. Omdat deze zaken de afdoening van de civiele
zaken te zeer belemmerden bepaalde de Albertine ordonnantie in 1599 dat zij voortaan ofwel op een andere dag dan de civiele zaken zouden moeten worden behandeld
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ofwel na elf uur wanneer men stopte met de civiele zaken. Verscheen de schout niet of
niet tijdig ter zitting dan mochten de schepenen iemand uit hun midden aanwijzen om
hem te vervangen. 13
Ofschoon er slechts weinig gegevens met betrekking tot de criminele procesgang
voorhanden zijn, lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat evenals elders zich ook in
's-Hertogenbosch het extraordinair proces heeft ontwikkeld voor criminele zaken.
Met name de rol biedt hiervoor enige aanknopingspunten. Veel verdachten zaten op
de gevangenpoort in hechtenis, maar er waren er ook op vrije voeten. De laatsten
worden in de rol van de criminele zaken uitsluitend gedaagde of verweerder genoemd.
Tegen hen werd ordinair geprocedeerd. Tegen gevangen zittende verdachten kon
zowel een extra-ordinaire als een ordinaire procedure worden gevoerd.14
Behalve een opsporings- en vervolgingstaak had de hoogschout ook als opdracht de
schepenen in criminele zaken te manen recht te spreken. Voor de schepenen gold
daarbij eveneens het principe 'te wet en te vonnis'. Niet alleen moesten zij zich
houden aan de procedureregels, maar ook de materiele rechtsvinding moest gebaseerd zijn op het (stedelijke) recht. Zowel in de stadsrechten als in de costumen als
ook in het Landcharter van Brabant treffen we vele strafbepalingen aan die exacte
strafsancties inhouden, waaraan de schepenen gebonden waren. 15 De straffen bestonden in dood- en lij fstraffen, verbanning en dergelijke. De kosten van de bij het
verhoor en de executie gebruikte strafwerktuigen zijn terug te vinden in de stedelijke
rekeningen. Zo werd het brandmerkijzer in 1552-1553 van een boom voorzien.16 In
's-Hertogenbosch gebrandmerkte personen waren daardoor herkenbaar.
Nadat de schepenen het vonnis hadden vastgesteld sprak de hoogschout dit formeel
uit en zorgde ook voor de tenuitvoerlegging. In boetstraffelijke zaken traden in de
stad de laagschout en in de Meierij de kwartierschouten op. Dergelijke zaken werden
echter niet tot de criminele maar tot de civiele zaken gerekend.

b. Compositie
De schout was niet verplicht tot vervolging. Hij kon ook van vervolging afzien en met
de verdachte tot een akkoord komen: compositie. Deze transactie of vereffening
kwam veel voor. Voor de schout speelden hierbij vooral fiscale overwegingen; hij
ontving op deze wijze inkomsten voor de hertog. Maar ook de verdachten gaven vaak
de voorkeur aan 'genade en pointinge' boven 'wet en vonnis'. De schout kon zowel
alleen tot transactie overgaan als samen met de schepenen. De schepenen trachtten
ook hierbij zo veel mogelijk betrokken te worden; het schijnt ook een tijd gebruikelijk te zijn geweest dat de compositie plaatsvond in samenspel van schout en schepenen. Byl noemt onder andere "gepunt bi den schoutheit van den Bossche ende bi den
scepenen van den Bossche" en "gebetert bi den scoutheit van den Bosch ende voir die
scepenen van den Bosch"."De schepenen hebben zich daarom ook wel eens fel verzet
tegen het composeren door de schout. In de zomer van 1499 bijvoorbeeld was
wijntapper Jan Rombouts door drie dronken lieden in zijn huis lastig gevallen. Hij
vluchtte de straat op en werd daar door deze mannen met lange messen en hellebaarden zodanig verwond, dat hij lange tijd op bed moest blijven liggen en verlamd was
gebleven. De drie daders kwamen met hem een schadevergoeding van 100 gulden plus
de dokterskosten overeen. Daarna verzochten zij de schout, Hendrik Dicbier, of hij
hen tegen een redelijke som geld in genade wilde aannemen. De schout was hiertoe
weI genegen maar schepenen, gezworenen en raden verzetten zich hiertegen. Zij

110

beweerden, dat de schout dit niet zonder hun toestemming kon doen en dat zij, als hij
het toch zou doen, de drie zouden vangen en de hals afslaan, waartoe zij naar hun
zeggen geprivilegieerd waren. De schout beweerde het tegendeel, maar niettemin
wachtte hij twee maanden lang op het tonen van de privileges waarmee zij zeiden hun
gelijk te kunnen staven. Toen zij deze uiteindelijk toonden, vond hij daarin niet meer
dan boetebepalingen en bovendien stond in alle privileges de clausule dat de rechten
van de hertog werden voorbehouden. In dit stadium van de zaak wendde Hendrik
Dicbier zich tot de hertog. Deze stelde hem in het gelijk en beval de deurwaarder
schepenen en raadsheren aan te zeggen, dat zij de schout niet mochten hinderen in het
uitoefenen van zijn officie en hem te laten handelen zoals hij van oudsher gewoon was
te doen. Waren zij het daarmee niet eens dan moesten zij hun zaak maar in rechte
komen vervolgen voor de Raad van Brabant.'8 Daarmee had de hertog de verhouding
schout - schepenen duidelijk afgebakend.
Ten gevolge van het vele misbruik dat de officieren van het compositierecht maakten werd nog in een ander opzicht hun handelen beperkt. Voor compositie of gratie
hadden zij, zo blijktuitde instructie op de officieren van 1478, in bepaalde gevallen de
toestemming nodig van de Rekenkamer.w Wellicht is door het inschakelen van de
Rekenkamer het samenspel met de schepenen verdrongen. In de criminele ordonnantie van 5 juli 1570 en het Eeuwig Edict van 1611 werden composities tenslotte
verboden, al bleven zij in de praktijk voorkomen.
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c. De criminele rechtsmacht territoriaal bezien
De costumen spreken van criminele bevoegdheid van de hoogschout in stad en
Meierij. Hoogschout en schepenen waren echter niet in de gehele Meierij bevoegd. In
de gebieden die zelf hoge jurisdictie bezaten traden de betreffende heerlijkheidsofficier en de schepenbank aldaar op.21 De rechtsmacht van de Bossche hoogschout en
schepenen strekte zich alleen over de zogenaamde hertogsdorpen uit. In het kwartier
van Oisterwijk betrof dit Esch, Helvoirt, Hilvarenbeek (half), Hoge en Lage Mierde,
Oisterwijk en Vught. In het kwartier van Kempenland ging het om de banken
Bergeijk. Bladel, Dommelen, Eersel, Hoogeloon, Oerle, Oostel- en Middelbeers,
Veldhoven en Vessem en in Peelland om Aarle-Rixtel, Bakel, Erp, Lierop, Nederwetten, Nuenen, Sint-Oedenrode, Schijndel, Someren, Son, Sterksel, Tongelre en
Veghel. In het kwartier van Maasland tenslotte hadden geen hoge jurisdictie de
banken van Berghem, Heesch, Lithoijen, Maren, Nistelrode, Oss en Rosmalen. 22
Wat deze rechtsmacht van 's-Hertogenbosch op het platteland inhield is met name
goed af te zien aan de arrestatie- en vervolgingsbevoegdheid van de hoogschout. Uit
1544 dateert een regeling van de bevoegdheid van de hoogschout, zijn stadhouder en
de vier kwartierschouten tot arrestatie van alle buitenlandse delinquenten en vagebonden die een delict hadden begaan op het platteland van de Meierij. Zij mochten
deze boosdoeners dan voor berechting naar 's-Hertogenbosch voeren. De arrestatiebevoegdheid gold ook voor bewoners van het platteland die een delict hadden begaan
waarop verbeurte van lijf en goed stond. In alle andere gevallen, dus wanneer het
geen hals- maar boetstraffelijke zaken betrof, moest de vervolging geschieden in de
woonplaats van de delinquent of ter plaatse waar hij gearresteerd was.23 Omdat de
hoogschout niet in staat was alle door hem gearresteerde delinquenten in hun woonplaatsen te vervolgen werd in 1545 deze regeling door de keizer aangevuld met een
bevel aan de kwartierschouten zonder protest de vervolging van door de hoogschout
gearresteerden op zich te nemen. 24
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Daar waar de hertog samen met een andere heer de macht bezat, moesten in dit
verband wel conflicten ontstaan. Zo gebeurde dit bijvoorbeeld in de halfheerlijkheid
Oirschot in 1554. Een delinquent, die in Oirschot diverse delicten had gepleegd
waarop de doodstraf stond, was met instemming van de Oirschotse schepenen door de
schout van de halfheer Richalt de Merode overgebracht naar de gevangenis die deze
heer ter plaatse bezat. Deze gevangenis was zeer bouwvallig en de misdadiger wist
daaruit dan ook snel te ontsnappen. De hoogschout klaagde bij de Raad van Brabant
over de weigering de delinquent aan hem over te leveren en over deze overbrenging
naar de gevangenis van De Merode waardoor de gevangene had kunnen ontvluchten.
De Raad stelde de hoogschout in het gelijk en gelastte schout en schepenen van
Oirschot op te houden met hun'rebellie' en te gedogen, dat de hoogschout delinquenten weghaalde en naar's-Hertogenbosch bracht teneinde daar tegen hen te procederen of met hen te composeren als hij dat wilde, zoals hij van ouds had gedaan zonder
toestemming te vragen aan de heer De Merode of diens officier. Deze kreeg natuurlijk
weI zijn helft van een eventuele compositie.15 Ondanks de hoge jurisdictie van Oirschot prevaleerde dus volgens de Raad van Brabant het recht van de hertog en dus van
de hoogschout van 's-Hertogenbosch.
Ten onrechte traden stedelijke functionarissen of vertegenwoordigers ook weI eens
buiten de Meierij op. Zo hadden de Bossche schepenen en schutters eens in Engelen
een voortvluchtige verdachte in hechtenis genomen, die daarna in de stad ter dood
was gebracht, terwijl Engelen een hoge heerlijkheid was in het Land van Heusden.
26
De zaak liep voor de stad overigens met een kwijtschelding van deze misdaad af.
2.2. Civiele zaken
Competentie
In civiele zaken strekte de bevoegdheid van de Bossche schepenbank zich uit over een
groot aantal personen en zaken.2, In de eerste plaats was de schepenbank natuurlijk
bevoegd indien een of beide partijen Bossche burgers waren. Daarnaast kon de
schepenbank ook optreden indien bij een zaak personae miserabiles. zoals weduwen.
wezen en armen, uit de Meierij waren betrokken, teneinde dezen aan een snelle
uitspraak te helpen. Verder strekte de competentie zich uit over gevallen waarbij
goederen van Bossche burgers in het geding waren en daar waar het ging om goederen
gelegen in stad en vrijdom. De schepenbank beoordeelde voorts geschillen omtrent
obligatoire of zakelij ke overeenkomsten die voor de Bossche poorters waren gesloten. Bezwaren tegen beden, tollen en andere fiscale heffingen in stad en Meierij en
belastingfraude stonden eveneens te hunner beoordeling. 1n het laatste geval ging het
vooral om ontduiking van accijnzen. Het opvallend grote aantal zaken tegen schepenen en bestuurders van de Meierijse dorpen heeft ongetwijfeld voor een belangrijk
deel deze belastingbezwaren tot object.28 Ook kon de Bossche schepenbank getuigen
horen uit de Meierij en daarbuiten. De schepenbank kon iurissubsidie verlenen op de
officieren van de vazallen in de Meierij, dat wil zeggen bij nalatigheid van deze
officieren procedures overnemen. Als onderhorige schepenbanken in de Meierij
recht weigerden, kon de Bossche schepenbank in hun plaats recht spreken. Wisten de
schepenbanken in de Meierij en in een aantal plaatsen daarbuiten niet hoe vonnis te
wijzen, dan konden zij om lering komen naar's-Hertogenbosch. De Bossche schepenen gaven dan een advies, waarbij zij in feite het uit te spreken vonnis vaststelden.
In appel sprak de schepenbank recht van vonnissen van schepenbanken in de
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Meierij en andere onderhorige banken. In reformatie of in revisie tenslotte konden de
Bossche schepenen recht doen in geval van verzet tegen verstekvonnissen uit de
Meierij, die tegen onwetende partijen waren gewezen.
Een bijzondere categorie zaken, die eveneens onder de civiele zaken werd gerekend waren de boetstraffelijke zaken, waarbij de laagschout tegen overtreders van
verordeningen procedeerde. Dergelijke zaken treffen we dan ook aan op de civiele rol
en het aan de hertog toekomende deel van de hierop staande keuren en breuken is
verantwoord in de rekeningen van de laagschouten. Voorbeelden hiervan zijn onder
andere een zaak die staat op de civiele rol van 27 juli 1533 en een zaak op 16 augustus
van hetzelfde jaar.29 In de eerste zaak procedeerde de laagschout tegen Alyt van
Hijnden. Hij eiste van haar 21 schellingen boete, te verdelen in drie delen, te weten
een derde voor de hertog, een derde voor de stad en een derde voor de aanbrenger,
wegens het feit dat zij in strijd met een stedelijke verordening met appels op de markt
had gestaan. Alyt vroeg om genade en beloofde als zij nog eens betrapt zou worden
zowel de 21 schellingen als de dan op te leggen boete te zullen betalen. In de tweede
zaak eiste de laagschout tegen Willem van Weert 25 schellingen wegens het trekken
van een mes tegen iemand. Door de schepenen tot bewijslevering verplicht. legde de

schout de eed af, dat dit feit hem door wettige getuigen was aangebracht.

Wettelijke regeling van de procesgang
De procesgang voor de Bossche schepenen werd in 1527 door Karel V in een ordonnantie betreffende een nieuwe manier van procederen vastgelegd.10 Omdat er zowel
reeds tevoren, als ook na de afkondiging van deze ordonnantie door de schepenen
bezwaren waren opgeworpen, vond er op 26 december 1527 nog een aanvulling
plaats.31 Toen deze niet het vereiste effect had en het verzet tegen de nieuwe ordonnantie bleef bestaan, trok de landsheer deze tenslotte op 9 maart 1528 in." Op 2 juni
1530 volgde toen een tweede ordonnantie betreffende de manier van procederen,
welke wel is doorgevoerd.'3 In 1599 volgde een omvangrijke aanvulling en aanpassing
van de manier van procederen door de aartshertogen.34 Deze Albertine ordonnantie
was vooral gericht op verkorting van de procesduur en formalisering van processuele
handelingen. Regels van procesrecht treffen we ook aan in de costumen. Deze
costumen zijn in de zestiende en zeventiende eeuw in opdracht van de hertogen
opgetekend.35
Zowel in de ordonnantie van 1527 als in de Caroline ordonnantie van 1530 zijn
belangrijke punten de invoering van een apart griffiersambt en van de rol als register
van te behandelen zaken.36 De rolprocedure betekende een modernisering en verschriftelijking van het proces. De invoeiing van een aparte griffier en de nieuwe
procesgang hebben grote invloed gehad op de archiefvorming van het schepengerecht. Sedert deze tijd zijn er buiten de zaken die vielen onder de voluntaire jurisdictie, welke door de secretarissen werden geregistreerd, ook andere rechterlijke bescheiden opgemaakt.

Op grond van de Caroline ordonnantie waren er verschillende rollen:
1. De rol van binnenzaken of Martisrol.
Deze rol en de hierna volgende rollen van buitenzaken en ingeboden zaken waren de
gewone rollen. De rol van de binnenzaken werd gehouden op dinsdag en vrijdag. Op
deze dagen werden de zaken behandeld tussen poorters onderling. De oudste be-
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waarde rol van binnenzaken begint in het schepenjaar 1528-1529 en is tevens de
oudste van alle bewaard gebleven rollen. Ondanks de annulering van de ordonnantie
van 1527 is de Bossche schepenbank dus toch met het procederen op de rol gestart.
Volgens aantekeningen in een kroniek geschiedde dit op 4 oktober 1527."
2. De rol van buitenzaken of Jovisrol.
Donderdag was de marktdag in 's-Hertogenbosch. Het is dus te begrijpen dat deze
dag, waarop vele buitenlieden toch al in de stad kwamen, de dag was om zaken te
behandelen waarbij deze buitenlieden procespartij waren.18 De oudste nog aanwezige
Jovisrol in het rechterlijk archief dateert van 1534 - 1535, maar mijns inziens is deze rol
waarschijnlijk eveneens minstens sedert 1530, eventueel sedert 1527 bilgehouden.„
Het lijkt onwaarschijnlijk dat men de rol van binnenzaken wel is gaan aanleggen en
deze niet. Er zijn ook geen aanwijzingen dat buitenzaken aanvankelijk op de binnenrol zijn geplaatst.
3. De rol der ingeboden zaken.
Op deze rol staan alle zaken, die door indaging voor de Bossche schepenbank
kwamen. De oudste begint in februari 1531, maar ook hier kan er mijns inziens nog
wel een aan vooraf zijn gegaan.40 Overigens staan er ook ingeboden zaken op de
Jovisrol. De verhouding tussen deze twee rollen komt aan de orde bij de uitwerking
van het recht van ingebod.
4. De rol van het jaargericht.
Naast de gewone rollen werd als buitengewone rol de rol van het jaargericht gehouden. Het jaargericht was reeds zeer oud.41 De gewone zittingen van schepenbanken
werden aanvankelijk slechts gehouden indien er zaken te behandelen waren. Men
neemt aan dat er echter vddr de veertiende eeuw in beginsel op meer regelmatige
tijden zittingen plaatsvonden, indien er tenminste zaken werden aangebracht. Vanaf
de veertiende eeuw hielden de meeste Brabantse schepenbanken in elk geval regelmatig iedere veertien dagen zitting. Buiten de gewone zittingen kwamen de schepenen drie of vier maal per jaar bijeen in een algemene zitting, waarbij ook alle inwoners
verplicht waren aanwezig te zijn. Dit waren de zogenaamde jaargedingen of placita
generalia. Ook de Bossche stadsrechten maken melding van deze jaargedingen. In
art. 18 van het recht van 1185/1195 staat:
"Voert meer zijn er in der selver stadt gesett drie jaergedingen: deerste snaeste dysdaighs na dertiendach. dander snaeste dysdaighs nae die octave van paesschen ende tderde snaeste dysdaeghs nae die
feeste Synte Jans Baptisten; die welcke daer toe gesett zijn dat elck poirtere die in possessien es van
ennigher erffelich(eit) in elck van den drien jaergedingen voer comen sal ende daer beclaigt werden van
der erffelicheit, eest dat yemant es die heyscht. ende eest dat hij niet beclaegt en wordt, soe sal hij daer
nae naeder scepenen vonnisse vredelijc zijn erve besitten. Ende die voirs. gedingen sclen in die kercke
geboden werdene. Also weert dat ennich poirteren in die stat wesende in eenich van den drien gedingen
niet voer en queme, die soude voer dat genoch doen sculdich zijn den richtere twe scillingen te betalen.
En die vredelijc possessie der erffelicheit en zal niet moghen geconfirmeert ende geproevet werden en zij
met scepenen oft geswoeren".42

Hiermee correspondeert art. 16 van het recht van 1284, dat luidt:
-Item in dicto opido constituta sunt tria placita generalia: primum proxima feria tercia post epiphaniam
Domini, secundum feria secunda post octavas pasche, tercium feria secunda post festum nativitatis beati
lohannis Baptiste. Que ad hoc sunt instituta ut quilibet opidanus existens in possessione hereditatis
alicuius in quolibet trium placitorum predictorum compareat, et ibi si sit qui eum super hereditate
huiusmodi impetat, conveniatur; si vero non conveniatur, ipse postmodum iuxta sententiam scabinorum
quiete hereditatem huiusmodi possideat; et dicta placita sunt in ecclesia indicenda. Quieta vero hereditatis possessio non poterit confirmari vel probari nisi per scabinos vel iuratos"
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Daaraan kan worden toegevoegd art. 55, dat bepaalt dat de schout de schepenen ter
gelegenheid van de jaargedingen, dus drie maal per jaar, een maaltijd verstrekt en
gruit geeft.43 In het Privilegium Trinitatis van 1330 zijn de bovenstaande bepalingen

bijeengebracht in art. 6:
"Voert sijn gheset in de stat van Den Bosch 3 jaerghedinghe, dirste tsMaendaechs na Dertiendach,
d'ander tsMaendaechs na Beloken Paesschen, derde tsMaendaechs na de gheboerte sinte Jans Baptiste
ende in elken van desen 3 jaerghedinghen sal de scoutheyt sculdech sijn den scepenen teten te gheven
ende haer gruyt oec te gheven ende dese jaerghedinghe sal men cont doen in de kerke".44

In dit artikel is de in 1185/1195 en 1284 omschreven bestaansreden van de jaargedingen uit de tekst verdwenen. Die reden was volgens deze rechtsoptekeningen, dat
iedere poorter die onroerend goed bezat moest verschijnen op het jaargeding, alwaar
zijn bezit betwist kon worden. Had geen betwisting plaats, dan kon hij na schepenvonnis niet meer worden aangesproken.
Ook in de literatuur wordt de competentie van het jaargeding ter zake benadrukt.
Toch is die competentie volgens diezelfde literatuur veel meer omvattend dan uit deze
Bossche stadsrechtsbepalingen valt af te leiden. Voor de Brabantse schepenbanken
spreekt Byl over competentie "A des matieres tres diverses". Naast de processen
omtrent onroerend goed vermeldt hij onder andere dat de schout kon procederen tot
beslag en arrestatie en dat eigenlijk alle zaken in het jaargeding aan de orde konden
worden gesteld. Bovendien had het jaargeding ook een bestuurlijke functie. De
aanwezigen werd het lokale gewoonterecht voorgelezen, opdat zij dit zouden onthouden; de schout maakte gebruik van de gelegenheid om verordeningen af te kondigen
en grondcijnzen en andere heffingen voor de heer werden er geind.45 Vooral op deze
laatste functie gaat Behets in.46 Hij heeft allereerst de verschillende theoriean omtrent
het ontstaan van de jaar- en voogdgedingen tot een synthese gebracht. Op basis van de
onstaansgeschiedenis van de jaargedingen verklaart hij ook de functies: regeling van
de goede gang van zaken in het territoir; in herinnering brengen van de rechtspraak en
rechtsgewoonten alsmede de toepassing en aanpassing daarvan; bevestiging van de

heerlijke rechten. De heer liet er zijn verordeningen afkondigen en zijn heffingen
legaliseren en opleggen. De onderdanen mochten er hun klachten indienen over het
bestuur en zaken die hen hinderden. Zij mochten er ook misdrijven aanbrengen.
Bovendien konden de onderdanen er zelf ook regelingen maken.
Deze jaargedingen werden ook in de steden lange tijd gehandhaafd. De Bossche
vermeldingen staan dus niet op zichzelf. Toch is de betwisting van het bezit van
onroerend goed het enige onderwerp dat in de Bossche stadsrechten genoemd wordt.
Hierop is ook Spierings ingegaan in haar werk over het schepenprotocol.41 Toch is er
een ontwikkeling geweest naar de behandeling van ook andere zaken dan die betreffende onroerend goed.
Zo is er allereerst de gedachte ontstaan, dat een poorter een andere poorter slechts
op een van de drie jaargedingen mocht doen dagen en dat dagvaardingen uitsluitend
aan de persoon dienden te geschieden. Om deze dagingen te ontgaan zorgden Bosschenaren dat zij tegen de tijd van de jaargedingen buiten de stad waren. In reactie op
dit misbruik bepaalde Karel V in 1530, dat poorters elkaar te allen tijde mochten
dagen en dat dagvaardingen bij hun afwezigheid ook aan het huis van gedaagden
mochten worden uitgebracht.48 Bij vergelijking van deze ordonnantie met de stadsrechten valt op, dat in de opsomming van misbruiken in de aanhef van de ordonnantie
de jaargedingen worden gedateerd met Pasen, Sint Jan en Kerstmis, terwijl in de
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ordonnantie van 1530 zelf Pasen, Sint Jan en Dertiendag (Driekoningen) staat. Dat
laatste is meer in overeenstemming met de stadsrechten, hoewel ook in dat opzicht
nog een correctie kan worden aangebracht. In feite werden de jaargedingen aanvankelijk gehouden op dinsdag na Dertiendag, dinsdag na Beloken Pasen en dinsdag na
Sint Jan Baptist. In 1284 zijn de laatste twee genoemde dinsdagen veranderd in
maandagen en in 1330 is ook de dinsdag na Dertiendag veranderd in maandag na deze
feestdag.49

Verder wordt in de Caroline ordonnantie van 1530 niet gesproken over de aard van
de in het jaargeding te behandelen zaken. De formulering is zodanig dat alle zaken
tussen poorters eronder begrepen zouden kunnen worden. Nu tonen de processenverbaal van uitwinning en titel XXXII van de costumen, dat in procedures betreffende
uitwinning van onroerend goed de teboekstelling van de gelegde beslagen in elk geval
plaatsvond tijdens het jaargeding.s° Dit vinden we echter niet terug op de rol van het
jaargeding, die over de periode 1530 tot 1561 bewaard is.S' Een verklaring hiervoor
kan wellicht zijn, dat het hier niet gaat om het geschil dat tussen crediteur en debiteur
bestaat, maar slechts om de afkondiging van het beslag dat op het uit te winnen
onroerend goed is gelegd. Op de rol zouden dan slechts de contentieuze zaken en niet
de andere tijdens de jaargedingen plaatsvindende afkondigingen en gebeurtenissen
worden vermeld. Op de bewaard gebleven rol van het jaargeding staan geen zaken
betreffende onroerend goed, maar juist betreffende (geld)schulden, in hoofdzaak
wegens geleverde waren en diensten, met daarnaast vele gevallen van geldlening en
huishuur en soms van cijns. Er zijn talloze voorbeelden te vinden van leveranciers van
bijvoorbeeld wijn, bier en brandstof die niet-betalende klanten aanspreken. En op de
rol van het derde genecht van Sint Jan Baptist in 1534 staat bijvoorbeeld, dat een
onderwijzeres bij enige ouders in rechte alsnog het niet-betaalde schoolgeld voor hun
kinderen vordert. 52
Om een indruk te krijgen van het aantal zaken, heb ik bij wijze van voorbeeld de
drie genechten van het jaargeding, dienende na Sint Jan in 1531 geteld: bij het eerste
genecht op 21 juli 1531 stonden 40 zaken op de rol, bij het tweede op 23 juli
daaropvolgend 84 zaken en bij het derde genecht op 7 augustus 87 zaken. In zeer veel
zaken verscheen de gedaagde niet en werd verstek tegen hem verleend. Dat is op de
rol aangegeven door een teken, meestal een kruis in de marge. Onderaan de rol van
een genecht staat ook meestal: "alle dese voirgaende partyen metten cruce geteekent
zyn behoirlycken voertgeroepen ende gecontumaceert ende verreijct. Behoudelycken dat actores zullen doen blycken van den exployte ende summarie van huerder
intencien". Deze en andere processuele handelingen staan eveneens in de marge of
onder een zaak aangetekend. Hoe groot het aantal afwezige gedaagden wel kon zijn
moge blijken uit een voorbeeld van de drie genechten van het jaargeding van Sint Jan
in 1535. In deze drie genechten stonden achtereenvolgens 26.30 en 32 zaken op de rol,
waarvan er respectievelijk 19, 24 en 18 van een kruis zijn voorzien. 51
De competentie van het jaargeding in deze zaken stemt overeen met die welke in de
zestiende eeuw in Leuven voorkwam. Ook daar had de procedure voor het jaargeding
de modernisering van de rechtspleging aanvankelijk weten te overleven, maar raakte
aan het eind van de zestiende eeuw toch steeds meer in onbruik. Het jaargeding werd
toen nog slechts gebruikt als een bijzonder gerecht voor een snelle en eenvoudige
berechting van schuldvorderingen.54
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5. De civiele rol van het officie
Dit was een tweede bijzondere rol. Deze werd volgens Smit ingesteld op grond van
art. 34 van de Albertine ordonnantie van 1599 en verdween weer in 1624. Dit art. 34
spreekt echter over criminele zaken en die zouden ook op de criminele rol kunnen
worden geplaatst. Slechts een deel van de rol is bewaard gebleven. Bovendien is de
aard van de zaken op deze rol meestal niet duideljk. Er staat in beginsel dat de schout
nomine officii procedeert tegen iemand en welke proceshandeling op de dienende dag
heeft plaatsgevonden. Het komt mij voor dat het veelal handelt om wat ernstiger
boetstraffelijke zaken. De procesgang is ordinair. Dat kan de reden zijn dat gesproken wordt over civiele rol. Andere zaken waarin de schout nomine officii eveneens

ordinair procedeert staan echter op

de

criminele rol."

2.3. Voluntaire zaken
Hoewel voluntaire zaken ook civiele zaken zijn, wijken zij van de andere civiele zaken
zodanig af, dat behandeling als aparte categorie gerechtvaardigd is. Schepenen traden
in deze zaken immers niet op als beslechters van geschillen, maar zij hadden vanuit
een modernrechtelijke benadering bezien meer een administratieve taak.56 In de ogen
van de toenmalige rechtsgenoten was hetgeen wij voluntaire jurisdictie noemen
evenzeer rechtsbedeling als contentieuze rechtspraak en strafrechtspraak.
De voornaamste en meest bekende vorm van voluntaire rechtsmacht van de Bossche schepenen is liet staan over overdrachten en bezwaringen van onroerend goed in
stad en Meierij en een aantal plaatsen buiten de Meierij. Deze laatste waren die
plaatsen waar het recht van ingebod gold." Daarnaast trad de schepenbank op in
familierechtelijke en erfrechtelijke aangelegenheden zoals handlichting, voogdijbenoeming, huwelijkse voorwaarden, scheiding en deling, naastingsrecht en dergelijke.
De schepenen stonden ook over obligatoire overeenkomsten, zoals koop, huur, pacht
en verzoeningen alsmede over beloften, waarbij men bepaalde verplichtingen op zich
nam. Men beloofde bijvoorbeeld'op de poort te gaan', indien men een overeenkomst
niet zou nakomen. Dat wilde zeggen dat men vrijwillig ging inliggen, in gijzeling
ging. 58 Ook beloofde men wel een bedevaart te maken of iemand bij terugkeer van een
bedevaart een bepaald bedrag te betalen.,9 Ook de ten overstaan van de schepenen
gedane aanmaningen en verleende volmachten werden in de schepenprotocollen
geregistreerd. Een bijzondere categorie vormden de toestemmingen tot rechtshandelingen ten behoeve van minderjarigen. In 's-Hertogenbosch waren er anders dan in
vele andere (Brabantse) steden geen weesmeesters of overmomboiren. Schepenen
benoemden voor de wezen een voogd of momboir, die het beheer en de administratie
had over hun goederen. Over dit beheer waren deze voogden aan de schepenen zelf
verantwoording schuldig. De voogden mochten de goederen waarover zij het beheer
hadden niet verkopen en overdragen, hoe voordelig dat ook mocht zijn. Schepenen
weigerden altijd toestemming daarvoor te geven. In 1531 bepaalde Karel V dat de
schepenen voortaan voor juwelen en onroerend goed, indien verkoop noodzakelijk of
voordelig was, deze toestemming weI mochten verlenen, op voorwaarde dat deze
goederen eerst via een openbare veiling drie zondagen na elkaar zouden worden
aangeboden.6° Van deze macht getuigt het Curateelboek, een protocol van autorisaties tot beschikking over goederen van onmondigen.
De registratie van deze voluntaire zaken geschiedde door de secretarissen, ook toen
61
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er voor het gerecht een griffier was benoemd. Daarmee wordt ook de bijzondere aard
van deze zaken benadrukt.

3. Het recht van ingebod

Het Bossche recht van ingebod hield aanvankelijk in het recht om buiten de stad en
haar vrijheid wonende lieden, die in gebreke waren, voor de Bossche schepenbank te
dagen. Het ingebod was dus een algemene civielrechtelijke executiemaatregel. Dit
ruime indagingsrecht zien we terug in titel II van de Bossche costumen. Daar worden
de gevallen opgesomd waarin partijen uit stad en Meierij zich tot de Bossche schepenbank mochten wenden en waarop deze schepenbank dan gewoon was beschrijfbrieven te verlenen. De genoemde gevallen waren:

- aangelegenheden waarbij Bossche poorters of hun goederen betrokken waren;
- geschillen omtrent goederen die onder getuigenis van de Bossche schepenbank
waren verkregen;

- gevallen waarin justitie was geweigerd;
bezwaren tegen de hoogte van de aanslag in de beden;
- gevallen van getuigenverhoor;
- gevallen van iurissubsidium op de officieren van de vazallen in de Meierij om
gewezen vonnissen te executeren;
- indien het betrof personae miserabiles (mededogen behoevende personen, met
name armen, weduwen en wezen) om hen "tot korter expeditie te helpen";
- gevallen van verstekvonnissen door schepenbanken in de Meierij en een aantal
plaatsen daarbuiten gewezen, indien er sprake was van onwetendheid bij de
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veroordeelde en hij de kosten van retardatie betaalde.
De gevallen waarin ingebod mogelijk was, waren dus niet beperkt tot geschillen over
obligatoire en zakelijke overeenkomsten die voor de Bossche schepenen of Bossche
poorters waren gesloten. In de praktijk was later echter een sterk accent op deze
categorie komen te vallen. Daarnaast vond aan het einde van de vijftiende eeuw een
inperking van het recht plaats. Bij de tussen de stad en Meierij in 1495 gesloten
Raminge werd namelijk bepaald, dat geschillen inzake onroerend goed dat zowel
voor een buitenbank als voor de Bossche schepenbank was getransporteerd ook ter
kennisneming zouden staan van de schepenbank waar de originele schepenbrief was
-

gepasseerd. Bij geschillen over voor buitenbanken gepasseerde schuldbrieven die
voor de Bossche schepenbank waren opgedragen, was het ingebod voortaan
verboden. 61

Het recht van ingebod strekte zich in de eerste plaats uit over de gehele Meierij.
Maar ook daarbuiten was de Bossche schepenbank nog bevoegd. Zo kon het recht
ook worden gehanteerd in het land van Ravenstein, waaronder ook Uden en Herpen,
in Megen en verder in Oyen, Lith, Gemert, Poppel, Weelde en Ravels. Daarmee zien
we de juridische invloedssfeer van 's-Hertogenbosch zich tot op zekere hoogte ook
uitstrekken over de 'grensgebieden' van de Meierij. Coopmans heeft aangetoond dat
het Bossche recht van ingebod juist in deze gebieden tot verzet en problemen aanleiding gaf.64 Zo moest de Raad van Brabant er in 1552 aan te pas komen om 's-Hertogenbosch te handhaven in het recht dat voor de Bossche schepenbank onroerende
goederen te Uden konden worden belast en gehypothekeerd alsmede dat deze sche65
penbank van geschillen daarover kennis mocht nemen.
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Anderzijds bezat 's-Hertogenbosch niet als enige dit recht. Er waren sub-hoofdplaatsen in de Meierij die een dergelijk recht bezaten. Met name Helmond oefende dit
recht veelvuldig uit.86 Uit conflicten met Brussel blijkt verder dat de rechtsmacht van
67
de Brusselse schepenbank weer boven die van 's-Hertogenbosch ging.
schepenbank
zien we in
Een tijdelijke uitbreiding van rechtsmacht van de Bossche

de woelige tijd eind zestiende- begin zeventiende eeuw. De Raad van Brabant had op
21 november 1594 de Bossche schepenbank gemachtigd beschrijfbrieven te verlenen
tegen debiteuren in het Land van Heusden, de Langstraat, de Tieler- en Bommelerwaard, het Land van Altena, Hedel en andere daar nabij gelegen plaatsen. Crediteuren hadden ook vroeger dergelijke beschrijfbrieven verkregen voor die plaatsen en
daaraan was in het verleden voldaan. Maar ook waren er problemen geweest met
executie van vonnissen in verband met de weigering of onwilligheid van de officieren
aldaar om daaraan te voldoen. De Raad van State verklaarde daarom op verzoek van
de Bossche schepenen, na advies ingewonnen te hebben bij de Raad van Brabant, dat
indien de officieren in deze gebieden niet assisteerden bij de executie of niet executeerden, de ingebieder en dienaren van justitie van de stad met behulp van soldaten
deze executies voorlopig mochten verrichten, zolang de troebelen duurden.68
Bij verzet tegen het ingebod of een vonnis in een ingeboden zaak, kreeg het ingebod
een strafrechtelijk vervolg. De schout, schepenen, raadsheren, vele leden van de
schutterijen en andere Bosschenaren trokken in dergelijke gevallen erop uit om de
weerspannige personen gevangen te nemen en binnen de stad te brengen ter correctie
69

en bestraffing.
Het aantal ingeboden zaken was zeer aanzienlijk. Om een indruk daarvan te
krijgen moet men zowel de ordinarisrol van de buitenzaken als de rol van de ingeboden zaken raadplegen. Toen in de Caroline ordonnantie van 1530 werd voorgeschreven dat er ter rolle geprocedeerd diende te worden. werd tevens een aantal rollen met
name genoemd. De rol van de buitenzaken was de rol waarop de zaken werden
gesteld , waarin een of beide partijen buitenlieden waren. Deze rol werd gehouden op
donderdag. Verscheen de ingebodene ten dienende dage dan werd de zaak op de
ordinarisrol geplaatst, verscheen hij echter niet dan kwam hij op de rol van de
ingeboden zaken. Deze rot werd behalve op donderdag ook op dinsdag en vrijdag
gehouden.70 Uit enige steekproeven blijkt, dat er op dinsdag evenwel in het algemeen
slechts enkele zaken op de rol stonden; op donderdag en vrijdag was het daarentegen
beduidend drukker. Daarbij ging het om aantallen zaken in de volgende verhouding:
5:12:18, 4:20:53, 5:36:53, 5:13:41, 2:21:30. Een uitzondering vormden dinsdag 2,
donderdag 3 en vrijdag 5 december 1532, waar een verhouding 1:0:49 voorkwam.
Misschien is er die donderdag geen zitting gehouden; de fout in de datering doet iets
dergelijks vermoeden. Normaliter week men naar een latere dag of soms een voorafgaande dag uit, indien de gewone zittingsdag op een feestdag viel." De drukte op de
vrijdag naast de donderdagse marktdag kan verklaard worden door het feit, dat de
ingebieders van vrijdagmorgen tot zaterdagmiddag in de stad moesten zijn om ter
terechtzitting te kunnen getuigen.72 Voor de vonnissen in ingeboden zaken werd geen
apart register aangelegd. Vonnissen in binnen- en buitenzaken bevinden zich in
dezelfde registers. 73
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4. Hoofdvaart
4.1. Betekenis
Hoofdvaart, 'te hoofde gaan' of'om leringe trekken' wil zeggen dat de schepenen van
een plaats in geval van dubia met betrekking tot of leemten in het eigen recht, ten
gevolge waarvan zij niet of niet met zekerheid wisten hoe te beslissen in een aan hen
voorgelegd geval, dit ter oplossing voorlegden aan de schepenbank van een andere
plaats. Meestal ging het daarbij om de schepenbank van de moederstad, de stad
waaraan het stadsrecht was ontleend. Echter ook als er van filiatie geen sprake was,
worden weI voorbeelden van hoofdvaart aangetroffen.74
Dit is ook voor's-Hertogenbosch het geval. Daarom is hierna onderscheid gemaakt
in verschillende categorieen waarin de hoofdvaarten bij de Bossche schepenbank zijn
te verdelen. Eerst komt echter de hoofdvaart door de schepenbank van 's-Hertogenbosch aan de orde.

4.2. Hoofdvaart door de Bossche schepenen
De stad 's-Hertogenbosch had haar stadsrecht ontleend aan het Leuvense recht. De
Bossche schepenen gingen daarom bij de moederstad Leuven te hoofde. Weliswaar
nog niet in het oudste stadsrecht, maar wel in dat van 1284 treffen we daarvan een
vermelding aan: " . . . . quod burgenses de Buscoducis ius opidi sui extra opidum suum
non requirent. Si vero sententias requirere voluerint, eas requirent apud Lovanium".15
In het Privilegium Trinitatis van 1330 heet het "....dat die scepen van Den Bosche
trecht hare stat buten der stat niet soeken ende solen, mer willen si vonnessen soeken
oft halen, die solen sie soeken ende halen tot Loven.... ".'6
Drie rechtsdagen mochten de schepenen een vonnis aanhouden, daarna moesten zij
vonnis wijzen of te hoofde gaan. Pas na zekerheidstelling voor de kosten door partijen
gingen de schepenen hoofdvonnis halen. Op de eerstvolgende rechtsdag na hun
terugkeer moesten zij dan dit vonnis uitspreken op straffe van verlies van hun
schepenambt.77

Hermesdorf, sprekend over de kracht van een hoofdvonnis, zegt dat dit in het

algemeen bindend was voor het gerecht dat te hoofde was gegaan of op zijn minst
grote betekenis had. Hoewel hij meent dat men te's-Hertogenbosch hierover minder
stellig is, vermeldt hij toch ook de bepaling van 1336, dat de schepenen het hoofdvonnis op de eerstvolgende rechtsdag moeten 'uten'.78 Ik denk niet dat dit betekent dat zij
na dit 'uten' nog een andersluidend vonnis konden 'wisen'.
Om de reis- en verblijfkosten van schepenen in de hand te houden bepaalde de
hertog in 1336 tevens, dat zij per dag maximaal 15 oude groten zouden ontvangen, als
zij ten behoeve van de hertog of de stad reisden. Dit bedrag werd tevens vastgesteld
als maximum dat partijen per dag moesten betalen voor het halen van een
hoofdvonnis.79
Uit de eerste eeuwen van de Bossche geschiedenis zijn niet veel voorbeelden van
hoofdvaart naar Leuven bekend, hoewel die er ongetwij feld geweest moeten zijn. Uit
later tijd beschikken we over meer gegevens hieromtrent. Er zijn diverse bronnen
waaruit we deze gegevens kunnen putten. Zo zijn er de Leuvense vonnisboeken
waarin hoofdvonnissen duidelijk staan aangegeven. Nog tot in de twintiger jaren van
de zeventiende eeuw blijken de Bossche schepenen zich tot de Leuvense collega's te
wenden. Zo zouden zij in 1621 een zaak tussen Hendrik Loeff van der Sloot en zijn
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echtgenote Geertrui Cornelissen tegen Bartholomeus Loeff van der Sloot ter lering
naar Leuven. In 1622 deden zij hetzelfde met een zaak van de schout Philips van
Brecht tegen de goudsmid Hendrik Thomassen.w Ook komen in het schepenprotocol
van 's-Hertogenbosch verslagen van hoofdvaarten met de daaraan verbonden kosten

voor. Bijvoorbeeld in 1426 en 1496/1497.w Soms blijkt van een hoofdvaart uit de
rekeningen van de schout. Zo vervolgde Gijsbert van Vianen van Beverweerde in

1419-1420 enige personen wegens meineed voor de Bossche schepenbank. De schepenen waren in deze zaak 'niet wijs' en besloten tot hoofdvaart. De schout moest de
kosten voor zes dagen reis en verblijf van vier schepenen en zijn eigen klerk dragen.n

Tenslotte bieden ook de Bossche stadsrekeningen wel gegevens over hoofdvaart.
Onder andere blijkt daaruit dat de schout in 1571-1572 de hoofdvaart op Leuven
trachtte te ontkennen. Het dossier en het vonnis in deze zaak leren ons wat er aan de
hand was. De schout procedeerde reeds sedert 1562 tegen een zekere Rombout van
Kessel. De schepenen hadden de kwestie aanvankelijk om advies gezonden naar een
aantal onpartijdige rechtsgeleerden in Brussel. Daarna beslisten zij de zaak - volgens
de schout uit partijdigheid - niet, maar verwezen deze in een nieuw interlocutoir naar
Leuven. De schout protesteerde daarop bij de Raad van Brabant wegens onwilligheid
van de schepenen vonnis te wijzen en verzocht bevel dat zij binnen zes weken zouden
moeten beslissen. Voordat de deurwaarder dit bevel in 's-Hertogenbosch kon betekenen, was de zaak echter al naar Leuven overgebracht. De Bossche schepenen antwoordden de Raad dan ook dat zij helemaal niet onwillig waren te vonnissen,
aangezien zij de Leuvense schepenen reeds om lering hadden verzocht. Bovendien
had de schout beweerd dat's-Hertogenbosch geen ander hoofd had dan de Raad van
Brabant. De schepenen stelden evenwel dat zij een speciaal privilege hadden waarin
Leuven tot hun hoofd was aangewezen. De Raad gaf de schout in deze ongelijk en
83
erkende de hoofdvaart op Leuven.
4.3. Hoofdvaart bij de Bossche schepenbank
Aangezien het Bossche recht zelf ook weer als voorbeeld heeft gediend voor andere
stads- en vrijheidsprivileges kan men bij de Bossche schepenbank eveneens hoofdv:art verwachten. Toch gaat stadsrechtfiliatie niet altijd gepaard met hoofdvaart.
Bovendien gaan ook gerechten te hoofde uit plaatsen waarmee geen filiatie bestaat.
Van al deze mogelijkheden volgen hierna voorbeelden.

4.3.1. Hoofdvaart van schepenbanken van steden en vrijheden met Bosch' recht
a) Hoofdvaart van Bra.-·ntse steden en vrijheden
Reeds sedert de dertiende eeuw hadden de steden Dormaal en Landen hoofdvaart op
's-Hertogenbosch. Daarnaast had ook Hannuit Bosch' recht, maar hier zijn geen
voorbeelden van hoofdvaart bekend. Van Uytven bestrijdt overigens voor Landen
het bezit van Bosch' recht. Hij spreekt alleen van Leuvens en Tienens recht dat in 1289
uitdrukkelijk aan Landen werd verleerid en ontkent een eventueel daaraan voorafgegaan bezit van Bosch' recht.84 Onverklaaid blijft in zijn gedachtengang echter waarom
deze zo dicht bij Leuven gelegen plaats hoofdvonnis in het veel verder verwijderde
's-Hertogenbosch moest gaan halen. Bovertdien erkende keizer Maximiliaan in 1510,
bij gelegenheid van de hernieuwing van de J..andense privileges, die bij de Luikse
verovering van de stad in 1482 door brand verloren waren gegaan, dat deze privileges
bepaalden, dat de schepenen van Landen hun hoofdvonnis zouden halen bij de
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schepenen van 's-Hertogenbosch en dat "die voorschreven van Landen hebben die
vryheyt der voorschreven stadt van den Bossche". Schepenen van Landen zouden
hun hoofdvonnis daarom in's-Hertogenbosch halen zoals zij dat altijd gewoon waren
geweest en zonder dat zij zich in 's-Hertogenbosch eerst zouden behoeven te verantwoorden of zij wel hetzelfde recht hadden.85 Toch moet in het begin van de zestiende
eeuw de hoofdvaart van Landen enigszins ongebruikelijk zijn geweest. Bovengenoemd privilege van Maximiliaan zou anders niet in een Bosch' privilegeboek zijn
afgeschreven. Dit afschrift hangt samen met het onmiddellijk daarop volgend afschrift
van een certificatie van twee schepenen van Landen van 12 augustus 1531.86 Daarin
verklaarden deze schepenen, dat verschillende personen voor hen hadden getuigd,
dat zij zich gevallen herinnerden waarin schepenen van Landen hoofdvonnis hadden
gehaald te 's-Hertogenbosch. Kennelijk was men in 's-Hertogenbosch niet meer goed
op de hoogte en hebben de Landense schepenen deze certificatie en de tekst uit 1510
aan de Bossche schepenen moeten tonen. Via de Bossche stadsrekeningen zijn
diverse voorbeelden uit de zestiende eeuw bekend dat meier en schepenen van
Landen te hoofde kwamen. Zij werden namelijk tijdens hun verblijf in de stad met
wijn beschonken, welke schenkingen in de stadsrekeningen zijn verantwoord.87 Sedert 1531 is deze hoofdvaart dus zeker geen zeldzaam voorkomende zaak meer.
Overigens was er tan maal, in 1560. geen sprake van hoofdvonnis halen, maar van
appelvonnis halen.88 Ook daarmee zal waarschijnlijk hoofdvaart bedoeld zijn. De
termen appel en hoofdvaart werden vaak door elkaar gebruikt.89 Hetzelfde geldt voor
de schepenen van Dormaal in 1566, die met een'appellatie' waren gekomen. In 1570 is
het namelijk weer gewoon "die binnen deze stad haar hoofdvonnis hadden gehaald.
alzo na auwer manieren geschoncken....".w Van Dormaal zijn evenwel ook gevallen
van werkelijk appel bekend in 's-Hertogenbosch, zodat de terminologie niet zonder
meer uitsluitsel geeft voor de vraag of er sprake is van appel of hoofdvaart. Het
Bossche recht is in de loop van de dertiende en veertiende eeuw ook toegekend aan
een aantal plaatsen in de Meierij, te weten Oisterwijk, Eindhoven, Sint-Oedenrode.
Waalwijk en Oss. Niet in alle gevallen zijn deze plaatsen tot steden uitgegroeid;
sommige zijn vrijheden gebleven. Van al deze plaatsen kwam hoofdvaart op's-Herto91

genbosch voor.
b) Hoofdvaart van steden buiten Brabant met Bosch' recht
De filiatie van het Bossche stadsrecht met een aantal Hollandse steden doe.t ook van
daaruit hoofdvaart verwachten. Dat blijkt in de praktijk niet het geval. Er was geen
automatische verbondenheid van hoofdvaart aan de stadsfiliatie. Van Haarlem, Delft
en Alkmaar, die hun recht aan dat van 's-Hertogenbosch onf .,ien, is het alleen Delft
dat hoofdvaart heeft gehad. Dit recht van hoofdvaart is aan Delft bovendien eerst in
1259 apart toegekend.92
Woudrichem, waarvan het recht van 1356 ook verwant is aan het Bossche recht,
kende eveneens hoofdvaart naar 's-Hertogenbosch. In 1373 werd deze hoofdvaart
echter al weer verboden. 93

4.3.2. Hoofdvaart van andere Brabantse schepenbanken
Niet alleen steden en vrijheden in de Meiterij, maar ook de meeste andere schepenbanken in dit gebied hadden hoofdvaart op de Bossche schepenbank. Zo bepaalde
Jan I in 1294 dat hoofdlering of appel (ook hier werden beide termen weer door elkaar
gebruikt) van Heeze en Leende in 's-Hertogenbosch diende te geschieden.w In 1301
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werd hetzelfde bepaald voor de schepenen van Someren.gs Jan II dwong Lith, Lithoijen en Heerewaarden in 1307 naar 's-Hertogenbosch te gaan en verbood hoofdvaart naar Luik.96 Bladel. een van de plaatsen in Kempenland met Antwerps recht,
mocht van hertogin Johanna in 1400 daarentegen, zoals zij vroeger ook deden, in
Antwerpen te hoofde gaan en hoefde niet (langer) naar 's-Hertogenbosch.91 Schepenen van Tilburg en Goirle moesten sedert 1453 naar 's-Hertogenbosch te hoofde. 98
Maar ook al zijn er geen uidrukkelijke bepalingen daaromtrent, in beginsel gingen op
den duur alle Meierijse schepenbanken naar 's-Hertogenbosch als er niet anders was
bepaald.99

Een register met hoofdvonnissen van de Bossche schepenbank geeft voor de
periode 9 mei 1608 - 31 maart 1629 een duidelijk overzicht van de plaatsen van waaruit
hoofdvaart plaatsvond."" In deze periode werden 104 hoofdvonnissen in dit register
opgetekend voor 29 verschillende plaatsen. Het betreft daarbij 28 schepenbanken uit
de Meierij, waaronder die van Eindhoven, Oss en Oisterwijk. Het gaat te ver aan dit
overzicht algemene conclusies te verbinden voor de hoofdvaart vanuit de Meierij.
Helaas beslaat het register voor de periode vddr 1629 slechts circa twintig jaar. Het
toeval waardoor bepaalde plaatsen in die periode te hoofde zijn gekomen en andere
niet kan een grote rol spelen.
4.3.3. Hoofdvaart van schepenbanken uit grensgebieden van de Meierij
In het kader van de politiek van het behouden en (her)krijgen van Brabantse invloed
in de grensgebieden aan de noord-oostrand van het hertogdom bepaalden de hertogen
Maximiliaan en Philips in 1482 dat Oyen hoofdvonnis zou halen bij de schepenbank
van 's-Hertogenbosch en niet te Nijmegen. De schepenen van Oyen hebben hieraan
gevolg gegeven, zoals blijkt uit een voorbeeld van enige jaren later.'m Het is overigens
de vraag of deze hoofdvaart een lang leven beschoren is geweest. Nadat Oyen aan het
einde van de vijftiende eeuw Gelders was geworden, werd er nog wel over het
ingebod, maar niet meer over deze hoofdvaart gesproken.
Voor Grave en Cuyk lukte het bij de annexatie van dit gebied door de hertog van
Brabant in 1481 de hoofdvaart op de Bossche schepenbank op te leggen. In 1485
verviel deze hoofdvaart weer, toen Grave en Cuyk neutraal werden verklaard. Weliswaar verklaarde Willem van Oranje in 1559, dat Grave en het Land van Cuyk niet
zouden worden verkort in hun privileges. maar dat betekende niet de herleving van de

hoofdvaartbepaling van 1481.
In het bovenvermelde register van hoofdvonnissen komt in de periode 1608 - 1629
een opvallend aantal vonnissen voor ten behoeve van Boxmeer. Na Hilvarenbeek en
Tilburg kwam deze schepenbank zelfs op de derde plaats wat betreft het aantal malen
dat de schepenen in deze periode naar 's-Hertogenbosch trokken. Boxmeer was
weliswaar een Brabantse plaats. maar behoorde niet tot de Meierij. Niettemin strekte
de invloedssfeer van de Bossche schepenbank zich in elk gevalin de periode 1608-1629
in dit opzicht tot Boxmeer uit.
In de inleiding van de voorlopige inventaris van het archief van de schepenbank van
's-Hertogenbosch wordt ook uitgegaan van hoofdvaart vanuit Megen. Het daarvoor
aangehaalde bewijsstuk uit 1537 betreft echter geen hoofdvaart maar het recht van
ingebod. Bovendien had de graaf van Megen in 1496 reeds elke hoofdvaart verboden.
Waar de Megense schepenen voordien te hoofde gingen vermeldde hij echter niet."13
1{)2
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4.3.4. Hoofdvaart van schepenbanken buiten Brabant zonder (bekende) verwantschap
met het Bossche recht
Geheel buiten de voorbeelden van hoofdvaart die in het voorgaande zijn gegeven valt
de hoofdvaart van Vianen. Van een stadsrechtfiliatie is hier vooralsnog niets bekend. 1114 In 's-Hertogenbosch zelf was men bovendien ook niet zo overtuigd van het
recht tot hoofdvaart van Vianen. Toen schepenen van Vianen in 1489 daarvoor in de
stad kwamen, werd hen daarom eerst gevraagd "zekeren scyn ende wairheit" te tonen
dat zij daartoe geprivilegieerd waren. Daarop schreven schout, burgemeester, schepenen en raad van Vianen, dat zij van ouds, "van begyn dat onse stede van Vyanen
yerst gefundeert is geweest", geprivilegieerd en gewoon waren hun hoofdvonnis te
halen in een van de drie steden 's-Hertogenbosch. Arnhem of Dordrecht en dat zij dat
zo nodig met "levendige konden van goeden eerbaeren wittaftigen personen die hair
hoeftvonnisse van onsen stede wege gehaelt hebben tot elken vanden voirgenoemden
drien steden bysonder...." konden bewijzen. Met het verlangde hoofdvonnis keerden
de schepenen tenslotte naar Vianen terug.
1(15

5. Appel en reformatie
5.1. Appel bij de schepenbank van 's-Hertogenbosch
Appel in de moderne betekenis was in de middeleeuwen aanvankelijk onbekend. Uit
een beroep dat partijen konden doen op de hoofdbank van de schepenbank aan wie
hun zaak ter beoordeling stond, onder onttrekking van die zaak aan dat college,
alsmede uit de mogelijkheid van het vals schelden van een vonnis, dat wil zeggen de
schepenen aanklagen omdat zij opzettelijk een verkeerd vonnis zouden hebben
gewezen, heeft zich echter het appelrecht ontwikkeld. '06 Zo kon de Bossche schepenbank worden tot appelinstantie voor alle vonnissen van de schepenbanken in de
gehele Meierij, "naervolgende seeckere Previlegien, ende ouden Hercommen",
aldus artikel 10 van titel II van de Bossche costumen. Een uitdrukkelijk privilege
aangaande dit appelrecht was er bijvoorbeeld voor Geffen.'07 De costumen stellen de
zaken voor's-Hertogenbosch echter wat al te eenvoudig voor. Men ging ook elders in
appel. Uit een aantal plaatsen in de Kempen die Antwerps recht volgden, ging men
naar Antwerpen. Soms gebeurde het elders in appel gaan ten onrechte. In Budel, dat
in 1421 bij de Meierij was ingelijfd, beweerde men bijvoorbeeld dat men in Aken in
appel mocht gaan. De Budelnaren moesten zich echter volgens de Raad van Brabant
tot de Bossche schepenen wenden. Er waren ook sub-hoofdplaatsen in de Meierij die
als caput voor de schepenbanken in hun omgeving fungeerden. Duidelijke voorbeelden daarvan waren Sint-Oedenrode en Helmond. Tenslotte ging de Raad van Brabant eveneens als appelinstantie voor de lokale schepenbanken optreden.'08 Een. zij
het ten aanzien van de periode vddr 1629 beperkte, indruk van de appelzaken voor de
Bossche schepenbank biedt een bewaard gebleven lijst van overgebrachte appelzaken. De lijst betreft de periode 1616-1709. Voor de periode 14 september 1616 - 12
januari 1629 gaat het om 123 zaken van 38 verschillende schepenbanken, waarvan 36
uit de Meierij. Vooral vanuit Peelland kwamen in deze tijd relatief veel appellen voor,
te weten 66 van deze 123. Binnen Peelland kwam meer dan de helft van deze 66
appellen weer voor rekening van drie plaatsen: Sint-Oedenroede vijftien maal, Helmond twaalf maal en Schijndel tien maal. De andere negenentwintig gevallen kwamen voor rekening van dertien andere Peellandse schepenbanken.'°g Er kwam ook
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appel voor tegen vonnissen van schepenbanken van buiten de Meierij. Edn maal is er
volgens de genoemde lijst een vonnis uit Gemert in appel overgebracht, en weI in
1617. Vanuit Gemert was het inderdaad mogelijk in 's-Hertogenbosch in appel te
gaan. Daarnaast kon men vanuit Gemert ook naar Helmond voor appel. In 1669
werden de rechten van Helmond vervallen verklaard. Appel en ingebod in 's-Hertogenbosch bleven gehandhaafd.11' In 1486 was er volgens Sassen een geval van appel

vanuit Oyen in 's-Hertogenbosch. Dat is zoals hiervoor is aangetoond echter geen
appel geweest maar een hoofdvaart. Over appel vanuit Oyen is niets bekend."1
Volgens Smit was ook appel mogelijk tegen vonnissen van Landen, Dormaal,
Vianen en sedert 1346 Heerewaarden.112 Dit is echter niet zonder meer juist. De
betreffende bronnen spreken primair van te hoofde gaan. Dat wil niet zeggen dat
appel niet mogelijk was, alleen dat het niet zonder meer uit de door Smit aangehaalde
bronnen is af te leiden zo hij al bronnen daarvoor aangeeft. Voor Vianen en
Heerewaarden valt het ten zeerste te betwijfelen. Zeker is wel dat vanuit Dormaal
appel voorkwam. Twee maal komt een appel tegen een vonnis van de schepenen van
Dormaal voor in de bovengenoemde lijst van overgebrachte appelzaken.'13 Mogelijk
is men ook vanuit Landen naar 's-Hertogenbosch gekomen.
5.2. Reformatie van vonnissen van de schepenbank van 's-Hertogenbosch
Tegen vonnissen van de schepenbank van 's-Hertogenbosch zelf was geen appel
mogelijk. 's-Hertogenbosch bezat het beneficium reformationis en derhalve was
slechts reformatie mogelijk. Dit privilege dat 's-Hertogenbosch deelde met de drie
andere Brabantse hoofdsteden was gebaseerd op de Blijde Inkomste van Maria van
Bourgondie en in de artikelen 4 respectievelijk 2 van de ordonnanties op de stijl van
procederen voor de Raad van Brabant van 1531 en 1604, die handelden over de
competentie van de Raad, nader vastgelegd.114 Voor Leuven ging dit privilege overigens al voor bepaalde zaken terug tot de dertiende eeuw. '15 Reformatie was een op
appel gelijkend rechtsmiddel. Hierbij werd de tenuitvoerlegging van het vonnis
echter in beginsel niet geschorst en het was ook mogelijk gedurende langere tijd dan
de appeltermijn nog in reformatie te komen.
De instantie waarbij reformatie van Bossche vonnissen moest worden ingesteld was
de Raad van Brabant in Brussel. Hierbij dient bedacht te worden dat de Raad van
Brabant eerst uit de vijftiende eeuw dateert en dat appel en reformatie van vonnissen
van Brabantse schepenbanken bij deze Raad pas in de tweede helft van de vijftiende
eeuw enigszins tot ontwikkeling begon te komen. 116
Ondanks het privilege kwamen bij de Raad in Brussel ook appelzaken voor.
Vermoedelijk gebeurde dit tegen de wil van 's-Hertogenbosch, aangezien uit een
voorbeeld uit 1478 blijkt, dat er ondanks appel een vonnis, gewezen in een zaak tussen
de Bossche ingezetenen Jan van Thilenrode en Hendrik Ghijsselen, was ten uitvoer
gelegd en dat in een andere zaak, waarin eveneens appel was ingesteld, desondanks
een inhechtenisneming had plaatsgevonden. De Brabantse hertog vergaf de schepenbank evenwel haar eigenmachtig optreden op voorwaarde dat zij partijen schadever117
goeding zou geven.
In de praktijk leverde het verschil tussen appel en reformatie overigens niet al te
veel problemen op daar bij reformatie vaak uitstel van tenuitvoerlegging werd
gevraagd en verleend.
Het appelrecht en ook het recht van reformatie betrof in beginsel overigens slechts
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civiele zaken. In criminele zaken gold in geheel Brabant de regel dat appel niet
mogelijk was. Dit dient echter genuanceerd te worden: van vonnissen van ordinair
geprocedeerde strafzaken was w61 appel of reformatie mogelijk en eveneens was dat
het geval van vonnissen in extra-ordinair geprocedeerde zaken die niet op bekentenis
waren gevonnist.118 Bij de Staatse Raad van Brabant in 's-Gravenhage zijn hiervan na
1629 ook voor 's-Hertogenbosch en de Meierij voorbeelden te vinden.119 Voor de
periode vdar 1629 mag men hetzelfde aannemen.
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Hoofdstuk IX Wetgeving

1. Van gewoonterecht naar privileges en wettenrecht

Wanneer een gebied tot stad werd verheven werd daaraan stadsrecht verleend. Dat
was meestal geen nieuw ontworpen recht. Veelal werd dit recht ontleend aan het recht
van een andere stad. Daarnaast bevatte het stadsrecht vaak reeds in het betreffende
gebied geldend gewoonterecht.1
Gewoonterechtelijke regels waren in een jonge stad nog het overheersende recht.
Aanvankelijk was dit ongeschreven recht, maar in de zestiende eeuw ontstond er een
codificatiebeweging, die leidde tot optekening en daarna tot bindende vaststelling.
Deze beweging ging uit van de landsoverheid. Sedert 1531 werden door respectievelijk Karel V en Philips II bevelen uitgevaardigd het lokale gewoonterecht op te
tekenen en de redacties naar Brussel te zenden ter bekrachtiging of homologatie.2
Ook 's-Hertogenbosch ontving deze bevelen. Rond 1546-1547 moet men voor de
eerste maal tot optekening zijn overgegaan maar deze redactie is voorzover mij
bekend niet bewaard gebleven.' Een tweede optekening van circa 1570 alsmede een
derde uit 1606-1607, die op bevel van de aartshertogen werd vervaardigd, zijn ons wel
overgeleverd.4 Deze costumen bevatten in hoofdzaak regels van burgerlijk recht en
burgerlijk procesrecht. In beperkte mate komen er regels van publiekrecht in voor.
Deze laatste hebben met name betrekking op de schouten en schepenen alsmede op
het poorterschap en verder betreffen zij een aantal strafrechtelijke bepalingen. Omdat de costumenoptekeningen echter eerst uit de zestiende en zeventiende eeuw
dateren, moet men voorzichting zijn alle bepalingen een gewoonterechtelijke oorsprong toe te schrijven. Ook tot gewoonte verworden hertogelijke privileges zijn er in
opgenomen. Een voorbeeld daarvan vormen enkele bepalingen over het poorterschap. Deze stammen uit een hertogelijk privilege van 1363.5
Algemene de burgers bindende regels konden behalve van gewoonterechtelijke
ook van statutaire aard zijn. In de eerste plaats kon de landsheer in de vorm van
privileges bevoorrechtingsregelingen geven. De belangrijkste daarvan was natuurlijk
het stadsrecht maar daarnaast ontving een zich ontwikkelende stad allerlei andere
privileges. De oudste bestonden vaak in economische en juridische privileges. Voorbeeld hiervan zijn verleningen van tolvrijdom voor de poorters in het territoir van de
landsheer, vrijstelling of beperking van bedebetalingen en het voorrecht dat slechts'te
wet en te vonnis' mocht worden rechtgesproken.6 Door dergelijke privileges werd het
stadsgebied onderscheiden van het platteland. De landsheer ging zelfs nog verder.
Enerzijds vaardigde hij ordonnanties uit die in de steden rechtskracht hadden. Voor
's-Hertogenbosch kunnen als voorbeeld gelden de Caroline ordonnantie van 1531 en
de Albertine ordonnantie van 1599 op de wijze van procederen die in het vorige
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hoofdstuk ter sprake kwamen. Anderzijds ging hij vaak in het stadsrecht of in een
afzonderlijk privilege ook over tot delegatie van wetgevende bevoegdheid aan de
steden. Zo werd op den duur deze wetgevende bevoegdheid een van de kenmerken
van een stad in juridische zin.
Eigen stedelijke wetgeving en reglementering gaan in Brabant terug tot het einde
van de dertiende eeuw. Soms werd door de hertog uitdrukkelijk wetgevende bevoegdheid verleend maar ook daar waar deze niet verleend is, of verleningen niet
bewaard zijn, blijkt toch van wetgevende activiteit door de steden.7
Dit laatste is tot op zekere hoogte ook het geval in 's-Hertogenbosch. In de Bossche
stadsrechten komt in tegenstelling tot die van haar dochterstad Haarlem geen bepaling voor over een wetgevende bevoegdheid: Toch blijkt dat 's-Hertogenbosch wetgevende bevoegdheid uitoefende. Uitdrukkelijk wordt wetgevingsbevoegdheid in
algemene zin erkend in de confirmatie van het charter van Rosmalen in 1408, uitgevaardigd na de gilderevolutie van dat jaar. Het valt opdat anders dan in andere steden
daarin uitgegaan wordt van de dominantie van de schout die 'geboeden' maakt:
"Item zoe wat gebode onse schoutet van Den Bossche, die nu is ofte naemaels wesen sal. van onsen
wegen by consente onser voirs. scepenen ende geszworen in onser voirs. stadt ten tyde zijnde. oft dat
meestendecl van hem oft zy allen dairby nyet en quamen. wanneer zy daertoe geroepen zijn, gebieden
sal, dat een yegelijck dyen gebode eendrachtich ende gehoirsaem sal weesen. op alsulcken bruecken als
onse scepenen ende gezworen by onsen schoutet voirs. ramen zullen ende taxeren; ende dat gebot sal
staen ende dueren dien scepenstoel uyt. dair dit gebot in geschien sal. alsoe dat onsen schouteth van Den
Bossche ten versuecke onser scepenen ende der geszwoeren voirs. dat gebot sal moigen veranderen ende
wederroepen".9

Primair was deze bepaling bedoeld om de ambachtsgilden in te peperen dat de
wetgevende bevoegdheid in handen van schout, schepenen en gezworenen lag alsmede dat zij zich aan de uitgevaardigde geboden hadden te houden. Wellicht heeft
hertog Anton de positie van de schout voorop gesteld om het verlies van de stad extra
te accentueren.

Wetgevende bevoegdheid op bepaalde terreinen was echter al lang v66r 1408
verleend. Het oudste privilege waarin de wetgevende bevoegdheid van de Bossche
burgers uitdrukkelijk naar voren komt is dat van 1300 waarin Jan II aan de burgers van
's-Hertogenbosch en aan de ingezetenen van Berlicum, Beilver, Middelrode, Rosmalen, Hynen, Bruggen en Hintham gemene gronden verkoopt en hen toestaat keuren
te maken voor deze gemeint:
"Licentiamus etiam et liberam facultatem concedimus dictis burgensibus et hominibus statuendi et
ordinandi mediante nostro officiato seu iusticiario qui in Buscho ducis ex parte nostra pro tempore fuerit
ordinationeset statuta. dicta vulgariter coren, superdictaeorumcommunitatecustodienda, conservanda
et utenda.. ".10

Daarnaast zijn er vele voorbeelden van Bossche stedelijke wetgeving uit de veertiende eeuw bewaard, zonder dat er gegevens over uitdrukkelijke bevoegdheidsverlening zijn."
Gegeven nu het bestaan van deze eigen stedelijke wetgevingsbevoegdheid, komt in
het navolgende achtereenvolgens aan de orde: wie was de stedelijke wetgever, hoe
verliep de wetgevingsprocedure, wat was de rechtskracht van stedelijke regelingen en
over welke terreinen strekte de stedelijke wetgeving zich uit?
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Grootzegel van de stad in rode was (1490). Het zegelstempel werd bewaard in de komme in de St. Janskerk

(GA 's-Hertogenbosch)
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Zegel ad legata (1472). Dit zegel werd op het stadhuis bewaard.
(GA 's-Henogenbosch, Charters en privilegebrieven nr. 555)
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2. De stedelijke wetgever

Hoewel het misschien voor de hand ligt de schepenen of het stadsbestuur tot wetgever
te verklaren, ligt de zaak toch niet zo eenvoudig. Byl spreekt voorzichtig van "C'est
ainsi que les tchevins jouaient un r6le important dans 1'6laboration des keures
judiciaires, des ordonnances seigneuriales et communales, des rtglements de police,
exergant ce que nous appellerions aujourd'hui des attributions en matiere legislative".12 Van Rompaey geeft voor Vlaanderen aan dat zonder de baljuw geen enkele
vorm van stedelijke wetgeving geldig tot stand kon komen. Zowel bij rechtspraak als
bij wetgeving "dienden schepenen samen te werken met de baljuw en deze oplossing
was tenslotte een redelijk vergelijk tussen de belangen van de steden en die van de
vorst". Weliswaar was volgens Van Rompaey de baljuw of schout zeer waarschijnlijk
niet bij het opstellen van de inhoud betrokken maar hij moest als vertegenwoordiger
van de landsheer zorg dragen, dat diens belangen niet werden geschaad en hij moest
uit dien hoofde 'consent' verlenen." In zijn belangwekkende overzichtsartikel Services publics et ugislation dans les villes des anciens Pays-Bas gaat ook Cauchies in op de
participatie van de officieren als vertegenwoordigers van de heer bij de stedelijke
wetgeving. Daarnaast geeft hij aan dat in de loop der tijd het aantal bij wetgeving
betrokken personen aanzienlijk is uitgebreid: naast schepenen verschenen gezwore-

nen, raadslieden, rentmeesters, burgemeesters, vertegenwoordigers van de
ambachtsgilden.,4
De beide door Cauchies benadrukte punten zijn ook in's-Hertogenbosch duidelijk
te zien. Daartoe kan uitstekend de wetgeving aan de ambachtsgilden in ogenschouw
genomen worden. Het betrof hier het in het leven roepen van publiekrechtelijke
lichamen met eigen autonomie op het terrein van wetgeving, bestuur en rechtspraak.
Daarom kunnen we de volgende logische ontwikkeling zien. Aanvankelijk was het de
hertog die de gildebrieven verleende maar in het begin van de veertiende eeuw trad de
stedelijke regering in zijn plaats. Een origineel privilege met een officiele delegatie
van wetgevingsbevoegdheid op dit terrein door de hertog is niet bewaard gebleven
maar uit een gildebrief van Philips de Goede voor de smeden uit 1463 blijkt dat deze
macht wel was verleend." Overigens bleef de hoogschout als hertogelijk vertegenwoordiger bij de wetgeving betrokken.16 Dat betekent, dat in beginsel de aanhef van
gildebrieven luidde: "wij..., schout en wij, schepenen, gezworenen en gemein
raad".17 In de vijftiende eeuw, nadat het stadsbestuur uit drie leden was gaan bestaan,
verwierf dit voltallige stadsbestuur wetgevende bevoegdheid ten aanzien van de
gilden. Dit blijkt uit een drietal vernieuwingen van gildebrieven uit 1428. Van den
Heuvel veronderstelt dat onenigheid tussen de schepenen de aanleiding hiertoe
vormde.18 Er is in de brieven zelf evenwel sprake van conflicten tussen de ambachtsgilden:

"alzo onlanx twist, geschild van woirden ende discoirt in der stat voirs. onder den ambachten geresen
ende opgestaen waeren overmids mennichfoldicheyt der carten ende previlegien ende punten darin
begrepen, die hon voortijts van den voirderen scepenen der stadt voirs. geconsenteert ende verleent sijn
".19
geweest".

Om deze onderlinge geschillen in het vervolg te voorkomen werd door de drie leden
bepaald dat zij voortaan gezamenlijk als gildewetgevers zouden optreden.20 De formule in de aanhef wordt dan "schout, schepenen, gezworenen, raadslieden, dekens
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van de ambachten en al die gemein stad". In de tweede helft van de vijftiende en in de
zestiende eeuw werd tussen de dekens van de ambachten en de gemein stad nog
toegevoegd "een deel der goede knapen". Een tweede veel voorkomende vorm bij de
gildebrieven is de aanhef "wij schepenen, gezworenen,... [enz.], doen kond, dat...",
waarna aan het einde van de regeling de hoogschout verklaart de brief mede te
bezegelen "tot meerdere vestigheyt alle der punten". In de tweede helft van de
vijftiende eeuw komen daarvoor in de plaats of daarbij formuleringen als "want deze
punten all ende enygeliken, soe sy voer bescreven staen, by mynen rade, weten ende
consent geschiet ende gedaen sijn" of "want ic nyet en bevynde, dat die punten
voers. enichsyns gedragen tot ennigen achterdeele of prejudyze der hoecheit oft
heerlicheit van mynen genedigen heere den hertoge, maer hoe vele te meer ter eeren
ende welvaart mijn liefs genedichs heeren des hertogen voers. ende tot orbaer ende
proffyte van der gemeynre policien deser synre genaden stad...".21
Een enkele maal nog trad de hertog zelf op. Voor het eerst in 1463. toen hij een
nieuwe gildebrief gaf aan de smeden, wier privileges van Jan II uit 1302 en van schout
en schepenen, waarvan de datum niet bekend is, bij de stadsbrand van 13 juni 1463
verloren waren gegaan. 22
Het gilde der smeden was overigens niet het enige gilde dat de hertog benaderde
voor een nieuwe oorkonde. Nog geen jaar na bovenstaande verlening verklaarde het
stadsbestuur namelijk dat "ennige van den ambachten onlanx leden hem gepijnt
hebben te werven ende te gecrigen seker charten, previlegien ende punten tot behoef
heurs ambachs" zonder toestemming van de stad. Het stadsbestuur wees er echter op
dat geen gildebrieven verleend zouden worden dan met zijn toestemming en met
confirmatie van de hertog.23 Een ander voorbeeld van hertogelijk optreden was de
verhoging van het entreegeld der smeden door Philips II in 1595.24
Bij uitzondering kwam het voor, dat het stadsbestuur alltan, zonder aanwijsbare
inmenging van de schout, optrad, zij het dat dit vooral gevallen van andere verordeningen dan gildebrieven betrof. Een voorbeeld is de stedelijke ordonnantie op het
snijden en verkopen van laken uit 1403. Als wetgevers worden in de aanhef genoemd
schepenen, gezworenen, rentmeesters, dekens van de ambachten, een deel der goede
knapen en de gemein stad. Het is tevens een van de weinige keren dat de rentmeesters
in het kader van de wetgeving voorkomen.2' Edn maal zullen later, in 1502, ook de zes
26
goede mannen van hun wetgevingsbevoegdheid gebruik maken.
Tenslotte is ook een aantal verordeningen mede op naam van de gouverneur van de
stad gesteld. Gouverneur Bernard van Schouwenburg, die in 1567 door Margaretha
van Parma als eerste in die functie in 's-Hertogenbosch werd aangesteld, had tot taak
de organisatie van en het toezicht op de verdediging van de stad. Hij stond daarbij
onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van Margaretha. Zijn bevoegdheden waren niet alleen van militaire aard. De gouverneur kon ook maatregelen nemen die op
burgerlijk terrein lagen maar voor zijn taak noodzakelijk of dienstig waren. Van
Schouwenburg en zijn opvolgers hebben van deze bevoegdheid vele malen gebruik
gemaakt. Aan het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw was de
gouverneur vooral bij regelingen betreffende de veiligheid van de stad en de voedselZ1
voorziening uitdrukkelijk betrokken.
waarin
het stadsbestuur allddn optrad zijn ampliaties
Voorbeelden van gildebrieven
op de keur van het gilde der leerlooiers en schoenmakers uit 1511 en 1529.28
Op verzoek van het gilde van de handschoen-, nestel-, tas-, buidel-. witleer-, en
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perkamentmakers bepaalden de drie leden van het stadsbestuur in 1575, dat overtreders van de gildebrief de op de begane overtredingen gestelde boeten zouden moeten
namptiseren (betalen) alvorens zij daartegen in rechte zouden mogen procederen. De
schout was, zo bleek uit zijn woorden bijna een jaar later, bij deze verlening niet
betrokken geweest. Niettemin accordeerde hij alsnog.N Soms was zelfs de samenwerking van schout en schepenen in de ogen van de ambachtsgilden niet voldoende. De
slagers vroegen en verkregen van Karel V op 3 oktober 1549 bevestiging en goedkeuring van hun op 1 juli daaraan voorafgaande verkregen ambachtsbrief. Als reden voor
dit verzoek gaven de slagers aan dat zij anders na verloop van tijd overtredingen van
de keur vreesden. Een soortgelijke bevestiging verleende Philips Il in 1562 aan de
kramers. Daar ging het om de gildebrief van 1548, waartegen strijdige handelingen
hadden plaatsgevonden. Albert en Isabella tenslotte confirmeerden een gildebrief
van de viskopers van 1614 met een aanvulling van 1615 in dat laatste jaar.'° Dat het
samenspel van schout en stadsbestuur voor dat bestuur een omstreden zaak was, blijkt
bijvoorbeeld ook uit een rectificatie van een gildebrief van de lint- en passementwerkers in 1595. In 1594 was wegens de grote toename van deze beroepsbeoefenaren aan
de lint- en passementwerkers een gildebrief verleend. In het exemplaar van deze brief
dat aan de dekens was overhandigd stond volgens het stadsbestuur per vergissing dat
deze regeling door de drie leden slechts met goedvinden van de heer of zijn schout zou
mogen worden gewijzigd. Daarom casseerden zij die clausule.
Evenals bij de wetgeving aan de ambachtsgilden trad bij de andere stedelijke
wetgeving het stadsbestuur als wetgever naar voren.12 Bijna altijd is de aanhef "wij
schepenen, gezworenen, raadslieden en dekens van de ambachten...enz.". De schout
treedt slechts aan het slot van de ordonnantie als controleur van de rechten van de
hertog op. Over de positie van de schout rezen echter conflicten tussen schout en
stadsbestuur. Daarbij zijn twee aspecten te onderscheiden:
a) de bevoegdheid van de schout om inhoudelijk de verordeningen mede te bepalen
31

en

b) de bevoegdheid van de schout op inzage van verordeningen v66r de publikatie
ervan.

De schout was in principe niet bij de opstelling van de inhoud betrokken.31 Hierop
wijzen onder andere de formuleringen van deze verordeningen. Bovendien mocht
niemand, ook de schout niet, onuitgenodigd de vergadering van de schepenen bijwonen. In een procedure tussen Hendrik van Bergaigne en het stadsbestuur, die zich
afspeelde in de zeventiende eeuw, kwam naast andere conflictpunten met name deze
wetgevingsproblematiek uitgebreid aan de orde. Daar concentreerde de discussie zich
echter vooral op het tweede punt ten aanzien van het inzagerecht. Zowel in de
stellingen van de schout als in die van het stadsbestuur werd teruggegrepen naar
privileges uit vroeger eeuwen. Indirect is er volgens mij uit af te leiden, dat de schout
inhoudelijk bij de opstelling niet betrokken was. Zo besliste ook de Hoge Raad van
Holland en Zeeland in 1650. Pas nadat een ordonnantie was gemaakt kreeg de schout
inzage om te controleren of de belangen van de hertog niet waren aangetast. Slechts
terzake van strafbepalingen kon de schout al eerder zijn advies geven.34
In deze procedure bleek, dat er rond 1537 eveneens op dit punt een conflict was
geweest dat in 1538 tot een uitspraak van de Raad van Brabant had geleid. Deze
uitspraak hield in, dat geboden van de drie leden aangaande 'regiment ende politie'
der stad v66r de publikatie aan de schout ter inzage zouden moeten worden gegeven.
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Placcaet- en Geboeiboek. Band waarin verordeningen van de stad en hertogelijke ordonnanties staan geregi-

streerd. (GA 's-Hertogenbosch, foto A. Schreurs)
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maar zoals we hebben gezien gebeurde dat waarschijnlijk niet bij de politieverordeningen. Ofwel de schout bezegelde zelf de verordening mede ofwel hij was op zijn
minst bij de publikatie aanwezig. Toen in de vijftiende eeuw het stadsbestuur uit drie
leden ging bestaan, veranderde noodzakelijkerwijs het eerste deel van deze

procedure.
Veelal zal het initiatief tot wetgeving zijn uitgegaan van de schepenen als dagelijkse
bestuurders. Bij de gildewetgeving waren het ook de betreffende gilden zelf die een
ontwerp voor de gildekeur voordroegen. De eerste twee leden brachten ter vergadering hun standpunt afzonderlijk naar voren. De dekens van de ambachten gingen
meestal eerst ruggespraak houden met hun gildeleden of na 1525 met hun gezworenen. Daarna brachten zij hun standpunten in. Was men het over de regeling eens, dan
werd deze vastgesteld.w Het stadsbestuur bezegelde tot de zestiende eeuw de gildebrieven meestal met.het kleinzegel of het zegel ad legata. ln de zestiende eeuw komt
voor het eerst een voorbeeld van bezegeling met het grootzegel voor. Uit een aantal
daaropvolgende gildebrieven blijkt, dat men het zegel ad legata gebruikte, omdat men
de procedure van het ter komme gaan, die nodig was ter verkrijging van het grootzegel, te omslachtig vond. Op verzoek van het ambachtsgilde kon dit zegel alsnog aan de
brief gehecht worden, zodra men toch een keer ter komme ging.*' Dit ter komme gaan
hield in dat een aantal schepenen, gezworenen, raadslieden en dekens van de ambachtsgilden bijgestaan door secretarissen, klerken en andere functionarissen naar de
St. Jan trok, waar sedert 1399 de stadskomme met belangrijke privileges en het
grootzegel werd bewaard. In de St. Jan vonden dan de raadpleging van privileges,
allerlei noodzakelijke schrijfwerkzaamheden en de bezegelingen met het groot stadszegel plaats.41 Na de bezegeling met het grootzegel of het zegel ad legam kon de schout
inzage worden gegeven. Vervolgens bezegelde de schout de regeling met zijn eigen
zegel en had de publikatie plaats door hem of zijn stadhouder.42 Er waren echter ook
verordeningen waarin na de vaststelling geen bezegeling (meer) plaatsvond. Vooral
bij de stedelijke politieverordeningen was dit het geval. Daar vond na de vaststelling
43
eenvoudig afkondiging plaats en werd de verordening in een register opgetekend.
De publikatie of afkondiging van alle verordeningen geschiedde "ter peyen aff binnen
dese stadt", dus op het bordes van het stadhuis en weI door de schout of zijn
stadhouder en in aanwezigheid van meestal twee schepenen. Een enkele maal was er
maar 6dn schepen of waren er meer dan twee schepenen aanwezig.
Na deze afkondiging, die dezelfde dag of kort na de vaststelling plaatshad, traden de
wetten in werking. Soms, als de inhoud van de verordening daartoe aanleiding gaf,
werd deze na de afkondiging op het stadhuis ook nog elders in de stad gepubliceerd
door de groenroeden: "ende oock lancxter straten metten coer opten selven dach" of
"na blasinge des coers", dat wil zeggen dat er door een trompetter op een hoorn werd
geblazen om de aandacht te vragen. Als plaats van extra-afkondiging komt ook voor
"in die negen blokken of wijken".44

4

4. Rechtskracht

Wat de stedelijke wetgeving betreft is de vraag van belang of alle wetten rechtskracht
behielden tot het moment waarop wijziging of afschaffing plaatsvond. Sommige
juristen uit het Ancien Rdgime hebben gesteld dat de stedelijke ordonnanties jaarlijks
opnieuw moesten worden afgekondigd om van kracht te blijven. Godding is in zijn
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Niettemin bleek uit een turbe van 1538 dat de schout in de praktijk ook wel bij
publikatie aanwezig was geweest zonder voorafgaande inzage.35 Wat was er in 1537
eigenlijk gebeurd, dat deze uitspraak nodig bleek? Vermoedelijk het volgende. Kort
na hun betdiging in oktober 1537 riepen de nieuwe schepenen de drie leden van het
stadsbestuur bijeen om de 'geboden' of verordeningen te ordineren, die ieder jaar
hernieuwd of veranderd werden. Daarna verzochten de schepenen de laagschout of
diens stadhouder deze geboden te publiceren. De schout, Jan van Brecht, weigerde
echter deze afkondiging te doen indien hij niet vooraf inzage kreeg in de verordeningen. Over dit twistpunt werden vele schepenen, gezworenen, raadslieden en andere
personen gehoord. Zij verklaarden in het algemeen, dat de schouten altijd hadden
gepubliceerd zonder inzage vooraf te hebben gehad. Veelal haalden zij daarbij het
voorbeeld aan van laagschout Jan van Baexen, die eveneens ooit publikatie had
geweigerd maar zich had geschikt nadat schepenen hadden verklaard dat er geen
bepalingen ten nadele van de hertog in stonden. Het mocht de Bossche bestuurders
echter niet baten. De Raad van Brabant besliste dat zij de schout de gevraagde inzage
niet mochten weigeren.36 De wetgevende bevoegdheid bleef ook nadien problemen
opleveren. Zo bepaalde het stadsbestuur in 1575, dat de bierprijs niet hoger zou
mogen zijn dan een blank per pot. De schout wenste deze bepaling te veranderen en
daarin te stellen, "dat hij als officier om redenen hem daartoe moverende" zo had
geordonneerd. Dat zou volgens het stadsbestuur evenwel een grote nieuwigheid zijn
en volledig in strijd met de stadsprivileges en oude herkomen, aangezien alle publikaties betreffende de 'policie' gedaan werden door besluit en autoriteit van de drie leden
van het stadsbestuur. De schout deed de publikatie echter niet. Schepenen, gezworenen en raden besloten daarop de schout nog eens daartoe te verzoeken en in geval van
weigering publikatie overeenkomstig de stadsprivileges te laten doen door een van de
groenroeden, die immers ook bij weigering van de schout boeten konden executeren.
Dit om reden dat men nimmermeer "zal bevijnden den hoogscouteth inder vergaderinghe der drye leden gecomen, geroepen oft geadmitteert te wesene, ende dat
wesende d'officien van hooghe ende leeghe scoutethscap alsnu geunieert deselve
admissie sijns persoons der stadt preiudiciabel zoude wesen".37 Hoe het geschil
tenslotte is afgelopen is jammer genoeg niet bekend.
In andere steden was de positie van de hertogelijke officier evenmin zonder problemen. Zo stelt Godding ten aanzien van Brussel dat de amman v66r 1291 veelal niet
genoemd werd bij wetgeving, maar dat zijn medewerking in dat jaar door de hertog
verplicht werd gesteld. Dit voorschrift werd evenwel niet nageleefd. In de veertiende
en vijftiende eeuw zijn vele stedelijke ordonnanties zonder medewerking van de
amman tot stand gekomen. Pas in de tweede helft van de vijftiende eeuw werd hierop
van hertogelijke zijde gereageerd. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de amman
voortaan zowel tijdens de beraadslaging als bij de afkondiging aanwezig was.38

3. De wetgevingsprocedure

In de veertiende eeuw, de oudste periode waaruit stedelijke ordonnanties bewaard
zijn gebleven, zal de wetgevingsprocedure hebben bestaan in overleg tussen schepenen en gezworenen en eventueel raadslieden. Zoals reeds in het voorgaande is
beschreven was de schout zo goed als zeker niet bij dit overleg betrokken. Wel werd
hij over de wetgeving in een aantal gevallen ingelicht v66r publikatie plaatsvond,
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studie over de wetgeving in Brussel een andere mening toegedaan. Vanaf de dertiende eeuw werden daar, naar het schijnt, de ordonnanties voor onbepaalde tijd
uitgevaardigd. Het is volgens Godding echter mogelijk dat bepaalde ordonnanties
regelmatig, eventueel zelfs jaarlijks, werden hernieuwd, omdat zij anders in vergetelheid raakten.+S Wat 's-Hertogenbosch betreft staat het evenwel vast dat niet alle
wetten rechtskracht hadden tot wijziging of afschaffing plaatsvond. Dit was bijvoorbeeld niet het geval met een aantal politieverordeningen of jaarlijkse geboden. Deze
werden ieder jaar door de nieuwe schepenen'gerenoveerd' en opnieuw gepubliceerd.
Omdat na het afgaan van de oude schepenen de geboden niet meer van kracht waren,
was de stad, indien de nieuwe schepenen niet snel deze geboden veranderden en
opnieuw afkondigden. soms geruime tijd zonder dergelijke wetten. Teneinde deze
situatie te vermijden besloot ;iet stadsbestuur in de zestiende eeuw op een gegeven
moment, dat voortaan de oude geboden van kracht zouden blijven tot Zij op de oude
manier veranderd, vernieuwd en op de pui afgekondigd waren.46 In de praktijk bleef
men verordeningen overigens nog vaak hernieuwen. Hiermee was het ontbreken van
geboden dus ondervangen maarnogniet het probleem van de nalatigheid of traagheid
van de nieuwe schepenen. De regentes Margaretha van Parma beval daarom in 1565
uitdrukkelijk bij het opzenden van de namen van de nieuwe schepenen dat de schout
deze schepenen moest opdragen terstond "te verzien en ordre te stellen op't stuk van
de policie". Daartoe moesten zij de oude ordonnantie die daarop was gemaakt
opnieuw doen afkondigen ofwel deze binnen 66n maand veranderen in aanwezigheid
en met medewerking van de schout.47
Voor de gildekeuren was deze jaarlijkse vernieuwing niet vereist. Dit waren wetten
die tot herroeping, afschaffing of hernieuwing van kracht bleven. Hetzelfde gold voor
een aantal financiele wetten. Deze waren ook als bezegelde privileges uitgegeven. De
politieverordeningen daarentegen waren alleen intern in de stedelijke administratie
geregistreerd.

5. Registratie
Deze stedelijke politieverordeningen alsmede de voor de stad bedoelde hertogelijke
ordonnanties werden ten behoeve van de stedelijke administratie in registers vastgelegd. Een aantal van deze registers, daterend uit de zestiende en zeventiende eeuw, is
bewaard gebleven. Zij gaan schuil achter de inventarisnummers A 245 - 246 - 247 - 249
en 250 van het oud-archief met de aanduiding "Publicatien van ordonnantien der
Hooge Overheid en van stads regering".48 Het meest interessante is het eerste nummer A 245. Dit is een gebonden verzameling afschriften en optekeningen van zowel
hertogelijke ordonnanties als van stedelijke geboden. Op de band staat Placaet- en
geboeiboeck.49 In feite bestaat dit boek uit drie boeken. Het eerste daarvan bevat
tussen de hertogelijke of liever keizerlijke ordonnanties door telkens stedelijke
politieverordeningen met als aanhef onder andere: "men gebiedt van wegen ons.
alder genadige heeren des Coninx ende deser zijnen Ma[jesteit] stadt van sHartogenbossche, dat...", "men laat weten van wegen deser stadt van sHartogenbossche,
dat...", "men verbiedt van wegen mijnen heeren schouteth ende schepenen deser
stadt...", "men vercondicht van wegen schouteth ende schepenen", en ook „men
gebiedt van wegen onss. aldergenadichste Heere den Co[ninc] als hertoge van Brabant ende den drie leden deze stadt, dat...".
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Op folio 239 staan de namen van de met ingang van 1 oktober 1581 benoemde
schepenen en de titel Het geboeiboeck. Daarna volgt een nieuwe foliering. Deze loopt
niet volledig door tot het einde van het boek en is door verschillende handen aangevuld. De aanhef luidt: "Diversche ende verscheyde geboden ordinantien ende statuten by den heeren schoutet, scepenen, ende den drie leden deser stadt van tsHertoigenbossche in langhe voirleden jairen gemaict, geraempt ende geordineert ende
bezundere inden jaire van XV dertich in registre oft libelle gestelt ende gescreven
ende voirts van jaire tot jairen gerenoveert ende gepubliceerd als hier naevolghet".
Het is duidelijk dat hier de jaarlijkse geboden staan geregistreerd. De eerste verzameling dateert dus van 1530 en daarna is het register regelmatig bijgehouden. Soms zijn
er vermeldingen van de publikatiedata. Telkens staan er in andere handen nieuwe
aanvullingen. Bovendien zijn de folio's van dit deel oorspronkelijk langer geweest
dan het huidige formaat. Om ze in dit boek te kunnen binden is er boven- en onderaan
papier weggesneden. Tussen de folio's 19 en 20 is bovendien een blad gebonden met
een aanvulling van 1 augustus 1583 op de verordening op de pest. Het geboeiboeck is
mijns inziens daarom oorspronkelijk apart bijgehouden en is pas later met het jongere
eerste stuk, dat de periode 1571-1581 beslaat, ingebonden.
Op folio 80 volgt dan een derde deel, getiteld Het pappierenboeck, waarin weer veel
afschriften van hertogelijke ordonnanties voorkomen, met daartussen zoals in het
eerste deel stedelijke ordonnanties. ook van vddr 1571.50
De andere banden bevatten met hiaten eveneens de registers van hertogelijke en
vooral stedelijke verordeningen uit de tweede helft van de zestiende en het begin van
de zeventiende eeuw. Het betreft globaal de jaren 1566-1582, 1579-1584 (met hiaten),
1593-1606 en 1614-1622. Duidelijk is, dat slechts een deel van de registers bewaard is
gebleven. Bij gebrek aan stedelijke resolutieboeken uit een deel van deze periode
kunnen deze registers ons in elk geval informeren over bepaalde resultaten van de
vergaderingen van het stadsbestuur, namelijk over de besluiten die zijn uitgemond in
politieverordeningen.
Naast deze registers is er ook nog een map met een verzameling losse stukken uit de
periode 1570-1607 die eveneens de teksten bevatten van een aantal stedelijke verordeningen. De meeste hiervan bevatten in een ander handschrift dan de tekst van de
verordening de vermelding wanneer en in aanwezigheid van wie publikatie heeft
plaatsgevonden. Soms zijn er twee gelijke stukken van een en dezelfde ordonnantie
bewaard gebleven." Dit kan corresponderen met de vermelding in de marge bij iedere
verordening in het register van Bamis (1 oktober) 1582 - 2 januari 1583 van de
aantekening twee maal, drie maal enz. tot acht maal toe. Van deze verordeningen zijn
vermoedelijk dus diverse grossen of afschriften gemaakt. 52 Het is niet duidelijk of het
om grossen of afschriften gaat, zoals het evenmin zeker is of de registers minuten
bevatten. Zowel in de registers als bij de losse verordeningen staan - regelmatig

eigenhandig ondertekende
publikatie is gedaan.

-

mededelingen wanneer en in wier aanwezigheid de

6. De inhoud van de stedelijke regelingen

De stedelijke wetgeving had betrekking op vele terreinen van de overheidszorg.53 De
wetgeving aan de gilden kwam reeds ter sprake. Maar ook zien we veel bemoeienis op
het terrein van de financien, waaronder vooral de accijnzen, en de economie. In de

138

politieverordeningen komen voorschriften aangaande de organisatie van de wekelijkse markten, bepalingen betreffende het schoonhouden van de straten, maatregelen in geval van pest, verboden van bedelarij en kansspelen en vele andere zaken voor.
Verschillende belangrijke verordeningen hebben ook betrekking op de verdediging
van de stad of houden verband met oorlogssituaties. Er waren in dit verband ordonnanties op de organisatie van de bewaking, op de controle van in- en uitgaande
personen en goederen, op de voedselvoorziening. Op de inhoud van een aantal
54
verordeningen wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan.
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Hoofdstuk X Politie

In dit hoofdstuk wordt de aandacht gericht op het functioneren van het Bossche
stadsbestuur ter zake van een aantal aspecten van de overheidstaak buiten rechtspraak, wetgeving en financien. Met andere woorden de overheidstaak die te vangen
is onder het begrip politie in engere zin of zoals deze later weI wordt aangeduid onder
burgerlijk bestuur. Achtereenvolgens zullen aan de orde komen overheidsactiviteiten
op het terrein van:
1. handel en nijverheid
2. openbare werken en milieuzorg
3. onderwijs, cultuur en religie
4. arrnenzorg
5. gezondheidszorg
6. openbare orde, veiligheid en defensie
7. waterstaat.
In feite hoorde ook de defensie niet onder de politietaak maar de beperkte aandacht
die aan defensie in het totale kader van dit boek wordt geschonken alsmede de nauwe
band met aspecten van de overheidstaak die wel onder het begrip politie vallen,
hebben mij doen besluiten geen apart hoofdstuk aan de defensie te wijden maar deze
taak in dit hoofdstuk te beschrijven. Bovendien betreffen de voorbeelden waarin
defensie als aparte categorie wordt beschouwd veelal het krijgswezen op een hoger
niveau dan het stedelijke.
1. Handel en nijverheid

Het stadsbestuur was er van oudsher veel aan gelegen de stad tot een economisch
welvarende plaats te maken. Maar ook de landsheer hield dit belang in het oog.
Vooral aan het optreden van deze laatste heeft 's-Hertogenbosch zijn aanvankelijke
ontwikkeling te danken. Zo verkreeg het van of met medewerking van de hertog
tolprivileges, marktprivileges en privileges om bepaalde takken van handel of nijverheid te mogen bedrijven. Deze privileges stimuleerden in hoge mate de stedelijke
economie.
1.1. Tolvrijdom en andere privileges ter stimulering van handel en nijverheid

Tot de oudste gegevens over 's-Hertogenbosch behoren de tolprivileges, die de stad
uiteraard in Brabant werden verleend en daarnaast op met name de Rijn, in Holland
en in Gelre.' In 1196 reeds verleende keizer Hendrik VI na overleg met hertog
Hendrik van Brabant de nieuwe stad tolvrijdom op de Rijn en in verdragen van 1195
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en 1203 werd tussen de Brabantse hertog en graaf Otto van Gelre overeengekomen,
dat de Bosschenaren in Geire geen tol behoefden te betalen.2 Uit 1213 dateren de
eerste tolvoorrechten in Holland., Aan vele van deze en latere tolprivileges werd in de
praktijk echter lang niet altijd de hand gehouden. Dit leidde tot procedures over ten
onrechte geinde tolgelden en daarnaast tot regelmatige bevestigingen van de tolvrijheden.4 Niettemin was met het verlenen van tolprivileges een van de aanzetten tot
economische uitgroei van 's-Hertogenbosch gegeven. Hoe werd die groei nu verder

gestimuleerd?
De Bossche nijverheid en handel waren aanvankelijkzaken die met name de hertog
door het verlenen van privileges stimuleerde. Twee voorbeelden hiervan mogen dit
aantonen.

Al in de dertiende eeuw is er sprake van een gewandhuis of lakenhal waar de
verkoop van laken plaatsvond.< In de veertiende eeuw stelden zowel het stadsbestuur
als de hertog regels ten aanzien van de verkoop van laken. De hertog beschermde de
stedelijke lakennijverheid tegen concurrentie van het omliggende platteland door in
1335 een verbod om in de Meierij laken te vervaardigen te geven.6 Sedert de vij ftiende
eeuw was het niet langer de hertog maar uitsluitend het stadsbestuur. dat regelend en
ordenend optrad ten aanzien van de lakennijverheid en lakenhandel. Het strijkambacht dat aanvankelijk de hertog toebehoorde werd bovendien in 1405 aan de stad
overgedragen.' De organisatie van de lakennijverheid is in diverse gildebrieven
vastgelegd. Al spoedig werden deze gildebrieven door de stedelijke overheid uitgevaardigd maar vaak gebeurde dit op verzoek van en na voorbereiding door de gilden
zelf.H De Bossche lakennijverheid kende aanvankelijk diverse gilden. Eerst in de loop
van de vijftiende eeuw kwamen in 's-Hertogenbosch de drapeniers op als leiders van
het totale produktieproces in de lakennijverheid. die zorg droegen voor inkoop van de
grondstoffen, verdeling van het werk en verkoop van het gereed produkt. In 1502
kregen zij van het stadsbestuur hun eerste gildebrief.9
Het Bossche laken was een exportprodukt; het werd verkocht naar vreemde
markten, waaronder in de veertiende eeuw vooral Schonen, Pruisen en Frankfort aan
de Main en in de vijftiende eeuw behalve naar de twee laatstgenoemde aanvankelijk
naar Brugge en later vooral naar Antwerpen en Bergen op Zoom. In deze twee
plaatsen werden grote jaarmarkten gehouden waar het Bossche laken werd
verkocht. 10

Een tweede produkt dat hier als voorbeeld genoemd wordt is het bier. Aanvankelijk werd bier gebrouwen waaraan voor de smaak en de duurzaamheid gruit werd
toegevoegd. Op de gruit bezat de hertog een monopolie. zodat hij via het door hem
geheven gruitgeld inkomsten verwierf uit de brouwerij. Toen in de tweede helft van
de veertiende eeuw het bier steeds meer met hop werd gebrouwen, vergunden
Wenceslaus en Johanna in 1379 alle brouwers hopbier te brouwen mits per 45 vaten 1
oude schild aan de hertogelijke rentmeester werd betaald als 'gruitgeld'."
Het stadsbestuur kondigde vooral in de vijftiende eeuw vele maatregelen af ten
aanzien van de bierproduktie en het tappen en verkopen van bier. Toen tegen de
concurrentie van de plattelandsbrouwerij, die zonder de last van zware accijnsdruk
kon produceren, moest worden opgetreden, was het weer de hertog die dit deed. Niet
zondereigenbelang overigens. Nochde economische positie van de stad noch het daar
nog altijd aan hem betaalde gruitgeld lieten hem onverschillig Philips van Bourgondie vaardigde daarom in 1464 een maatregel uit ten gunste van de stad. Hij verzwakte
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de concurrentiepositie van het plattelandsbier door een maximum te stellen aan
sterkte en prijs.
Uit beide voorbeelden blijkt dat de stedelijke economie sterk afhankelijk was van
de stimulansen door de landsheer. Aanvankelijk stimuleerde en leidde hij de economie in belangrijke mate. In de veertiende eeuw werd de stad veel zelfstandiger. Het
stadsbestuur en de ambachtsgilden organiseerden en regelden nijverheid en handel
toen in beginsel zelf. Zodra echter de stedelijke economie door anderen of onder
invloed van de concurrentie van het omliggende platteland werd belemmerd, trad de
hertog weer ten gunste van zijn stad op.
Dezelfde ontwikkeling van overlaten aan de stad en stimulering door de hertog zien
we ook ten aanzien van het stedelijke marktwezen. 's-Hertogenbosch verkreeg in de
loop der tijd vele privileges met betrekking tot het marktwezen. In 1328 verleende
hertog Jan III de stad een vrije weekmarkt van woensdagmiddag tot vrijdagmiddag.
Dit betekende dat donderdag marktdag was in de stad en dat de daarop aansluitende
perioden voor en na deze dag iedereen vrij, zonder risico van arrestatie of beslag
waren
wegens onbetaalde schulden uitgezonderd die welke op de marktdagen
aangegaan - de stad kon binnenkomen en weer verlaten. Viel op donderdag een
kerkelijke feestdag, dan verschoof men in de praktijk de markt naar woensdag. Dit
gebruik werd in 1515 door Karel V gelegaliseerd. 14
Niet alle officieren hielden zich aan het arrestatie- en beslagverbod. Dit had tot
gevolg dat kooplieden de stad gingen mijden, zeer ten nadele van de handel daar.
Hertog Philips bevestigde de marktvrijheid in 1504 daarom nog eens. Uitgezonderd
van de marktvrijheid waren zij, die een crimen, dat wil zeggen een zwaar delict,
hadden begaan; verder zij die verbannen waren en degenen die schulden hadden aan
de hertog zelf. 15 Toen de nood der tijden daartoe aanleiding gaf, werd deze marktvrijheid tijdelijk verruimd. Ieder die met levensmiddelen ter markt kwam genoot deze
vrijheid. Nadat de betreffende concessie was geeindigd, durfden veel ingezetenen uit
de Meierij die normaal met levensmiddelen naar de weekmarkt kwamen wederom uit
vrees voor arrestatie niet te komen. De stad verzocht haastig opnieuw voor drie
16
maanden een concessie. Op 8 oktober 1587 verleende de Raad van Brabant deze.
De weekmarkt werd van stadswege georganiseerd en gereglementeerd. In de
bewaard gebleven ordonnanties vinden we de ordening van de marktkramen nauwvan mindere
keurig voorgeschreven. Alle goederen hadden hun eigen plaats. Laken
Vrouwehuisken
Lieve
kwaliteit bijvoorbeeld mocht alleen, duidelijk kenbaar, bij het
worden verkocht, terwijl het goede laken in de kramen van de eerste rij lag uitgestald.
Niet alleen op het Marktplein, ook elders in de stad werden bepaalde goederen
verkocht. Zo stonden bijvoorbeeld de handelaars in tweede-handsgoederen in de
12

13

Hinthamerstraat. 17
Het stadsbestuur was er alles aan gelegen de Bossche markt te beschermen. Het
deed daarom soms pogingen weekmarkten op het platteland tegen te gaan door de
18
verlening van marktprivileges aan plaatsen elders in de Meierij te verhinderen.
Naast de weekmarkt kende de stad ook een aantal jaarmarkten. Van een drietal is
het aanvangsjaar bekend. Van vier andere niet. In 1403 verleende hertogin Johanna
de stad twee nieuwe jaarmarkten boven de bestaande jaarmarkt.19 De formulering
van dit privilege van de oude jaarmarkt in het enkelvoud duidt erop dat de stad tot dat
moment slechts tan jaarmarkt kende. De literatuur spreekt evenwel meestal over
het meervoud. Ook de opsomming van de markten in het Privilege-

jaarmarkten in
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Schilderij van de Bossche lakenmarkt uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Op de achtergrond is onder
andere het huis Rodenborch zichtbaar, waar de rentmeesters gedurende een aantal jaren kantoor hebben
gehouden.

(Noordbrabants Museum, 's-Herrogenbosch)
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boek 1553 vermeldt eerst vier markten en daarna'twee nieuwe jaarmarkten', te weten
die van 1403, zodat men de indruk krijgt dat die eerste vier dan van v66r 1403 moeten
dateren.n De jaarmarkten strekten zich, inclusief de aan- en afreisperioden waarin
reeds de marktvrijheid gold. over de volgende dagen uit:
1. De Sint-Jansmarkt: van drie dagen voor Sint Jans Baptistavond (23 juni) tot en met
drie dagen na Sint Jan (24 juni).

2. De markt van Onze Lieve Vrouwe geleide: van donderdag vddr de Omgang tot
zondag daarna.
3. De veemarkt: aanvankelijk van daags na Sint Lucas de Evangelist (18 oktober) tot
Sint Severijn (22 oktober). Toen de hertog van Gelre aan zijn stad Arnhem voor
dezelfde tijd een jaarmarktprivilege had verleend, verzocht 's-Hertogenbosch om
verplaatsing van haar markt. De hertog stemde daarin toe, zodat vanaf 1464 de
nieuwe tijd werd: van daags na Sint Severijn tot en met Allerheiligenavond (31
21

..

oktober).4. De Sinterklaasmarkt:van drie dagen v66r Sinterklaasavond (5 december) tot en
met drie dagen na Sinterklaasdag (6 december).
De twee nieuwe markten van 1403 waren:
5. De markt van Halfvasten of Zuijmarkt: de markt zelf werd gehouden op maandag.
dinsdag en woensdag v66r Halfvasten. De marktvrijheid ging in zaterdags v66r
zondag Oculi (de derde zondag van de Vasten) en duurde tot zaterdag voor zondag
Laetare Jherusalem (de vierde zondag van de Vasten).
6. De Sint-Bartolomeusmarkt: daags na Sint-Bartolomeusdag (24 augustus) en de
twee dagen daaropvolgend. Veiligheid en geleide gingen in op Bartolomeusavond
(23 augustus) en duurden tot en met Sint-Gielisavond (31 augustus).
7. Wegens de zware lasten die de stad droeg in verband met de oorlog met Gelre en
de beden die zij op moest brengen ten behoeve van de oorlog met Frankrijk
vergunde Karel V de stad op haar verzoek een vrije jaarmarkt voor magere
beesten, te houden op dinsdag en woensdag vadr Pasen. Drie dagen daarvoor ging
23
de marktvrijheid in en deze duurde tot drie dagen na afloop van de markt.
In 1585 werd de veehandel in de stad nog sterker gestimuleerd door het bij provisie
verlenen van een weekmarkt van vette en magere beesten alsmede een stapel voor
ossen en hoornvee zoals in Lier. Lier zag deze Bossche stapel met lede ogen aan en
verzette zich heftig. Niettemin werd in 1587 het privilege definitief verleend.24
Indien er een jaarmarkt in de stad werd gehouden liet het Bossche stadsbestuur ten
teken van de marktvrijheid houten kruisen op de pui van het stadhuis en op de
stadspoorten plaatsen.

23

1.2. Hertogelijke en stedelijke inkomsten uit hande! en nijverheid

Oorspronkelijk hebben vele bedieningen of ambachten in de steden tot het domein
van de hertog behoord. Veelal heeft hij deze echter aan de steden overgelaten. zodat
deze zelf over de daaruit voortvloeiende inkomsten konden beschikken. Ook in

's-Hertogenbosch zal dit gebeurd zijn. In de loop van de stedelijke ontwikkeling en
waarschijnlijk in een vroeg stadium daarvan heeft de stad het begevingsrecht van vele
officien of bedieningen verkregen. In een privilege van 1458 werd immers gesproken
over het van zeer oude tijden door de stad bezitten van vele bedieningen.16 Aanleiding
tot het verlenen van dit hertogelijk privilege was de inbreuk die de hertog op de
stedelijke rechten had gemaakt door het begeven van een van zijn dienaren met het
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'officie van weertscap ende mijn' van alle vis en de daarvan komende inkomsten,
'innegelt' genaamd. Het stadsbestuur reageerde daarop met de verklaring dat dit
officie in 's-Hertogenbosch niet bestond en ook nooit had bestaan. Verontwaardigd
over de benoeming en bevreesd voor verder hertogelijk ingrijpen in andere w61
bestaande, maar van oude tijden aan de stad toekomende bedieningen zoals het
meten en/of keuren van bier, haring, wollen en linnen laken, hout en land, ingevoerd
graan, zout, vis. kalk, ijzer, gevogelte en het zegelmeesterschap van wollen laken en
dergelijke, als ook van het secretarisschap en van de groenroeden, verzocht het
stadsbestuur herroeping van de gedane benoeming en bevestiging van zijn rechten.
De hertog ging spoedig op het stedelijke verzoek in.
Van enkele bedieningen is bekend wanneer zij in stadshanden zijn overgegaan. In
1388 werden de zoutmaat en het strijkambacht aan de stad toegezegd met ingang van
het overlijden van de op dat moment gerechtigde.21 Het was namelijk gebruikelijk dat
de hertog bedieningen tegen een cijns of rente dan wel in leen uitgaf. Het strijkambacht werd in 1388 bezeten door Jan Zueteric. Deze droeg vooruitlopend op de door
de hertogin toegezegde datum van ingang zelf in 1405 reeds het ambt aan de stad
over.28 Er zijn echter ook bedieningen geweest die niet in stadshanden zijn overgegaan. Een voorbeeld daarvan was het ambacht van de varkens bezien.29 Een ander
voorbeeld van een recht dat tot het hertogelijk domein is blijven behoren, was in
's-Hertogenbosch de waag. Deze was overigens in het algemeen wel tegen een cijns
aan particulieren uitgegeven.10 Eveneens gaf de hertog aan particulieren het recht een
molen te bouwen of te exploiteren, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een oorkonde van Jan
II uit 1296. Toen stond hij aan twee poorters toe een molen te bouwen aan de
Vughterdijk en deze tegen een jaarlijks erfcijns van 10 pond van hem te houden.
Uit de oudste bewaarde stadsrekeningen blijkt dat rond 1400 de stad inkomsten uit
het gewandhuis en het vleeshuis trok.32 Dit alles betekende dat inkomsten uit de
economische bedrijvigheid in de stad zowel aan de hertog als aan de stad ten goede
kwamen. Ook is daarmee gegeven dat zowel de hertog als de stad belang had bij
stimulering en controle van de economische activiteit.
3I

1.3. De Bossche vine op Schonen

Een bijzondere plaats in de stedelijke handel nam het Deense schiereiland Schonen
in, dat gelegen was in het zuid-westen van het tegenwoordige Zweden. Vele steden,
vooral Hanzesteden maar ook andere, bezaten daar een handelsnederzetting of vitte.
Dit gebied was enkele eeuwen lang een centraal trefpunt voor de handel in Noord- en
West-Europa. Er werden belangrijke en drukbezochte jaarmarkten gehouden. In
1363 verkreegook's-Hertogenbosch offici:el het recht opeen eigen vitte aldaar." Dat
betekende enerzijds, dat het eigen Bossche recht daar ging gelden en anderzijds dat
de Bossche handelaren een aantal handelsprivileges en economische voorrechten
genoten. Het stadsbestuur benoemde jaarlijks een voogd, die samen met vier hem
door de schepenen meegezonden bijzitters het gerecht vormde. De Deense koning
had zich overigens weI de berechting van doodslag en het toebrengen van zwaar
lichamelijk letsel voorbehouden, met andere woorden de hoge rechtsmacht.34 De
economische voorrechten waren erop gericht de Bossche kooplieden vrij hun handel
te laten drijven. Zo mochten zij overal in het gebied van Schonen hun schepen lossen
en de goederen naar hun vitte vervoeren zonder door koninklijke beambten of
anderen lastig te worden gevallen. Naar Schonen bracht men vanuit's-Hertogenbosch
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vooral goederen als zout, laken en bont. Op de terugweg nam men hout, paarden en
vooral haring mee. Hoewel na 1410 de haringvangst en dientengevolge de handel in
dit gebied afnam, zien we nog in 1471 een Bossche voogd voorkomen, zodat we
kunnen stellen dat de Bossche handel toen nog niet verdwenen was in dit gebied. 35
2. Openbare werken en milieuzorg

Onder deze hedendaagse benaming is een belangrijk deel van de stedelijke bestuursactiviteit te plaatsen, indien men hierbij alle bouw- en onderhoudswerken aan poorten en muren en dergelijke verdedigingswerken betrekt en deze niet primair beziet
vanuit het doel waarvoor ze zijn gemaakt, namelijk verdediging. De stedelijke rekeningen bevatten onder de categorie uitgaven zeker zeer vele posten die getuigen van
bestuurlijke aandacht voor de bouw en het onderhouden van gebouwen en straten.
De stadsresoluties leveren informatie over de besluitvorming met betrekking tot de
manier waarop men de inkomsten voor deze uitgaven wilde verkrijgen alsook over de
organisatie van de reiniging van de straten en dergelijke.
2.1. Bouw en onderhoud van straten, muren, poorten en andere stedelijke gebouwen
De belangrijkste stadswerken waren natuurlijk de muren en poorten. Bouw en
onderhoud van deze werken vereisten enorme bedragen uit de stadskas. Omdat de
stedelingen deze zelf niet in voldoende mate konden opbrengen, droeg de gehele
Meierij daar op bevel van de hertog aan bij. Zo bepaalde Jan III in 1338, dat inwoners
van de Meierij die een ploeg hadden gedurende vier jaar drie oude tournoisen en zij
die niet over een ploeg beschikten naar gelang hun inkomsten moesten betalen om de
muren en vesten van de stad te herstellen.16 In 1344 werd de schout van 's-Hertogenbosch door de hertog nog eens aangemaand te zorgen dat zij die achterstallig waren in
het betalen van hun aanslag deze alsnog voldeden." In 1357 werd door Johanna en
Wenceslaus aan de stad vergund gedurende tien jaar een speciale belasting in te
voeren op het gemaal en de vreemde bieren binnen de stad teneinde met dat geld de
stadsvesten te versterken. Bovendien kreeg de stad gedurende die tien jaar het recht
jaarlijks uit elk huis in de Meierij een man gedurende een dag op te roepen om aan de
versterkingen te helpen graven. Deze termijn werd na die tien jaar nog enige malen
verlengd. In 1387 werd zelfs een overeenkomstig privilege voor onbepaalde tijd
verleend. Daarin was het recht van 's-Hertogenbosch bovendien niet beperkt tot het
oproepen voor graven in de stad zelf, maar uitgebreid tot werkzaamheden in Oss en
andere plaatsen in de Meierij.* Van dit recht heeft het stadsbestuur veelvuldig
gebruik gemaakt. Vele Meierijbewoners moesten graafwerk komen verrichten.
Daarnaast kwam het in later tijd voor dat dorpen in plaats van gravers graafgeld
zonden.39

Andere bouw- en onderhoudswerken werden verricht aan stedelijke gebouwen,
zoals het stadhuis, bruggen en andere stadseigendommen. Het oudste raadhuis dateerde waarschijnlijk uit de dertiende eeuw. In de veertiende eeuw, misschien circa
1372, werd dit vervangen door een nieuw stadhuis, het'heerenhuis'. Dit onderging in
de zestiende eeuw grote verbouwingen en werd uitgebreid met de naastgelegen
panden. In 1607 plaatste men 66n nieuwe voorgevel voor deze drie panden.40
In de stadsrekeningen treft men speciale posten aan met betrekking tot de uitgaven
voor onderhoud van poorten, bruggen, sluizen en dijken, voor het maken van nieuwe
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poorten, bruggen, sluizen en dergelijke, voor het maken en stoppen van de straten,
voor werk en materialen gebezigd aan het raadhuis.41 Er waren daarnaast ook bepaalde stedelingen die tot reparatie en onderhoud van de muren verplicht waren,
meestal omdat zij het recht hadden tegen de muren aan te bouwen of erven hadden die
aan de muren grensden. Het stadsbestuur benoemde uit zijn midden commissies ad
hoc voor controle op de naleving van deze verplichtingen. 42
De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de openbare werken lag bij de rentmeesters en bij de muurmeesters, in tijden dat deze daartoe een speciale aanstelling hadden
gekregen. Zij stelden vast waar onderhoud nodig was, zorgden voor aanbestedingen,
controleerden het werk en verrichtten de betalingen. Particulieren mochten op straffe
van een boete de straten zonder hun toestemming niet opbreken.43 In de zestiende
eeuw kwamen er ook speciale bouw- en artillerijmeesters alsmede politiemeesters
voor met soortgelijke taken.*'

3.2. Schoonhouden van de straten
Reeds in de stadsrekening van 1399 komt een post voor betreffende het vegen en
schoonmaken der straten.45 De stad droeg dus de kosten van deze activiteiten. Het
vegen en ophalen van het vuil werden echter niet door stadsdienaren gedaan, maar
door particuliere slijkvegers. In 1496 bijvoorbeeld had ene Jan van Andel dit aangenomen voor een bedrag van 77 Rijnse gulden en 12 stuiver voor een half jaar.46 Het
stadsbestuur gaf in de jaarlijkse geboden zowel voor de bewoners van de huizen als
voor de slijkvegers stringente regels voor het schoonmaken en ophalen van het huisen straatvuil.47 Bij niet naleving daarvan verviel de overtreder in een boete. De
rentmeesters of de muur- en straatmeesters hielden toezicht op dit werk. In de
vijftiende eeuw was de gang van zaken bij het ophalen als volgt: op vrijdag moest
iedereen zorgen dat de straat voor zijn deur was schoongeveegd en alle vuil tegen zijn
huis of erf was opgestapeld. De slijkvegers kwamen dan 's zaterdags het vuil ophalen
en de straat schoonmaken. Deden zij dat niet dan zorgden de muurmeesters dat dit op
hun kosten alsnog werd gedaan. Zij huurden daarvoor zelf karren en karlieden.
Dezen waren op straffe van een boete verplicht de muurmeesters te dienen.48 In de
praktijk zorgden de slijkvegers lang niet altijd dat het vuil tijdig was opgehaald, zodat
deze regeling zeker niet overbodig was. Dit bleek in 1445 wel heel duidelijk want het
was toen zelfs nodig verandering in de ophaaltijd te brengen. Als 's zaterdags de
straten niet schoon waren gemaakt, konden de muurmeesters niet vddr 's maandags
zorgen dat dit alsnog gebeurde, zodat men's zondags met straten vol vuil zat. Daarom
werd voorgeschreven, dat de slijkvegers voortaan de straten op vrijdagavond schoon
moesten hebben gemaakt, zodat bij eventuele nalatigheid daarin op zaterdag nog kon
worden voorzien. De inwoners mochten dan natuurlijk op zaterdag geen vuil meer op
straat gooien, uitgezonderd de hete assen van die dag. Opdat iedereen zou weten dat
de slijkvegers in aantocht waren, bliezen zij op een hoorntje of voorzagen zij hun
paarden van een bel. Zo kon men tijdig zijn vuil gereed leggen.49 In een afschrift van
een latere ordonnantie op de slijkvegers wordt overigens toch weer van zaterdag als
ophaaldag gesproken en slechts van vrijdag als de zaterdag een kerkelijke feestdag
was. 50
In 1589 bepaalde het stadsbestuur dat niemand straatslijk weg mocht voeren of ten
eigen bate gebruiken. Alleen de slijkvegers mochten slijk naar bepaalde plaatsen
voeren. Deze plaatsen waren gelegen op de stadswallen, zodat men de maatregel
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meer in het kader van de beveiliging en verdediging van de stad kan zien dan in dat van
51

de milieuzorg.
Dat de naleving van deze voorschriften ernstig werd genomen is te zien in een
proces van de schout tegen Laurens Philipss. alias Kievits, de slijkveger van de
Vismarkt. Laurens Philipss. was op 30 november 1559 bekeurd, omdat hij diverse
lelijke stapels vuil had laten liggen, sommige al sedert 1 oktober. Hij verweerde zich
onder andere met de mededeling dat hij niet had kunnen werken. omdat er sneeuw
had gelegen, maar de schout repliceerde dat die al veertien dagen gesmolten was vddr
hij was bekeurd. Men had dus geduld genoeg gehad. Ook het verweer, dat niemand
geklaagd had over de situatie ging volgens de schout niet op want hij had geen klacht
nodig om op te kunnen treden tegen deze overtreding. De procedure volgde zeer snel
op de bekeuring. Op 1 december reeds werd de eis ten bedrage van 3 ponden
52

payements ingediend.
Een deel van de vervuiling van de straten werd veroorzaakt door de daar loslopende
varkens. Hiertegen trad het stadsbestuur eveneens op. De varkens moesten worden
geringd en mochten nog slechts gedurende korte vastgestelde tijden op straat hun
voedsel bijeen scharrelen onder toezicht van een bode of hoeder, die ervoor moest
zorgen dat de dieren weer tijdig binnen waren. Uitzonderingen werden gemaakt voor
vier varkens voor ieder van de vier maarschalken, dat wil zeggen Sint Antonius, Sint
Hubertus, Sint Cornelius en Sint Ouirinus, en vier varkens voor Sint Rombout. Deze
varkens moesten wel geringd zijn maar mochten vrij blij ven rondlopen. De opbrengst
van deze 'heilige' varkens was bestemd voor liefdadige doelen.,1

2.3. Schoonhouden van de Dieze
Een belangrijk punt van zorg was ook de vervuiling van de Dieze. Men trachtte door
strafbepalingen te voorkomen dat de burgers de Dieze als vuilstortplaats gebruikten.
Zo werd bijvoorbeeld verboden secreten te laten uitsteken boven deze stroom.54 Het
stadsbestuur gaf de ingezetenen af en toe zelfs bevel de Dieze achter hun huis of erf
helemaal uit te graven en schoon te maken." In 1590 vond er zo'n grootscheepse
onderhoudsbeurt plaats. De voorgaande was in 1572 geweest. De aarde zou op kosten
van de fortificatiemeesters naar de stadsvesten worden afgevoerd. Een aantal bewoners heeft mogelijk over de kosten geklaagd, want er volgde snel na het besluit tot
uitgraven een nader besluit inhoudende dat daar waar de Dieze zeer breed was de
aangelanden de stroom slechts tot een kwart van de breedte aan iedere zijde behoefden te zuiveren in plaats van tot halverwege. Het resterende deel in het midden zou
ten laste van de stad worden geschoond. 56 In de jaren na zo'n grote schoonmaak was
het stadsbestuur er alles aangelegen de Dieze - en natuurlijk ook de straten - schoon te
houden. Daarom vaardigde men op 21 oktober 1593 een ordonnantie uit, waarin de
volgende maatregelen werden genomen:
1. Niemand mocht varkens op de straat laten lopen of varkensmest op straat of in de
Dieze storten of laten lopen. Varkenskooien mochten niet boven of langs de
Dieze, muren, werven en stadsbogen warden gebouwd. Zij die op dergelijke
plaatsen reeds kooien hadden staan, moesten deze binnen drie dagen afbreken.
2. Niemand mocht vuilnis voor de huizen van zijn buren gooien, noch in de stadspoorten, over de stadsmuren of in de 'graften'.
3. Men mocht evenmin iets in de Dieze gooien. De verordening noemt speciaal drek,
slijk, vuilnis. steen. as, kalk, gruis, hooi, stro, mest, pensen, moken of ingewanden
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van beesten, kadavers of andere schadelijke zaken afkomstig van vleeshouwers,
looiers. nestelmakers. bontwerkers, zeemstouwers en dergelijke. Kwam er toch
vuilnis in de stroom dan moest de vervuiler dat op eigen kosten wegruimen. Was
hij nalatig dan zou het op dubbele kosten van de in gebreke zijnde persoon worden
gedaan. Een uitzondering werd gemaakt voor de looiers en enige anderen, die
zowel hun kalkwater mochten lozen als hun huiden in de Dieze weken en
spoelen. leder ander echter moest zorgen gruis. steen, kalk of mest zodanig op te
57
slaan. dat deze niet in het water terecht konden komen.
was wederom een grote
niet
baten
want
in
1615
mocht
evenwel
Dit alles
blijvend
schoonmaak vereist. Zorgvuldig werden het beginpunt, de richting en de volgorde
van de te ruimen delen van de stroom bepaald. Ook nu weer moesten de eigenaren en
bewoners zelf zorgen voor de schoonmaak, anders zou dit op hun kosten worden

gedaan. De blok- of wijkmeesters zorgden in elke wijk voor de uitvoering van en het
toezicht op het werk samen met speciale 'commissarissen tot de opgraving'. Uit de
drie leden van het stadsbestuur werden daarenboven zes superintendanten gekozen
om het oppertoezicht te houden. te weten de schepen Rogier van Broekhoven, de
gezworene Zeger Zegers, de raadsheren Goyart Loeff en mr. Gerard van Hoirenbeeck en de ambachtsdekens, Steven Aelberts Snellen en Jan Goossen van Aken. Bij
deze zes konden de blokmeesters en de toegevoegde commissarissen in geval van
zwarigheden of twijfel om hulpen advies komen zonderdat het nodig was daarmee de
schepenen of de drie leden van het stadsbestuur lastig te vallen. De kosten van de
operatie kwamen deels ten laste van de wijken en deels ten laste van de stad. Daar
waar reparatie aan stadsbruggen en -werven nodigbleek, moesten de wijkmeesters en
commissarissen dat doorgeven aan de rentmeesters om daarin te voorzien. Ook
diegenenen die geen erven aan de Dieze hadden, moesten bijdragen in de gemeenschappelijke kosten en weI voor twee derde. De anderen betaalden een derde. Deze
verdeling is niet onredelijk als men bedenkt dat de laatsten ook het deel van de stroom
dat aan hun erf grensde moesten schoonmaken. Van deze bijdragen betaalden de
eigenaars weer twee derde en de huurders of gebruikers van de erven en huizen een
derde. De stad zou zorgen dat de uit de Dieze gehaalde aarde en vuiligheid spoedig
van de straat zouden worden geruimd. 58
3. Onderwijs,

cultuur en religie

3.1. Onderwijs

Het onderwijs in 's-Hertogenbosch was, aldus Nauwelaerts, geen stedelijke aangelegenheid. Een ontwikkeling van parochie- of kapittelschool naar stadsschool, die zich
in veel steden in de Nederlanden sedert de veertiende eeuw heeft voorgedaan, is voor
's-Hertogenbosch niet na te wijzen. Met deze stelling bestrijdt hij de mening dat
's-Hertogenbosch een stadsschool heeft bezeten. Onderwijs was dus een particuliere
of kerkelijke zaak. Toch heeft de stad bij tijd en wijle wei enige invloed gehad op het
onderwijs. Zo werden de inkomsten der scholasterij en het recht de school door
anderen te laten waarnemen door Jan van Hocsem. kannunnik van Luik en scholaster
van het onderwijs voor het Luikse bisdom, in 1339 voor de tijd van drie jaren aan het
stadsbestuur overgedragen. Over een eventuele continuering daarna zijn geen gegevens bekend. In elk geval gedurende deze drie jaren heeft de stad dus wel bevoegdheid ten aanzien van het onderwijs gehad. Daarnaast is er in de stadsrekening van
Pasen tot Sint Remeijs 1406 een betaling aan de schoolmeester te vinden. Wegens het

149

ontbreken van de daaropvolgende rekeningen is niet met zekerheid vast te stellen of
het hier gaat om een vaste salarisbetaling. Nauwelaerts komt tot de conclusie dat het
stadsbestuur gddn salarissen betaalde, althans niet bij voortduring. Daarom mag men
de schoolmeesters volgens hem niet als beambten of aangestelden in dienst van de stad
beschouwen. Noch het begeven van de scholasterij aan het stadsbestuur gedurende
bovengenoemde jaren, noch het incidentele gegeven van betaling zijn voldoende om
te kunnen concluderen tot het bestaan van een stadsschool. De Bossche school was
een parochieschool en sedert de tweede helft van de veertiende eeuw een kapittelschool, die in tegenstelling tot wat in andere steden is gebeurd niet door de macht van
het stadsbestuur is overvleugeld. Hierbij moet weI aangetekend worden dat over de
situatie in de vijftiende eeuw nagenoeg niets bekend is.59
Evenmin waren de verschillende bijscholen, waaronder te rekenen zijn 'Duytsche',
Franse, zondags- en meisjesscholen, stedelijke scholen volgens Nauwelaerts. Toch
zien we ten aanzien van deze scholen weI degelijk enige stadsactiviteit. Zo vinden we
in de jaren 1525-1527 betalingen aan de schoolmeester van de Waalse school. Deze
moeten volgens Nauwelaerts niet beschouwd worden als salaris, maar meer als een
subsidie. Hij meent bovendien dat na 1527 tot 1587 alle gegevens omtrent de Waalse
school ontbreken.61 Op deze mening valt mijns inziens het een en ander af te dingen.
Immers in 1527 wordt in de stadsrekening uitdrukkelijk gezegd, dat de schoolmeester
Johan Ploequen "bij deser stat aengenomen is een Walsche schoel voer deser stat
bourgers op te houden".62 En in de stadsrekening van 1546-1547 bijvoorbeeld staat
dat de schoolmeester van de Waalse school 12 Carolusgulden ontvangt voor een heel
jaar gage hem door de stad toegezegd.63 Dit wettigt mijns inziens de conclusie dat de
meester van de Waalse school weI degelijk in stadsdienst was. Dat deze posten
voorkomen in het hoofdstuk allerhande zaken hoeft niet uit te sluiten dat het om
salarissen gaat. Ook betalingen aan andere stedelijke functionarissen staan soms in dit
kapittel.
Eind zestiende eeuw ging men, geinspireerd door besluiten van het Concilie van
Trente en provinciale synoden, over tot oprichting van zondagsscholen. Het stadsbestuur steunde deze oprichting en gaf erzijn goedkeuring aan. De vrees van het kapittel
van de Sint Jan voor aantasting van zijn privileges had overigens tot enige vertraging
geleid en genoopt tot overleg tussen stadsbestuur, bisschop en kapittel omtrent de
oprichting. Het stadsbestuur bemoeide zich niet met interne aangelegenheden zoals
benoeming van meesters en meesteressen, maar het stelde wei een schepen tot
provisor aan "tot directie van d' oprichten der dominicale schoolen". Het stadsbestuur nam ook maatregelen tot verplichte deelname aan dit onderwijs.Alle burgers
moesten hun kinderen en ambachtsleerlingen. zowel jongens als meisjes, die niet
elders ter school gingen, op zon- en heiligendagen naar de Sint Annakapel respectievelijk de Sint Barbarakapel sturen. VOOr en na de middag zouden zij daar zonder
schoolgeld te betalen onderricht worden. Om naleving van deze verplichting te
stimuleren werd deze herhaaldelij k in de straten omgeroepen en werd er een boete
gesteld op wegblijven of weghouden van kinderen van deze scholen.64
Het beroepsgericht onderwijs tenslotte was evenmin een zaak voor de stad. Beroepsopleidingen geschiedden geheel in het kader van de ambachtsorganisaties; wel
strak gereglementeerd, maar veelal door de ambachtsgilden zelf.
Hoogstens kan men
de stedelijke wetgever in de door hem gemaakte gildekeuren bepalingen betreffende
leerlingen en opleiding zien geven.
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Blazoen van de rederijkerskamer Moyses Doorn of Moyses Bosch. In 1885 gereconstrueerd t.b. v. de Historisch Allegorische Optocht t.g.v. het 700-jarig bestaan van de stad.
( Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch)
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3.2. Cultuur
3.2.1. De rederijkerskamers
Rederijkerskamers of kamers van rhetorica waren verenigingen die zich bezighielden
met diverse vormen van toneelspel. Zij namen deel aan plechtige ommegangen,
voerden religieuze en wereldse tonelen op en traden in het strijdperk met elkaar of
met rederijkers uit andere steden tijdens verschillende wedstrijden. De belangrijkste
daarvan was het landjuweel. Dit was een reeks van zeven wedstrijden die
verspreid
over een groot aantal jaren werden gehouden. 65
's-Hertogenbosch kende in totaal een vijftal rederijkerskamers:
1. Moyses Doorn of Moyses Bosch.
Deze kamer wordt voor het eerst vermeld in 1531. In 1568 werd zij
op bevel van
Alva opgeheven, maar in 1597 heropgericht.
2. De Catharinisten.
Zij wordt voor het eerst genoemd in 1496. Ook van deze kamer horen we niet
tussen 1567 en 1597.
3. Sint Barbara of De jonge Laurieren.

Zij werd opgericht in 1574.
4. De Gezellen van Sint Agatha.
Deze kamer treffen we voor het eerst aan in 1496. Zij kan evenals de Catharinisten
zeer goed van oudere datum zijn. Zekerheid is hierover niet te verkrijgen daar de
stadsrekeningen uit de voorafgaande eeuw nagenoeg ontbreken.
5. De Passiebloem of de Passiebroeders of Het Heilig Kruis.
Deze kamer wordt genoemd sedert 1493-1494.
De kamers stonden onder bescherming van het stadsbestuur. Zij werden door het
stadsbestuur financieel ondersteund. Zowel vaste jaarlijkse subsidies als incidentele
bedragen voor reis- en verblijfkosten en bedragen voor opvoeringen in de stad en
schenkingen wegens behaald succes werden hun verleend. Het stadsbestuur weerde
beunhazerij en optreden van zogenaamde 'papgilden' of 'papkamers'. Dat waren
kamers van gering allooi of van jongelui die de ouderen nabootsten en de rederijkerij
in diskrediet zouden kunnen brengen. Dat het stadsbestuur de
rederijkers in het oog
hield, blijkt onder andere uit het feit dat de reglementen of de 'caerten' of keuren van
de rederijkerskamers door het stadsbestuur moesten worden goedgekeurd. In 1628
vaardigde het stadsbestuur zelfs een gezamenlijke instructie voor alle vij f kamers van
rhetorica uit.66

3.2.2. Feesten
Naast aandacht voor de rederijkers en hun feesten had het stadsbestuur ook aandacht
voor kerkelijke en wereldlijke feesten in de stad. Natuurlijk was de bijdrage van de
rederijkers aan deze feesten belangrijk, maar het stadsbestuur moest meer regelen
dan hun deelname daaraan. Vooral de grote Mariaprocessie was in 's-Hertogenbosch
een belangrijke jaarlijks terugkerende gebeurtenis.67 Het stadsbestuur wenste een
ordelijk verloop van deze en andere processies, die in de stad werden gehouden, en
vaardigde daartoe maatregelen uit. Hierbij werd onder andere bepaald dat niemand
tijdens de processie de deelnemers bier of wijn mocht aanbieden en dat er niet
geschoten mocht worden. Het stadsbestuur subsidieerde de Illustere Lieve Vrouwebroederschap en andere deelnemende organisaties door middel van een tegemoetkoming in de onkosten.68
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Halverwege de zestiende eeuw besloot het stadsbestuur ook een ordonnantie op de
kermis te maken. 69
Incidentele feesten werden gehouden als bijvoorbeeld een hertog zijn Blijde Inkomste in de stad kwam doen. Ook dan waren er optochten. werden er podia
7.
opgericht en waren er soms grote erevuren te zien.
3.2.3. Opdrachten aan kunstenaars en overige vormen van cultuursubsidiering
Het stadsbestuur gaf af en toe opdrachten tot het maken van kunstvoorwerpen.
Vooral het werk van ambachtslieden als zilver- en goudsmeden kwam hiervoor in
aanmerking. De opdrachten tot het maken van zilveren of gouden siervoorwerpen of
de aankoop daarvan door het stadsbestuur als prijzen voor de grote stadsloterijen of
als schenking aan de hertogof enig anderbelangrijk persoon betekenden een bijdrage
aan de stedelijk cultuur." Datzelfde geldt voor het werk van de 'glasmaker', die in
opdracht van het stadsbestuur een raam maakte voor het stadhuis, voorstellende de
vijftien landsheren. Het stadsbestuur liet de glazenier soms ook ramen maken voor
andere gebouwen dan stadseigendommen. Zo kreeg Willem Lombaerts bijvoorbeeld
opdracht een raam met wapenschilden te maken voor het klooster van de Predikheren, omdat vele gildevergaderingen in dit klooster of deze kloosterhof werden gehouden. Evenmin bleven de Minderbroeders onbedeeld. Zij ontvingen onder andere een

glasraam, een geschilderd raam en een bijdrage voor het orgel.'3 De bouw en vooral
de verfraaiing van het stadhuis leverden stedelijke opdrachten op voor bouwmeesters
en beeldhouwers. In 1532-1533 kreeg bijvoorbeeld Joesten Jonckers de opdracht vier
beelden te maken voor het raadhuis. Ook werd er weI beeldhouwwerk aan de poorten
aangebracht." Amant de schilder maakte in opdracht van het stadsbestuur vierkante
wapenschilden ten behoeve van de uitvaart van de koningin van Spanje.74
Op een geheel ander cultureel terrein lagen de toneelvoorstellingen van de leerlingen van de Latijnse school en van het Jezuietencollege. Ook hiervoor tastte het
stadsbestuur in de buidel:5
Een laatste voorbeeld van stadsbijdragen op cultureel gebied is de betaling van de
historieschrijver Gramaye, die de geschiedenis van de stad zou schrijven. Het bleef in
dit geval niet bij betalen alleen. De schepenen mr. David Everswijn, mr. Jacob van
Balen en mr. Bartholomeus Loeff maakten in opdracht van het stadsbestuur ten
76
behoeve van Gramaye een kroniek, waaruit deze zijn gegevens zou kunnen putten.

Gramaye's werk werd in 1610 gepubliceerd.
3.2.4. Stadsbestuur en religie
De politietaak van het stadsbestuur strekte zich in bepaalde opzichten ook over
kerkelijke zaken uit. Daarbij ging het niet om godsdienstige zaken op zich maar om
toezicht op de kerkfabriek van de St. Jan, om financiele ondersteuning en om
handhaving van de openbare orde. In het voorgaande zagen we reeds de ondersteuning van de organisaties die de processies verzorgden. Een zeer belangrijke bevoegdheid van het stadsbestuur was het benoemingsrecht van de kerkmeesters van de St.
Jan, tot 1569 de enige parochiekerk binnen de stad. De kerkmeesters hadden tot taak
te zorgen voor de bouw en het onderhoud van het kerkgebouw, voor de benodigdheden voor de eredienst en voor het beheer van de kerkgoederen. Aanvankelijk geschiedde de benoeming waarschijnlijk door of namens de hertog samen met notabele
parochianen. De stad moet echter al vroeg dit benoemingsrecht hebben verworven. In
het eerder genoemde privilege van 1458, waarbij de hertog de stedelijke bevoegdhe-
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den erkende, werd dit recht als "van zeer lange tyden" bestaande aangemerkt.77 In
1607 werd een nieuwe regeling omtrent de kerkmeesters
gemaakt. Voortaan zouden
er ook kerkmeesters uit de ambachtskringen komen. Er werd bepaald,
dat er een
college van vier kerkmeesters zou zijn. waarvan twee personen uit de eerste twee
leden van het stadsbestuur zouden voortkomen en de andere twee uit de in de St.
Jansparochie wonende leden van het derde lid. Hun ambtsperiode bedroeg twee jaar,
van Sint Jan tot Sint Jan (24 juni). Elk jaar traden er twee kerkmeesters af.
Bij de tussen de bisschop van Luik en Karel V in 1542 gesloten overeenkomst tot
opheffing van de geschilpunten over de kerkelijke goederen en causae mixtae werd
formeel vastgelegd, dat de controle van de rekeningen van de kerkmeesters door het
stadsbestuur geschiedde. De regeling van 1607 schreef voor dat de rekening
jaarlijks
vddr 1 oktober aan het stadsbestuur moest worden overgelegd.,R Soms ging de
inmenging van het stadsbestuur zeer ver. Zo verzochten de kerkmeesters in 1594 het
stadsbestuur om middelen voor dringende reparaties. Deze hielden verband met het
afbranden van de middentoren in 1584. Het stadsbestuur beschikte op dat moment
echter niet over het benodigde geld en wilde de burgers ook niet extra belasten. Het
machtigde daarom de kerkmeesters tot verkoop van hoeven en huizen van de kerkfabriek, gelegen in stad en Meierij. Men hoopte dat met de opbrengst daarvan de
reparaties betaald konden worden en dat daarna nieuwe aalmoezen en legaten voldoende zouden opleveren. De kerkmeesters weigerden echter verkopingen te doen,
omdat zij vreesden later het verwijt te krijgen het vermogen van de kerk te hebben
aangetast en omdat zij niet overtuigd waren dat de toekomstige aalmoezen voldoende
zouden zijn voor de reparaties. De drie leden bleven desondanks bij hun plan. Zij
verleenden twee secretarissen van de stad machtiging de huizen en hoeven openbaar
te verkopen en te leveren onder voorbehoud van losrenten daarop. Deze secretarissen
aanvaardden de benoeming echter niet. Een jaar later werden de kerkmeesters
daarom nogmaals tot openbare verkoop gemachtigd, nu echter alleen van huizen in de
stad en niet op het platteland. Uit de in deze zaak genomen alsmede uit andere
resoluties van het stadsbestuur valt af te leiden dat de stad vaker dergelijke bijdragen
verstrekte." De stadsrekeningen bevatten dan ook allerlei uitgaven ten bate van de
bouw en de verfraaiing van de kerk en haar inrichting. Zo treft men bijvoorbeeld
betalingen aan ten behoeve van het oxaal en het beeldhouwwerk aan het hoogaltaar.
Misgewaden betaaide de stad eveneens. Overigens deed men dergelijke uitgaven en
schenkingen ('tot de fabriek of tot aalmoes') niet alldln aan de St. Jan, maar ook aan
andere parochiekerken. Deze bestonden sedert 1569. Het stadsbestuur was door
bisschop Sonnius bij de oprichting daarvan betrokken. De parochiekerken waren de
St. Jacob, de St. Petrus en Paulus (St. Pieter) en de kerk van de Kruisbroeders.
Anders dan bij de St. Jan had het stadsbestuur in deze laatstgenoemde kerken niet de
bevoegdheid tot het benoemen van de kerkmeesters of het controleren van
rekeningen.
Opvallend is verder het grote aantal stedelijke wijn- en andere schenkingen aan de
seculiere en reguliere geestelijkheid. Overigens ontvingen sommige kloosters daarbij
beduidend meer dan andere.81
De politietaak van het stadsbestuur komt tenslotte heel duidelijk tot uiting in
verorderingen die het bedelen in de kerken verbieden, het spelen van jongeren op het
kerkhof en het ingooien van ruiten van kerken strafbaar stellen, de uitgaven ter
gelegenheid van een eerste Mis van een priester aan banden leggen en dergelijke.82
8(}
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4. Armenzorg

Armoede werd in de middeleeuwen gezien als een onvermijdelijk verschijnsel. Het
was ook een omvangrijk verschijnsel. In 1526 leefde bijvoorbeeld in 's-Hertogenbosch vijftien procent van de bevolking van de bedeling.83 De middeleeuwse caritas
was niet gericht op structurele veranderingen; men voorzag de armen alleen van hulp
voor het moment. Liefdadigheid betrachten was een christelijke plicht ter verkrijging
van het zieleheil. Deze liefdadigheid ging derhalve uit van particulieren; voor de
overheid was hier in beginsel geen taak weggelegd. Maar al voorzag het stadsbestuur
niet zelf de behoeftigen van het nodige, het had wel op een aantal punten bemoeienis
met de instellingen die er op het terrein van de armen- en ziekenzorg functioneerden.
Deze instellingen werden aangeduid met de naam godshuizen, dat wil zeggen bedoeld
om er tot Gods eer en om Godswil liefdadig werk (mee) te verrichten. Bij de
in
fhuizen, die onderdak en
liefdadige instellingen kan men onderscheid maken verblij
zoals reizigers, zwervers. pelgrims,
verzorging verleenden aan rondtrekkende lieden
zieken en bejaarden enerzijds en fondsen die materiele of geldelijke ondersteuning
verstrekten. In iedere middeleeuwse stad heeft een groot aantal van dergelijke
tehuizen en fondsen bestaan. Men kan de liefdadige instellingen ook nog op een
In deze
andere wijze onderscheiden en weI naar de rechtsmacht waaronder zij vielen.
lijke
toestembisschoppe
met
die
instellingen
zin kan men onderscheid maken tussen
of loca publica, en instelming waren opgericht, de kerkelijke liefdadige instellingen
de
waren
wereldlijke liefdadige instelopgericht,
lingen die zonder deze toestemming
.84 De stedelijke overheid
genoemd
lingen of loca profana. ook wel loca privata
religiosa)
(loca
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loca
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Deze instellingen
met
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al
bemoeide zich
bleven de loca
gen
Daarente
staan.
te
invloed
overheids
onder
vroeg
al
dus
kwamen
privata (loca profana) tot laat in de zestiende eeuw grotendeels gevrijwaard van
fondsen in 's-Hertogenbosch
inmenging door de stedelijke overheid. De belangrijkste
waarmee het stadsbestuur in meerdere of mindere mate bemoeienis had, waren de
Tafel van de Heilige Geest en het fonds voor de arme gevangenen. Verblijfhuizen
waarin het stadsbestuur zeggenschap had, waren met name het Groot Gasthuis en het
benoeming
Leprozenhuis in Hintham. De overheidsbemoeienis kwam tot uiting in de
het
toestemming geven tot
van bestuurders, het afhoren van rekeningen en
bestuursdaden. 85
Ook via de amortisatiewetgeving en de accijnzen- en bedenpolitiek ging de overheid zich sedert de veertiende eeuw met liefdadige instellingen bemoeien. Daarnaast
verschenen er speciale wetten met betrekking tot de armenzorg en het gasthuiswezen
van de centrale overheid. de hertog, die door het stadsbestuur moesten worden
over de
uitgevoerd.86 De bevoegdheid die het stadsbestuur had weten te verkrijgen
deze macht door de
kerkelijke godshuizen werd nog versterkt door de erkenning van
kerkelijke overheid accepDe
privilege
uit
1458.R7
genoemde
eerder
hertog bij het al
teerde dit evenwel niet (volledig) en zo ontstond er een competentiestrijd tussen het
als
stadsbestuur en de kerkelijke overheid. Hieruit kwam het stadsbestuur tenslotte
zou
zijde
kerkelijke
overwinnaar te voorschijn. Na nog enige pogingen tot herstel van
de van
deze tenslotte definitief het onderspit delven. De stadsregering had daarmee
oorsprong kerkelijke godshuizen bijna volledig in zijn macht.*
Een eigen stedelijke sociale politiek bracht de bemoeienis met de armenzorg niet
de
mee. Dat blijkt uit de gegevens over de bedeling van de armen. De Tafel van
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Heilige Geest en particuliere instellingen als de Blokken en de Illustere Lieve Vrouwebroederschap lenigden slechts een deel van de nood, maar het stadsbestuur heeft
geen pogingen ondernomen om tot een algehele reorganisatie te komen teneinde op
die manierbeter in de behoeften te kunnen voorzien.89 Hoewel's-Hertogenbosch wijd
en zijd bekend stond om zijn armenzorg - de Bossche
liefdadigheid is door tijdgenoten
en historici veel geprezen - moet deze in elk geval ten aanzien van de bedelingen,
gegeven de cijfers die hedendaagse studies ons daarover hebben verstrekt, gerelativeerd worden. Vanaf de vijftiende eeuw nam het pauperisme en ten gevolge daarvan
de bedelarij zeer sterk toe. Herhaaldelijk waren er grote problemen met de voedselvoorziening. De trek naar de steden werd steeds groter. Ten gevolge daarvan moesten
de uitdelingen over steeds meer personen worden gespreid. Bovendien ging de
aanwezigheid van grote aantallen armen gepaard met zoveel inbraken en diefstallen,
dat maatregelen moesten worden genomen.x Tegelijkertijd en mede ten gevolge
daarvan veranderde ook de mentaliteit ten opzichte van de armoede. Armoede ging
men steeds meer beschouwen als een probleem waaraan de
behoeftigen zelf schuld
hadden. Armen en bedelaars werden niet langer
getolereerd, maar als delinquenten
geweerd en bestreden. De maatregelen kwamen in de eerste plaats van de landsoverheid. Verordeningen van kanselier en Raad van Brabant uit 1450 tegen bedelarij en
andere misdrijven en van Philips de Goede uit 1459, eveneens gericht tegen de
bedelarij, met name tegen het bedelen in de kerken, vormen een duidelijke reactie op
de boven geschetste situatie. Er was in de laatste ordonnantie zelfs een
verplichting tot
werken opgenomen. Het probleem was echter, dat slechts
getracht werd het bedelen
aan te pakken maar dat men geen oog had voor de oorzaken. Veel mochten dergelijke
verboden dan ook niet baten. De stedelijke overheid bleef daardoor sterker dan de
landsoverheid geconfronteerd worden met het armoede- en
bedelprobleem. Dit
leidde daarom op stedelijke niveau eveneens tot maatregelen. In 's-Hertogenbosch
was het voornaamste onderdeel daarvan een poging tot verdrijving uit de stad van de
vreemde bedelaars: iedereen van buiten de Meierij, die bij schout en
schepenen geen
verklaring van goed gedrag en van aansprakelijkheid van zijn plaats van herkomst in
het geval men tot armoede zou vervallen, kon overleggen, moest binnen drie dagen de
stad verlaten. Andere bepalingen betroffen onder meer het verbod om te bedelen in
kerken, kloosters of andere godshuizen. Het armoedeprobleem van de stad
werd
hierdoor in feite voor een deel naar het platteland afgeschoven. Aan
sanering van de
armenzorg kwam men in 's-Hertogenbosch niet toe. Waar in Breda en Bergen op
Zoom grotere activiteit aan de dag werd gelegd door de stedelijke overheden om de
ideeen van gecentraliseerde armenzorg. bedelverbod en
arbeidsdwang, zoals deze
waren neergelegd in de verordening van 7 oktober 1531 van Karel V, uit te voeren,
bleef 's-Hertogenbosch met haar regelingen en maatregelen achter en kwam niet
verder dan bovengenoemde reactie tegen de uitheemse armen. Overigens was's-Hertogenbosch niet de enige stad waar de reorganisatie niet van de grond kwam. Coopmans meent dat de oorzaak hiervan gelegen was in het feit dat er reeds centrale
instellingen bestonden. Zo was er den Tafel van de Heilige Geest, omdat er slechts
cidn parochiekerk was. Daarnaast bestond er een goed georganiseerde huisarmenzorg
via de Blokarmenfondsen. Tenslotte fungeerden de bestaande
instellingen, Groot
Gasthuis, Leprozenhuis, Zinnelooshuis en de vele mannen- en vrouwengasthuizen,
als remmende factor. Deze instellingen hadden niet de behoefte
samen te gaan. Hun
verschil in herkomst en taakstelling verzette zich daartegen. 91
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Houten reliff (eind vijftiende eeuw) dat bevestigd was boven de ingang van het H. Geesthuis of Gee.fltuis. Op
her relief is een uildeling aan de armen uitgebeeld.

(Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch)

Het effect van de vele ordonnanties was overigens groot noch langdurig Daarom
bleef het noodzakelijk telkens de maatregelen tegen de bedelaars en vagebonden te
herhalen. Zowel de landsoverheid als het stadsbestuur blee f in de tweede helft van de
zestiende eeuw voortdurend ordonnanties uitvaardigen.
5. Gezondheidszorg

Van optreden van het stadsbestuur ten behoeve van de volksgezondheid in de dertiende en veertiende eeuw is door het ontbreken van bronnen weinig of niets bekend.
Het Groot Gasthuis was er al wel, maar deze instelling had niet als doel mensen op te
nemen om hen te genezen. Zieken, invaliden en bejaarden werden in dergelijke
instellingen opgenomen, omdat zij door hun ziekte of ouderdom niet voor zichzelf
konden zorgen. Gasthuizen waren dus in de eerste plaats, zoals we in de vorige
paragraaf al zagen. instellingen van armenzorg. Pas later werd het Groot Gasthuis een
echt ziekenhuis. Na 1500 kwam er zelfs een aparte afdeling voor besmettelijke
ziekten, het pesthuis. De medische zorg had echter ook toen nog niets te betekenen. 92
Het stadsbestuur had in de loop der tijd invloed op het Groot Gasthuis weten te
verwerven. De schepenen benoemden er de meester en de chirurgijn. Ook hun
instructies waren van het stadsbestuur afkomstig. 93
Verder was er al in de dertiende eeuw een Leprozenhuis, dat even buiten de stad in
Hintham was gelegen. Hoewel deze instelling eveneens primair als instelling van
armenzorg moet worden bezien, komt hier de gezondsheidszorg meer naar voren dan
bij het Gasthuis omdat dit huis en de plaats waar het gelegen was verband houden met
de ziekte van de opgenomen personen. Melaatsen werden wegens het besmettingsgevaar buiten de gemeenschap en het contact met medeburgers gehouden. Schepenen
en gezworenen hadden bemoeienis met de financien van het Leprozenhuis. Zij
hoorden jaarlijks de rekening af van de rector van de leprozen. 94
In 1442 werd een krankzinnigeninrichting, het Zinnelooshuis'Reinier van Arkel' in
de stad gesticht. Dit had een zuiver particulier gasthuis kunnen zijn, ware het niet dat
door bepaalde omstandigheden schout en schepenen om goedkeuring werd gevraagd
ten aanzien van enkele zaken. Dit leidde er toe dat schepenen zich enige zeggingsmacht over het bestuur van het Zinnelooshuis toeeigenden. Overigens gingen zij pas
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in de loop van de zestiende eeuw van deze superintendentie ook werkelijk gebruik
maken.95

In 1477 werd bepaald dat er in de stad een stadschirurgijn en een stadsdokter
moesten worden aangesteld, die rijk en arm moesten dienen.96 In de praktijk zouden
er pas eind zestiende eeuw continu een of meer stadsdokters en een stadschirurgijn
zij n.

Ten tijde van een pestepidemie benoemde het stadsbestuur een speciale pestarts die
inwoners en bezoekers onderzocht op de gevreesde ziekte, teneinde tijdig maatregelen te kunnen nemen. Hij moest op bevel van de schepenen tevens de pestlijders
bijstaan. Voor bijstand aan kraamvrouwen, die met de pest of een andere ziekte
besmet waren, stelde het stadsbestuur een speciale vroedvrouw aan. Sedert 1570 was
vanwege de landsoverheid bovendien voorgeschreven dat geen vrouw het officie van
vroedvrouw mocht bekleden tenzij zij was geexamineerd door een door de schepenen
aangewezen commissie en daarna beedigd.97 Het stadsbestuur trof ook algemene
maatregelen in geval van een pestepidemie. Er werd voorgeschreven, dat aan huizen
waarin mensen ziek lagen zes weken lang een bosje stro moest worden bevestigd,
opdat dit voor eenieder kenbaar zou zijn. Ramen en deuren dienden gesloten te
blijven. Medebewoners mochten niet op straat of op de markt komen. Zij die ziek
waren geweest moesten zes weken lang een witte roede van twee ellen dragen ten
teken van hun ziekte. De zusters die de pestlijders verzorgden, moesten door hun
kleding tonen dat zij met pestlijders in contact kwamen. Een huis waarin iemand aan
de pest gestorven was diende drie weken gesloten te blijven. De kleren van de
overledene mochten niet meer gebruikt of verkocht worden maar moesten worden
vernietigd.98 Het stadsbestuur kocht ook regelmatig medicijnen tegen de pest.= Deze
en andere voorschriften ten spijt kon niet worden voorkomen dat dergelijke epidemieen zeer veel slachtoffers eisten.
6. Openbare orde, veiligheid en defensie

6.1. Openbare orde
De hedendaagse politietaak handhaving van de openbare orde werd in een middeleeuwse stad vervuld door de schout en zijn dienaren, de schuttersgilden en burgers,
die bijvoorbeeld bewakingsdiensten verrichtten.
Voor de veiligheid 's nachts waakten, in elk geval sedert het einde van de zestiende
eeuw, nachtroepers of klapwakers.' In 1531 vond de benoeming van twee wakers per
blok plaats. In hetzelfde jaar werd die benoeming echter weer ingetrokken en moesten ter ontlasting van de stad de burgers weer zelf in hun blok waakdienst verrichten.
Iedere nacht zouden twee dienaars van de witte roede deze wakers visiteren.101 In de
loop van de eeuw kwamen de speciaal benoemde nachtwakers echter weer terug. Zij
waren per wijk werkzaam en controleerden op brand, diefstal, inbraak en smokkel.
Later werden zij zo nodig bijgestaan door wachten van het garnizoen. Deze laatsten
deden de ronde om soldaten op te brengen. 102
Op de toren van het stadhuis zat bovendien dag en nacht een torenwachter, die met
zijn trompet kon waarschuwen indien er gevaar dreigde.
De schutterijen haalden op verzoek van de hoogschout gearresteerde misdadigers
uit de Meierij op en brachten deze ter berechting naar de stad. Zij trokken ook met de
hoogschout naar het platteland om daar rovers en andere kwaaddoeners gevangen te
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nemen. 103 In de stad zelf trad de schout meestal met zijn dienaren op, maar indien
nodig assisteerden de schutterijen ook daar. Bij het verrichten van arrestaties ging de
schout wel eens over de schreef. Toen de schout zich samen met zijn dienaren en de
scherprechter in strijd met de stadsprivileges schuldig had gemaakt aan huisvredebreuk, werden deze dienaren en descherprechter door de Oude en Jonge Schuts op de
Gevangenpoort gevangen gehouden en bewaakt. m
Het stadsbestuur zelf hield zich vooral bezig met het maken van regelingen en het
treffen van maatregelen die orde en rust moesten waarborgen. Een voorbeeld daarvan was de verordening op de visitatie van bordelen door de schout.lus Het stadsbestuur had verder zijn witte roeden of dienaren van de korte stok die als ordehandhavers konden optreden.

6.2. Brandbestrijding en brandpreventie
Een belangrijk aspect van de veiligheid in een stad was de brandveiligheid. De huizen
waren van zodanig materiaal, dat een kleine brand al snel tot gevolg kon hebben dat
een groot deel van de stad in de as werd gelegd. In's-Hertogenbosch zijn voorbeelden
van dergelijke stadsbranden bekend uit 1400, 1419 en 1463. De zorg voor de brandblusmiddelen was daarom zeer belangrijk. Deze zorg was in 's-Hertogenbosch per
wijk of blok georganiseerd. De indeling van de stad in wijken of blokken is vermoedelijk natuurlijk gegroeid.'06 Van Oudenhoven meent echter dat het stadsbestuur deze
indeling bewust heeft gemaakt.107 Aanvankelijk waren er volgens hem vier blokken;
later werd hun aantal uitgebreid tot tien en daarna weer teruggebracht tot negen en
acht. De archiefbronnen spreken op enkele uitzonderingen na meestal over tien of
negen blokken.
De oudste benaming voor de personen die leiding gaven in een wijk is vuurmeester.
De zorg voor de brandbestrijding en de blusmiddelen is dan ook. samen met de zorg
voor de huisarmen van de wijk, de voornaamste taak geweest van deze vuurmeesters
of, zoals ze later veelal genoemd worden, blokmeesters. 108
De bestuursorganisatie van de blokken werd geheel geregeld door de bewoners. De
blokmeesters werden door en uit de bewoners gekozen. Er was geen superintendentie
of toezicht in de betekenis van een benoemingsrecht en het recht tot afhoren van de
rekeningen door het stadsbestuur. 109 Het stadsbestuur gaf echter wel voorschriften
voor het onderhoud van de blusmiddelen en de watertrappen die naar de Dieze
leidden. In geval van brand moest men in deze stroom immers de emmers vullen. Zo
bepaalde het stadsbestuur op 23 juni 1589 bijvoorbeeld, dat de blokken hun brandblusmiddelen in orde moesten hebben en dat de blokmeesters de huizen in hun blok
naar waarde moesten quoteren in de reparatiekosten van de brandtrappen, met dien
verstande dat huizen die zelf watertrappen hadden op half geld werden gesteld.
Huurders betaalden een derde en eigenaren twee derde van het gequoteerde bedrag.
Huurders die van aalmoezen leefden, de huisarmen, waren vrijgesteld van deze
bijdrage. 110 Ook de ambachtsgilden beschikten over blusmateriaal."'Daarnaast
moesten schutterijen zich eveneens gereed houden voor hulp in geval van brand.
Een middel tot brandpreventie was het stellen van bouwvoorschriften of een
verbod op het gebruik van bepaalde bouwmaterialen. Met name dakbedekking van
stro of riet werd verboden. Om vervanging van bestaande rieten en strooien daken
door leien of ticheldaken te bevorderen stelden stedelijke besturen een subsidieregeling vast. De stad, die belang had bij minder brandgevaarlijke gebouwen, droeg een
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deel van de kosten. Om de gelden daarvoor te kunnen verschaffen werden speciale
accijnzen aangewezen.

112

6.3. Defensie

In de paragraaf over openbare werken is reeds gesproken over de hertogelijke
privileges uit de veertiende eeuw. die het de stad mogelijk maakten zorg te dragen
voor de defensie van haarzelf en de Meierij. Omdat het niet alleen ging om verdediging van de stad maar ook van het platteland. werd met dat platteland overlegd op
welke wijze de verdediging zou geschieden en hoe de kosten daarvoor verdeeld
zouden worden. Met name ten aanzien van de kostenverdeling rezen regelmatig
conflicten tussen stad en platteland."'
Zowel het verdedigen van de stad als het militair bijstaan van de landsheer door de
stad zal aanvankelijk door de weerbare burgers zijn geschied. Toen de ambachtsgilden opkwamen kregen deze een taak bij de bewaking en verdediging van de stad en
het bijstaan van de hertog op militaire expedities. De gildemeesters waren verplicht
een wapenrusting te bezitten en de gilden beschikten tevens over de nodige gemeen114
schappelijke legeruitrusting.
In de veertiende eeuw traden speciale schuttersgilden op de voorgrond. De schuttersgilden waren geoefende en gespecialiseerde organisaties van hand- en voetboogschutters. Later, toen men de beschikking kreeg over vuurwapens, kwamen er ook
gilden die zich met die wapens uitrustten. '15 In 's-Hertogenbosch hebben de volgende
schuttersgilden bestaan:'16
1. De schutterij van de oude voetboog.
2. De schutterij van de jonge voetboog.
3. De schutterij van de handboog.

4. De Colveniers of Kloveniers.
Deze laatsten bedienden zich van vuurwapens.
5. Het schermersgilde of het gilde van Sint Michiel (1576-1579).
Het stadsbestuur erkende de schuttersorganisaties en zorgde er voor deze onder zijn
gezag te plaatsen. Bij de Voetboog werden de twee hoge dekens door de schepenen
benoemd uit het eerste lid van het stadsbestuur. De een was schepen, de ander
gezworene. namelijk de afgetreden schepen die het voorgaande jaar eveneens hoge
deken was geweest."'De andere schutterijen hadden op soortgelijke wijze een van de
schepenen als een van hun belangrijkste aanvoerders. Met name onder de voetboogschutters bevonden zich vaak ook nog andere leden van het stadsbestuur.
Het stadsbestuur gaf de schutterijen regels en bevelen en nam hun meermalen een
eed van trouw af.'n De schutterijen zouden door een verbod van Alva korte tijd
verdwijnen.
In 1576 werd door het stadsbestuur ingestemd met de oprichting van een vijfde
schuttersgilde, het Schermersgilde of het gilde van Sint Michiel. Het Schermersgilde
werd gelijk gesteld met de inmiddels heropgerichte schutterijen. Dit revolutionaire en
calvinistisch-gezinde gilde zou na het Schermersoproer in 1579 weer worden
119

opgeheven.

Intussen was kort na de Beeldenstorm in 1566 Antonie van Bombergen door het
stadsbestuur aangesteld als bevelhebber over de schutterijen. Deze Van Bombergen
wist zijn macht echter over de gehele defensie van de stad uit te strekken. Spoedig
daarna moesten hij en zijn calvinistische medestanders evenwel weer het veld ruimen.
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Hetzwakke stadsbestuur zagzich genoodzaakt op last van Margaretha van Parma een
garnizoen in de stad in te nemen. Op 29 april 1567 benoemde de landvoogdes tot
eerste militaire gouverneur van de stad Bernard van Schouwenburg, die in opdracht
van de landsoverheid voortaan de zorg had voor de organisatie van en het toezicht op
de verdediging. Het stadsbestuur was dus op dit terrein niet langer baas in eigen huis.
Bovendien was de bevoegdheid van de gouverneur niet louter van militaire aard. Ook
op het terrein van het burgerlijk bestuur kon Van Schouwenburgmaatregelen nemen,
wanneer deze in verband stonden met zijn militaire functie. 13' Voorbeelden van de
laatste categorie maatregelen zijn: de verplichting de namen van ieder die de stad inof uitgingte noteren; de verplichting voorherbergiersen logementhouders hun gasten
te registreren en iedere avond te melden; regelingen met betrekking tot de voedselvoorziening. In al deze gevallen trad de gouverneur op als medewetgever.
De algemene verplichting van de burgers tot bewaking en verdediging van de stad
was ondanks de militaire taken van de ambachtsgilden en de opkomst van de schutterijen niet verdwenen. In de vijftiende en zestiende eeuw. beginnend in de periode van
de Gelderse oorlogen, zien we het stadsbestuur uitgebreide maatregelen nemen met
betrekking tot de organisatie van de burgerdienst. Zo maakte het stadsbestuur in 1487
een regeling waarbij de stad werd verdeeld in twaalf 'waken' of blokken.De blokindeling werd in de regelingnauwkeurig van straat tot straat aangegeven. De inwoners van
de blokken waakten onder leiding van door het stadsbestuur aangestelde kapiteins
tegen brand of vijandelijke aanvallen. Bij brand of gerucht van vijanden moesten de
hoogschout, de laagschout, schepenen, gezworenen, raadsheren en de dekens van de
ambachten. voor zover deze niet tot kapitein waren benoemd, op het raadhuis
bijeenkomen.122 De schepenen en andere leden van het stadsbestuur namen in tijden
van gevaar zelfs persoonlijk deel aan de nachtelijk bewaking. '21 Daarnaast waakten
ook de schutters tijdens de oorlogsperioden bij poorten en muren. 124
De kapiteins ontvingen een schriftelijke instructie van het stadsbestuur. Zij kregen
opdracht lijsten aan te leggen van de weerbare mannen uit hun blok die waakdienst
zouden moeten verrichten.
Iedereen die brand constateerde moest zorgen dat de klok op het raadhuis vijfentwintig of dertig maal werd geluid. De weerbare mannen moesten zich daarop bij hun
kapiteins melden. Zag men de vijand dan werd de klok twaalf maal geluid en
bovendien werd het kleine klokje op het raadhuis continu geluid. In de blokken werd
op de bekkens geslagen tot iedereen op de been was. Het stadsbestuur regelde verder
nauwgezet het houden van de wacht: de volgorde van waken, wat mocht en niet mocht
tijdens het waken (slapen en dobbelen was verboden), de plaatsen waar gewaakt
moest worden, het wachtwoord, enzovoorts.125 De regeling op het waken van 1487
werd in oktober 1488 nog vernieuwd en aangevuld.
Inmiddels waren op 23 juni 1488 zes goede mannen, te weten de raadsheren
Hendrik van Kessel, Jan Kanapart en Hendrik van Uden en verder Willem van Os,
Reinier Loden en Dirk Hagens gekozen "om een oghe te hebben op die gheen die die
poerten deser stadt, muren ende toerens der selve hueden ende waken zullen by daege
ende by nachte ende voertmeer op anderen stucken van reparacien ende stercten dair
toe dienende".'16
De twaalf blokken corresponderen niet volledig met de negen blokken die inmiddels waren ontstaan ten behoeve van de huisarmenzorg. Toch moet er al spoedig een
zekere vermenging tussen beide zijn ontstaan. In de zestiende eeuw immers worden
121
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de blokmeesters met de registratie van de weerbare mannen tussen de negentien en
zeventig jaar in hun blok belast.
Het stadsbestuur bleef gedurende de gehele zestiende eeuw actief de burgerdienst
regelen en controleren.127 In 1554 besprak het bijvoorbeeld een nieuw plan op het
waken inhoudende dat de ingezetenen van de blokken in de stad moesten waken
terwijl op het raadhuis een raadsheer, acht schutters en een deken van de ambachten
de wacht moesten houden die tevens zouden rondgaan om de bewaking elders in de
stad te controleren.128 De komst van het garnizoen heeft deze taken van van de
blokken of burgervendels niet doen verdwijnen. In 1577 werd - overigens juist in de
periode dat de stad even van garnizoenstroepen verlost was - voor de toen bestaande
tien blokken in een ordonnantie de organisatie van de bewaking en verdediging
opnieuw geregeld.129 In deze roerige periode werd een college van politiemeesters
ingesteld om zorg te dragen voor de verdediging van de stad. Dit wist aanzienlijke
invioed te krijgen op het stadsbestuur. In maart 1578 traden deze politiemeesters
echter al weer af en het stadsbestuur zorgde er toen voor dat de nieuwbenoemde
functionarissen aan hem ondergeschikt bleven en zich tot hun eigenlijke taak
130
beperkten.
We moeten overigens niet vergeten, dat het hierboven steeds ging om speciale
voorzieningen in verband met dreigend gevaar. De normale taak van het openen en
sluiten van de land- en waterpoorten was van oudsher in handen van de poortwachters
en boomsluiters. Dat waren gewone stadsdienaren, die 's ochtends en 's avonds deze
poorten openden en sloten en daarvoor van stadswege betaling ontvingen. Naast deze
poortwachters werden in tijden van gevaar schrijvers aan de poorten aangesteld, die
de inkomende en uitgaande personen en goederen moesten registreren en daarover
aan het stadsbestuur rapporteren.131 Perioden waarin deze functionarissen hun werk
verrichtten waren de Gelderse oorlogen en na de Beeldenstorm in 1566. In 1577
werden leden van de schutterijen met deze registratietaak belast. 132 In 1583 kwamen
er vaste schrijvers.'33 Het stadsbestuur bleef persoonlijk toezicht houden op het werk
van de poortwachters en schrijvers. Aan het einde van de zestiende eeuw werd zelfs
voorgeschreven dat raadsheren bij de poorten de wacht moesten houden, toezicht
moesten houden op de inkomende lieden en aanwezig zijn bij het openen en sluiten
van de poorten:34 Zo bleef de bewaking en verdediging van de stad ook in deze tijd
toch mede een duidelijke stadstaak, al zouden het garnizoen en de gouverneur daar
een steeds zwaarder stempel op drukken.

7. Waterstaat
De zorg voor de natte en droge waterstaat in de Meierij van 's-Hertogenbosch was al
dan niet gezamenlijk in handen van verschillende organen: de hoogschout, de kwartierschouten, de raad en rentmeester-generaal der domeinen, de mannen van leen, de
heemraden en het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch.
De waterstaatkundige bevoegdheden van de Bossche schepenen en het stadsbestuur samen met de hoogschout in zijn functie van opperdijkgraaf strekten zich uit
over de gehele Meierij en zelfs daarbuiten. Deze schouwvoering langs de Maas
omvatte zelfs het gebied van de Diezemond tot Grave. 135 In de stad zelf en haar naaste
omgeving waren de schout en schepenen competent.
In een zeventiende-eeuws proces van de magistraat van 's-Hertogenbosch en de
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schouten en regeerders der vier kwartieren tegen Johan van der Leene, raad en
rentmeester der domeinen in het kwartier van 's-Hertogenbosch, ter zake van het
voeren van de schouw over rivieren en stromen enerzijds en straten en wegen
anderzijds, zowel binnen stad en vrijdom als in de Meierij kwamen vele privileges uit
de loop der tijden omtrent de waterstaat nog eens ter tafel. Vooral in de conclusie van
repliek stonden deze opgesomd als argumenten om aan te tonen dat de rentmeester
geen bevoegdheid ter zake had. Genoemd werden onder andere een privilege van
hertog Hendrik van 1196 en een privilege van Jan I uit 1283, waarin de schout en
schepenen de rechtsmacht over de burgers werd verleend. Verder een privilege van
hertog Jan uit 1305 waarin stond dat richter, schepenen en gezworenen 'regeren' en
een privilege van 1408 van hertog Anton betreffende de bevoegdheid van de stad
muur- en straatmeesters aan te stellen. Bovendien een verdrag van 15 mei 1475 waarin
aan de stad tegen een cijns waren geconfirmeerd alle visserijen en stromen binnen stad
en vrijdom en tevens in Vught, Rosmalen en Berlicum. De stad had daarin van
oudsher reeds alle bewind en bedrij f gehad volgens een brief van de Raad van Brabant
van 25 augustus 1535. En tenslotte een groot aantal bepalingen uit de Blijde Inkomsten van de achtereenvolgende landsheren van Philips van Bourgondie tot en met
Philips II, waarin de hoofsteden werd bevolen wegen, bruggen en passages te onderhouden en te repareren. Daarom, zo werd gesteld, is het evident dat het maken en
ruimen van straten en rivieren binnen stad en vrijdom van oudsher tot de politie van
de stad heeft gestaan, die dat door straatmeesters, rentmeesters en andere gecommitteerden heeft doen uitvoeren. 136
De aangehaalde privileges blijken bij nadere beschouwing niet allemaal even
spijkerharde argumenten voor de stedelijke stelling op te leveren. In een aantal
gevallen betreft het slechts zeer algemene formuleringen en het voorbeeld van het
privilege van 1408 is zonder meer onjuist. Daarin wordt niet over muur- en straatmeesters gesproken. 137 Een veel duidelijker privilege zou mijns inziens geweest zijn
het privilege van hertog Jan III van 20 september 1346 voor de Polder Van der Eigen
en het daaraan voorafgaande van 21 augustus 1309.138 Deze polder omvatte gebied dat
behoorde tot de vrijdom alsook gebied dat daar buiten viel. In deze polder zouden
zeven heemraden zijn. In 1309 werd bepaald dat dezen zouden worden gekozen door
de ingelanden. In het privilege van 1346 stond dat drie van de heemraden schepenen
van de stad zouden zijn en vier van buiten de stad zouden komen. De drie stadsschepenen zouden na een jaar aftreden en de schout zou telkenjare drie nieuwe aanstellen uit
de Bossche schepenen. De vier van buiten de vrijdom zouden altijd door de schout
worden gekozen. Moest er recht gesproken worden over zaken betreffende het gebied
binnen de vrijdom dan gebeurde dit door een van de stadsschepenen met twee
heemraden van buiten of binnen of met meerderheid van hen. Ging het om zaken van
buiten de vrijdom, dan zou de schout of richter aldaar een van de zeven heemraden,
wie hij wilde, manen met zijn medeheemraden of met de meerderheid van hen te
vonnissen.
Was daarmee de bevoegdheid van de stadsschepenen in deze polder duidelijk
uitgesproken, in de polder van Empel en Meerwijk werd het vonnissen door Bossche
139
schepenen uitdrukkelijk verboden, ook als het om Bosschenaren ging.
De Dieze, die met verschillende vertakkingen door de stad stroomde, verzandde
regelmatig of raakte vol vuil. Dat leidde tot uitgravingsoperaties, waarvan we reeds in
het voorgaande enige voorbeelden uit de zestiende en zeventiende eeuw hebben
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Oudst bekende prospect op 's-Hertogenbosch. DZ:ail van een manuscriptkaart van het Gelderse rivierengebied. ca. 1524.
(Osterreichisches Staatsarchiv, DD Abt. B. Fasz. 237, fol. 387)

In de vijftiende eeuw ondervond de scheepvaart zoveel hinder van de
verzanding, dat het stadsbestuur besloot tot verlegging van de loop van de stroom.
Dat betekende ook dijkaanleg, verandering van de toegang tot de haven en een
nieuwe waterpoort. In dezelfde periode steeg ten gevolge van de langzamerhand in
het gebied rondom de stad opgetreden wijzigingen in de waterstaatkundige toestand
het waterpeil in de stad voor het eerst zo hoog, dat overstromingen hiervan het gevolg
waren. Om reden van de verzandingen en de overstromingen werd ook in de zestiende
eeuw veel graafwerk aan de Binnendieze verricht. De bedragen die het graafwerk de
stad heeft gekost kan men in de stadsrekeningen terugvinden. Daarnaast bevatten de
stadsrekeningen al in de veertiende en vijftiende eeuw uitgavenposten voor het
onderhoud van de Hinthamer-, Vughter- en Diependijk. 141 Over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze waterstaatkundige werken is in het voorgaande
reeds uitgebreid gesproken.
Samenvattend kan men stellen dat het stadsbestuur in stad en vrijdom actief
betrokken was bij het treffen van maatregelen op waterstaatkundig terrein en de
gezien.
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uitvoering en financiering daarvan. Buiten dit gebied werden maatregelen door het
stadsbestuur meestal in overleg met de afgevaardigden uit de kwartieren vastgesteld,
soms trad het Bossche stadsbestuur zelfstandig op. Het schouwen en het vonnissen
van overtredingen waren de taken van schout en schepenen of heemraden, afhankelijk van de polder binnen wiens jurisdictie deze waren begaan.
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Hoofdstuk XI Financiin

1. Ontstaan en ontwikkeling van het stedelijk financiewezen

Zoals bij veel steden is door het ontbreken van bronnen met betrekking tot de
vroegste tijden van het stedelijk bestaan het opkomen van het stedelijk financiewezen
nagenoeg duister. Uit de eerste eeuw van de stad resten ons slechts enkele archiefstukken, die bovendien niet alle betrekking hebben op het thema financien. De
institutionele aspecten van het stedelijk financiewezen zijn voor 's-Hertogenbosch
pas enigszins te bestuderen vanaf de veertiende eeuw. Vanaf die tijd krijgt men zicht
op de strijd van de stad om meer eigen bevoegdheden op financieel terrein maar
vooral ook op de pogingen van de ambachtsgilden invloed en controle op het beheer
van de stadsgelden te verwerven. In deze strijd speelden de hertogen een belangrijke
rol, doordat zij hun invloed in de stad wilden behouden en doen gelden.
Deze bemoeizucht van de landsheren in de stedelijke financiele aangelegenheden
en de strijd der gemeente om controle op en medezeggenschap over het beheer van de
stadsfinancien gingen overal in de Vlaamse en Brabantse steden hand in hand. In
Leuven speelde de strijd zich in hoofdzaak tussen 1360 en 1385 af. V66r 1360 was er
van inmenging van de gewone burgers in de stedelijke financien nog geen sprake. De
democratische omwentelingen in de veertiende eeuw werden vooral veroorzaakt door
onvrede bij de burgerij over de willekeur op financieel terrein. De hertog greep deze
gelegenheden aan om zijn toezicht te vestigen op het bestuur en beheer der patriciers.
Zo kwamen in die jaren verschillende regelingen tot stand ten aanzien van het
Leuvense financiewezen. Na 1385 zouden er op dit terrein nauwelijks meer ingrijpende wijzigingen plaatsvinden.1
In 's-Hertogenbosch zou de strijd veel langer duren. Het Bossche stadsbestuur wist
in de loop der tijd van de hertog een aantal eigen bevoegdheden te verkrijgen. In de
veertiende eeuw verwierven de ambachtsgilden invloed in het stadsbestuur en wel
primairop financieel terrein. Dit ging uiteraard niet zonder slag of stoot. Het stedelijk
patriciaat was niet machtig genoeg om zich aan de ambachtsgilden niets gelegen te
hoeven laten liggen. Hadden zij de steun van de hertog dan konden zij hun positie nog
wel handhaven. Ontbrak die steun af en toe, dan nam de invloed van de ambachtsgilden onmiddellijk toe. Een voorbeeld hiervan is het reeds eerder genoemde privilege
van 1399.2 Na een poging van de gilden tot een machtsgreep werden zij in 1408 echter
weer op hun plaats gezet.3 Als dank voor hun militaire steun aan Jan IV en Jacoba van
Beieren bij het beleg van Dordrecht werd in 1419 hun positie weer enigermate
versterkt.4 Gedurende de rest van de vijftiende eeuw zette de machtsstrijd tussen de
ambachtsgilden en de andere leden van het stadsbestuur zich voort. Een van de
belangrijkste momenten in die strijd was het oproer van 1477. Zoals overal elders
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waar het bericht van de dood van Karel de Stoute tot onrust en oproer leidde, was dit
ook in 's-Hertogenbosch het geval. Zijn overlijden was het sein voor een nieuwe
poging van de ambachtsgilden aan de macht te komen. Een groot aantal leden van het
stadsbestuur werd gevangen gezet. De hoogschout werd gedwongen de vierschaar te
spannen en de gilden wilden met de overgebleven magistraatsleden zelf vonnis vellen.
Door bemiddeling van met name Frederik van Egmond, heer van IJsselstein, liep dit
oproer tenslotte met een compromis af.' Wanordelijkheden bleven echter
vadrkomen.
De financiele moeilijkheden waarin de stad aan het eind van de vijftiende eeuw
verkeerde, vroegen om een rigoureuze aanpak. Daartoe werd, zoals wij zagen, een
college van zes goede mannen ter sanering van de stadsfinancitn aangesteld. Het zou
bijna de gehele zestiende eeuw duren voordat dit college en zijn opvolgers de stadsfinanciibn weer op orde hadden.6
In de zestiende eeuw, na de laatste grote gildenrevolte van 1525, verloren de gilden
weer een groot deel van hun macht in het stadsbestuur.' Toch betekende dit niet, dat
zij helemaal niets meer te zeggen hadden. Integendeel, in financiele zaken namen zij
om redenen van eigenbelang vaak een standpunt in, dat afweek van dat van de andere
twee leden van het stadsbestuur. Bij discussies over de hoogte van de beden en overde
wijze waarop deze moesten worden opgebracht waren de dekens vaker vddr lagere
bedragen, vddr de buidelgang en tegen schouwsgewijze omslag of accijnsverhogingen.8 De gilden konden door hun opstelling de besluitvorming vertragen en beYnvloeden. Wilden de andere twee leden anders dan konden de gilden dat echter niet
tegenhouden.9 Een echte rol van betekenis hebben zij daarom in het vervolg van de
zestiende eeuw in het algemeen niet meer gespeeld. Na de val van's-Hertogenbosch in
1629 verdwenen zij in de praktijk zelfs geheel uit het stadsbestuur, omdat zij nooit
meer ter vergadering werden opgeroepen.
2. Het beheer van de financidin

Het stadsbestuur was verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van inkomsten en
uitgaven en het beheer van gelden en stedelijke eigendommen. Het dagelijks beheer
van de stadsfinancien werd gevoerd door speciaal daarvoor aangestelde functionarissen, wier functie in 1336 in het leven was geroepen.'° Deze rentmeesters of burgemeesters ontvingen alle inkomsten van de stad. Zij droegen zorg voor de uitgaven
overeenkomstig algemene richtlijnen of bijzondere opdrachten van het stadsbestuur.
Daarnaast verwierven zij in de loop van de veertiende eeuw de bevoegdheid mede te
beslissen over de vraag welke inkomsten de stad moest heffen en tot welk bedrag.
11

Halfjaarlijks of jaarlijks legden zij rekening en verantwoording af maar deze controle
kon wanbeheer en fraude niet altijd voorkomen. Wel was er een mogelijkheid tegen
het gevoerde beheer verzet aan te tekenen. Als echter niet alle leden van het stadsbestuur daartoe bereid waren, was het zeer moeilijk de rentmeesters aan de kaak te
stellen. 12 Door reglementering van de uit te geven bedragen werd eveneens getracht
verspilling en wanbeheer tegen te gaan en bezuinigingen door te voeren. 13
In sommige perioden vervulden de rentmeesters ook het straat- of muurmeesterschap, in andere perioden werden daarvoor aparte personen aangesteld. De rentmeesters bleven echter ook dan de stadskas volledig beheren. De muurmeesters
hadden geen eigen kas.14 Dat veranderde in 1477 toen de twee uit de ambachtensgil-
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den afkomstige muurmeesters wel de bevoegdheid kregen zelfstandig gelden te innen
en uit te geven. 15
Toen in 1499 de zes gecommitteerden tot sanering van de stadsfinancien werden
benoemd, namen zij de financiele bevoegdheden van de rentmeesters over, al verdwenen deze laatsten niet officieel. De zes goede mannen kregen overigens in het
begin veel omvangrijker bevoegdheden dan de rentmeesters. Zij waren niet alleen

beheerders, receptores volgens

de schepenprotocollen, maar ook beleidsmakers.Ift In

de loop van de zestiende eeuw, toen de stadsfinancien weer op orde geraakten.
17
herkregen de rentmeesters hun functie.

3. Stadsrekeningen

Door de rentmeesters en goede mannen werd verantwoording afgelegd door middel
van rekeningen. Aanvankelijk geschiedde dit een maal per jaar, maar in 1388 werd dit
veranderd in twee maal per jaar. w In 1499 zouden de zes goede mannen weer
overgaan tot jaarrekeningen. Van deze rekeningen werden sedert het einde van de
veertiende eeuw vier exemplaren gemaakt: drie voor de drie leden van het stadsbestuur en een voor de rentmeesters zelf.'4 De oudste rekeningen zijn rolrekeningen. de
latere zijn in boekvorm. Helaas zijn uit de periode vadr 1499 bijna alle rekeningen
verloren gegaan. Sedert die tijd is echter veelal een exemplaar in de stad bewaard
gebleven en, wanneer dat niet het geval is, bestaat er soms nog wei een ingrosseerboek. Van een zesendertigtal stadsrekeningen bevindt zich een tweede exemplaar in
het archief van de Rekenkamer in Brussel.20 Deze rekeningen zijn daar echter niet
terechtgekomen in verband met enige verplichting tot verantwoording aan en controle door de Rekenkamer. Van een dergelijke controle is geen sprake geweest. Deze
rekeningen zijn in 1865 door de gemeente 's-Hertogenbosch met het Algemeen
Rijksarchief in Brussel geruild tegen andere stukken.2' Dat ten aanzien van 's-Hertogenbosch geen regelmatige controle vanwege de hertog plaatsvond wordt verder
bevestigd door het feit dat. toen de stad in 1499 uitstel van betaling verzocht alsmede
bij de verzoeken om dit uitstel in de zestiende eeuw, hertogelijke commissarissen naar
de stad moesten komen om de financiele situatie te onderzoeken. Controle op de
stedelijke rekeningen was er wei in Vlaanderen. De grote Brabantse steden zijn
echter grotendeels van een dergelijke controle gevrijwaard gebleven. In kleinere
Brabantse steden kwam een regelmatige controle overigens op den duur wei voor.
Peeters geeft in zijn studie over de financi8n van die steden diverse voorbeelden van
controle door de landsoverheid.--..
Een groot deel van de stedelijke inkomsten en uitgaven werd in deze rekeningen
vastgelegd. Sommige inkomsten en uitgaven bleven echter buiten deze algemene
verantwoording. Zo komen door de schepenbank opgelegde boeten en andere inkomsten uit de rechtspraak hierin niet voor. Omdat de boeten voor de helft of voor
een derde deel aan de hertog kwamen en voor een gelijk deel aan de stad, kan men via
de schoutsrekeningen toch enig inzicht krijgen in deze inkomsten. Waarschijnlijk zijn
deze baten weer aan de kosten voor de rechtspraak besteed en verder aan de rechters
toegevallen. Dit is in overeenstemming met de situatie in andere steden zoals Gent,
23
Antwerpen en Leuven.
Uit 1477-1478 zijn twee halfjaar-rekeningen van de bewaarders van de bieraccijns
bewaard gebleven. De oude en nieuwe bieraccijns werden in die tijd gebruikt om de
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lijfrenten te betalen. 24 De opbrengsten en uitgaven zijn in deze rekeningen verantwoord. Het is mogelijk dat deze tevens in de algemene stadsrekeningen werden
verwerkt. In de stadsrekeningen van 1399-1406 als ook in die van 1496 en later komen
immers de bieraccijns en de lijfrenten voor. Pas in 1669 zouden de politie- en
renterekeningen worden gescheiden.
Misschien heeft er een aantal jaren een aparte kas bestaan voor de leidakmeesters.
Na een grote stadsbrand in 1463 creeerde het stadsbestuur voor een periode van tien
jaar een speciale subsidieregeling ter stimulering van het dekken van de huizen met
leien of tichels. Daartoe werden aparte inkomstenbronnen aangewezen, namelijk
enige accijnzen op wijn, bier en mede naast het weg- en dijkgeld. De voor de
uitvoering van de regeling uit het stadsbestuur gevormde commissie der leidakmeesters, had op deze wijze eigen inkomsten en maakte aparte rekeningen op.'< Reeds in
de stadsrekeningen van 1399 is een soortgelijke subsidie te vinden. Toen werd echter
geen aparte kas gehouden. En ook in 1496 komen deze uitgaven weer in de stadsrekeningen voor.26 De tien jaren, waarvan in 1463 sprake is, vallen buiten de periode
waarover stadsrekeningen bewaard zijn gebleven. Het is daarom mogelijk, dat in die
periode de kas van de leidakmeesters apart is gehouden. Het kan echter ook zo zijn.
dat de uiteindelijke verantwoording toch door de rentmeesters geschiedde in de

stadsrekeningen. Van de rekeningeti van de leidakmeesters is een zestal geheel of
gedeeltelijk bewaard over de perioden 1 oktober 1463 - 1 januari 1464,1 januari 1464 -

1 juli

1464 ,

1 januari 1465 - 1 april 1465. 1 juli 1469 - 1 april 1470. Om een

voorbeeld van de omvang van het budget van de leidakmeesters te geven: de eerste
kwartaal-rekening vermeldt ruim 1426 oude schilden aan ontvangsten tegen ruim
1318 oude schilden aan uitgaven. Van dit geld hadden 93 personen een bijdrage
gekregen voor leien daken en 51 personen ten behoeve van ticheldaken. 27
Door het nagenoeg ontbreken van stadsrekeningen van vddr 1499 is niet na te gaan
of er oorspronkelijk verschillende aparte kaseenheden hebben bestaan zoals Van
Uytven bijvoorbeeld voor Leuven heeft vastgesteld en zoals zij ook uit Brussel
bekend zijn. De rekeningen van de vijftiende en zestiende eeuw die voorhanden zijn,
wekken de indruk dat men toen zo veel mogelijk een centrale kas heeft gehouden. Dat
stemt ook overeen met de gegevens ten aanzien van de competentie van de rentmeesters en de verwikkelingen ten aanzien van het muurmeesterschap. De rentmeesters
voerden het centrale beheer en hielden de centrale kas. 28
Toch zijn er vooral met betrekking tot de accijnsheffingen vermeldingen zowel van
de instelling van nieuwe accijnzen als van de heffing van bepaalde accijnzen voor een
speciaal doel. Uit de rekeningen valt evenwel in het algemeen niet op te maken, dat
deze inkomsten boekhoudkundig volledig apart zijn gehouden. In elk geval komen zij
meestal in de algemene politierekeningen voor. Uitzonderingen worden uitdrukkelijk vermeld. Zo staat bijvoorbeeld in de rekeningen van 1514-1521 een aantal
inkomsten slechts pro memorie opgenomen, omdat deze inkomsten aan de bouwmeesters van de stad werden verstrekt ten behoeve van onderhoud en bouw van de
29
vestingwerken. Vanaf 1521 worden zij weer normaal opgenomen.
Tenslotte moet er op gewezen worden, dat er voor de inkomsten die nodig waren
voor belangrijke lasten zoals de kosten van de Gelderse oorlogen (eind vijftiende begin zestiende eeuw), de fortificatie van de stad en voor het garnizoen (zestiende begin zeventiende eeuw) w61 speciale rekeningen zijn opgemaakt.'° Deze lasten
drukten echter niet alleen op de stad maar op stad en Meierij gezamenlijk. De
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rekeningen van 's-Hertogenbosch en de Meierij ten behoeve van de Gelderse oorlogen geven de volgende benadering. De ontvangsten zijn aangegeven van de stad en de
vier kwartieren afzonderlijk. Bij de uitgaven blijkt evenwel, dat noch de stad, noch
het platteland de vastgestelde quoten betaalde maar dat daarvan eerst de voorgeschoten uitgaven af werden getrokken. Zo kwamen de meeste uitgaven dus gewoon in de
stadsrekeningen terug. Verantwoording van deze speciale rekening door de verantwoordelijke gecommitteerden van stad en platteland werd afgelegd ten overstaan van
vier gedeputeerden van stadswege, een gedeputeerde uit ieder kwartier en een aantal
andere personen uit stad en Meierij. 31

4. Inkomsten en uitgaven

De Bossche stadsrekeningen vertonen de middeleeuwse rekeningstructuur van achtereenvolgens een opgave van de inkomsten en het totaal daarvan, daarna van de
uitgaven en het totaal daarvan en tenslotte een balans van beide totalen met als
uitkomst een overschot of een tekort.32 De posten beantwoorden vaak niet aan
hedendaagse structuren, maar het zou te ver voeren de rekeningen totaal te herschikken. Toch kan men ook niet volledig op de indeling van de rekeningen zelf terugvallen. Daarom is gekozen voor een indeling die niet te fijnmazig is en globaal de posten
van de rekeningen volgt. Soms zijn daarbij specifieke posten samengevoegd onder
een generieke benaming, zoals bijvoorbeeld openbare werken en vestingwerken.
Daarachter gaan vele uitgavenposten schuil aan onder andere metselaars, timmerlieden, gravers en bouwmaterialen. Soms wordt ook van de volgorde van de rekeningen
afgeweken.
In het deel inkomsten komen posten voor zoals:
accijnzen
inkomsten uit stadseigendommen
inkomsten uit verpachting van visserijen

poortergeld
ontvangsten van meesters en leerknapen en keuren en breuken van de
ambachten
lij f- en erfrenten

loterijen
personele omslagen
Onder de uitgaven treft men onder andere aan:
en erfrenten
lonen van stadsdienaren
reis- en verblijfkosten
kosten van de administratie

lijf-

geschenken aan belangrijke personen (schenkwijnen)
openbare werken en vestingwerken

militaire onkosten
beden aan de hertog te betalen
Op een aantal van deze inkomsten en uitgaven zal hier nader worden ingegaan.

4.1. Accijnzen
Onder accijnzen worden in beginsel verstaan stedelijke belastingen op verbruik,
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produktie of vervoer van goederen. Volgens Van Uytven stammen deze belastingen
deels door directe opvolging deels door navolging af van de hertogelijke tollen. 33
Omdat 's-Hertogenbosch in vergelijking met het door Van Uytven onderzochte
Leuven veel later is gesticht kan deze ontwikkeling hier niet zo duidelijk worden
vastgesteld. Zoveel is zeker, dat ook in 's-Hertogenbosch aanvankelijk de accijnsheffing geen zuiver stedelijke aangelegenheid was. De hertog moest de stad uitdrukkelijk
toestemming daartoe verlenen. Een eerste duidelijk bewijs van deze gang van zaken
dateert uit 1306. Hertog Jan II vergunde de stad gedurende vijf jaar het recht
accijnzen vast te stellen en te innen, teneinde de door de hertog in verband met de
ongeregeldheden in dat jaar opgelegde boete van 5500 pond te kunnen voldoen. 34
In 1307 voegde de hertog daaraan toe, dat na aftoop van die termijn de stad het
daaropvolgende jaar de accijnzen mocht vaststellen en innen naar eigen goeddunken
en ten eigen bate.8 Gedurende de daarop volgende jaren verleenden de hertogen de
stad soms toestemming accijnzen te verhogen, veelal om bepaalde uitgaven te bestrijden. In 1318 werden bijvoorbeeld speciaal de vestingwerken genoemd. 36
In 1326 werden de zetting en de inning van de accijnzen wederom aan de stad
overgedragen, thans voor een periode van twintig jaar en tegen betaling van 600 pond
per jaar.3' Deze termijn liep met Pinksteren 1346 af maar de stad verzocht de hertog
ruim tevoren om verlenging. Namens de hertog werd deze verleend door Alard van
Os, de rentmeester van Brabant. Hij gaf de verlenging in eerste instantie slechts voor
de periode van Pinksteren 1346 tot 1 oktober 1346. Intussen kon de stad een nader
verzoek tot de hertog richten voor een zo gunstig mogelijke regeling.18 Op 22 september 1346, dus juist voor het verstrijken van de termijn, verleende de hertog de stad het
recht accijnzen te heffen alsmede het recht deze te verpachten voor een periode van
660 jaar.39 Was dit dus nogmaals een korte termijn, in 1347 werd de vergunning voor
zestien jaar verlengd, nog altijd tegen het bedrag van 600 pond per jaar te betalen in
twee termijnen. Verder werd uitdrukkelijk toestemming verleend de accijnzen te
verhogen of te verlagen zonder dat daarvoor aan de hertog toestemming behoefde te
worden gevraagd. De hertog beloofde alle door de stad gedane verhogingen of
verlagingen gedurende deze zestien jaar te erkennen.40
Tevoren in 1340 waren er overigens al eens problemen gerezen over verhogingen.
Raadsheer Jan van Kersbeke en de schout van Antwerpen kwamen toen naar's-Hertogenbosch om een akkoord in dit conflict voor te bereiden. De hertog stemde op 4
januari 1341 in met een akkoord waarin onder andere was vastgelegd, dat de stad haar
accijnzen mocht verhogen op alle manieren waarmee de twee bemiddelaars hadden
ingestemd. Verder hield hij voor rechtsgeldig alle door de schepenen v66r de komst
van zijn afgezanten omtrent de accijnzen genomen besluiten.41 Dit alles betrof naar
mijn mening allddn de bestaande accijnzen. Voor het zetten van een aantal nieuwe
verleende de hertog immers nog in 1349 uitdrukkelijk toestemming. Het betrof hier
accijnzen op de volgende goederen: "weet, mede, roude, woude, raepsaet, olisaet,
mostaerdsaet ende anders alrehande saet, kesen, vlas, linen lakene".42 Deze accijnzen
mocht de stad heffen gedurende de tijd dat zij ook de andere accijnzen bezat, dat wil
dus zeggen tot 1363. In 1363 moest de heffing van al deze accijnzen opnieuw worden
bezien. Inderdaad verkreeg de stad op 12 september 1363 van hertog Wenceslaus en
hertogin Johanna opnieuw een vergunning, nu voor tien jaar.43 In 1371, bijna twee en
een half jaar v66r de afloop van deze termijn - in het betreffende stuk zelf staat zelfs

drie of vier jaar - werd wederom voor tien jaar verlenging toegekend. De stad
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verkeerde in grote financiele moeilijkheden. Zij kon de lijfrenten en andere lasten
onvoldoende betalen en had daarom zeer tijdig aangedrongen op continuering van het
recht tot heffing van de accijnzen ten eigen bate. In 1383 werd nogmaals verlenging
gegeven.44 Vddr het verstrijken van deze laatste tien jaar werden er evenwel definitieve maatregelen genomen. Op 18 maart 1388 bepaalde de hertogin, dat de accijnsheffing voortaan in handen van de stad zou zijn: "dat die scepenen, gezwoeren,
dekenen van den ambachten ende een deel der goider lude van onser voirs. stat van
Den Bossche voirtaen die assynsen van derselver onser stadt mit hoiren tobehoirten
allewege hebben ende heffen sullen in orbair onser stadt van Den Bossche ende die
setten, hogen ende nederen na profijt ende nutscap onser voirs. stadt van Den
Bossche, alsoe dicwijl ende menichwerven als des noet zal geboeren". Voor al het in
dit privilege verleende moest de stad 3000 gulden betalen.45 Aan de hertogin zelf werd
1000 gulden betaald; de rest ging namens haar naar een aantal van haar schuldeisers:
87 guiden naar Stamelart van den Kelre, 300 gulden naar de schout van 's-Hertogenbosch Dirk de Rover, 300 gulden naar Arnd van Hoemen, 600 gulden naar Goisken
van der Diesen en de resterende 713 gulden naar Gerlach van Gemert, haar phisicien
(dokter) en Jan van Weert haar bottelier (opperschenker). De laatste verzocht het
stadsbestuur echter het gehele bedrag aan Van Gemert te betalen.46
Met deze algemene betaling was men er nog niet want voor de accijnzen was
daarnaast een aparte afkoopregeling getroffen. Zoals hiervoor bleek, had de hertogin
voor de vergunning aan de stad jaarlijks recht op 600 pond of 600 royalen. Nu hadden
Wenceslaus en Johanna in 1365 Engelbert III, graaf van der Mark beloofd hem
jaarlijks 600 royalen te betalen van hun accijnsopbrengst in 's-Hertogenbosch in
plaats van een overeenkomstig recht op de hertogelijke inkomsten uit Lier.47 De stad
betaalde daartoe sedertdien ieder half jaar in plaats van aan de hertogen namens
dezen rechtstreeks aan de graaf. Het privilege van 1388 bepaalde nu dat de graaf Van
der Mark moest worden afgekocht met een bedrag van 6000 royalen plus de 300
royalen van de laatste halfjaarlijkse termijn. Dit bedrag moest in de stadswissel
worden gedeponeerd om tegen goede rente te worden belegd.48 De stad wilde getrouw aan deze bepaling voldoen maar de hertogin veranderde van gedachten. Het
geld werd niet bestemd voor de graaf Van der Mark maar voor Reinoud van Valken-

burg, heer van Born en Sittard, aan wie zij geld schuldig was en die haar land
"terstond aangetast wilde hebben", indien zij hem niet zou betalen.49 's-Hertogenbosch betaalde Reinoud van Valkenburg daarom de 6000 royalen en de hertogin
kwiteerde de stad voor dit bedrag en de jaarlijkse betalingen aan de graaf Van der
Mark. Zou deze van de stad of de Meierij desondanks betalingen afdwingen dan
stelde de hertogin zich hiervoor garant. Zij zou zorgen dat haar neef voortaan zijn
jaarlijkse betaling ontving uit de inkomsten van haar schouten en rentmeester. De
rentmeester moest 150 royalen afdragen; de hoogschout, de laagschout en de vier
kwartierschouten in de Meierij samen 450 royalen. De rekeningen van deze functionarissen vangen sedertdien meestal aan met deze uitgavenpost.50
Sedert 1388 was de stad dus zonder machtiging van de hertogin bevoegd tot
accijnsheffing. Dat blijkt ook zeer duidelijk uit de wetgeving met betrekking tot deze
belastingen. Voortaan ging de wetgeving uit van het stadsbestuur. Een omvangrijke

stedelijke ordonnantie van 22 september 1441 werd uitgevaardigd wegens de onduidelijkheid over het bestaan en de tarieven van accijnzen. Daardoor waren vele
geschillen gerezen tussen accijns-inners en betalingsplichtigen. De ordonnantie is ons
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alleen bekend uit afschriften die in beperkte mate van elkaar verschillen. Deze
noemen achtentwintig, respectievelijk negenentwintig verschillende accijnzen.2
Daarnaast is er nog een andere ordonnantie van dezelfde datum waarin de wijnaccijnzen worden geregeld.52 In deze ordonnanties worden overigens niet alle bestaande
accijnzen opgesomd. Indien we de oudste bewaarde stadsrekening van 1399 raadplegen treffen we in hoofdstuk 1 van de ontvangsten negenendertig accijnzen aan. Met
name genoemd zijn dat de volgende: de wijnaccijns, bieraccijns, korenaccijns, bakkersaccijns, weverspacht, het vestgeld, de wolpacht, velpacht, gagelpacht, steenpacht, houtpacht, smoutaccijns, ijzer en honingpacht, wit leerpacht, looieraccijns,
looierspacht, oude klerenpacht, linnenweverzaad- en lijnwaadpacht, zadelpacht,
bontwerkers pelzenpacht, kaaspacht, vistol, zoute haringaccijns, zoute haringpacht,
samenkoop van haring en bokking, buitenaccijns van laken, het vergiergeld, bodemgeld, de honingmaat, hopmaat, het weggeld en dijkgeld, het Muntelke boven de
leede, het Muntelke beneden de leede, de stadswiel, de zoutmaat, de kraanaccijns, de
medeaccijns, de wederaccijns en de weetmaat. Daarnaast wordt in hoofdstuk 2 onder
andere nog vermeld de kramersaccijns en bevat hoofdstuk 3 wat genoemd wordt de
accijnzen van de stadsvisserijen.53
In de ordonnantie op de accijnzen van 1441 komen van de negenendertig eerstgenoemde accijnzen niet voor de wijnaccijns, bieraccijns, gagelpacht, zadelpacht, zoute
haringaccijns, zoute haringpacht, samenkoop van haring en bokking, hopmaat, de
beide Muntelkes, de stadswiel en de kraanaccijns. Wel is in deze ordonnantie vermeld
de binnenaccijns van het laken. Daarnaast was er zoals gezegd een aparte ordonnantie
op de wijnaccijns. Het zou te ver gaan op grond van deze ongelijksoortige gegevens te
stellen dat alle in 1441 niet genoemde accijnzen niet meer bestonden. Een zo belangrijke accijns als de bieraccijns was zeker niet verdwenen; de rekeningen van de
bewaarders van de bieraccijns van 1477-1478 zijn speciaal hieraan gewijd en in de
eerstvolgende bewaarde stadsrekening van 1496 komt deze accijns als een van de
belangrijkste voor.54 Niettemin is het wei zo, dat het aantal accijnzen in de loop der
tijden niet constant was. Oude accijnzen konden verdwijnen; nieuwe accijnzen werden ingevoerd. Latere stadsrekeningen geven voor een deel weer andere accijnzen
dan de hierboven genoemde. Bovendien konden niet alleen accijnzen
worden ingevoerd op voorheen niet belaste goederen maar ook hief men wel een nieuwe accijns op
een produkt waarop reeds een accijns drukte. Zo kennen we bijvoorbeeld de oude en
nieuwe mede-accijns. 55
Omdat in de stadsrekeningen in beginsel alleen de opbrengst van de accijnzen is
verantwoord, is de wetgeving van groot belang om de tarieven te achterhalen. De
ordonnanties van 1441 zijn daarvoor zeer informatief. Verhoging en verlaging van de
tarieven was te allen tijde mogelijk. Na 1388 zonder meer, maar ook reeds daarvddr
was, zoals hierboven is beschreven, het stadsbestuur veelal de daartoe bevoegde
instantie. Soms geschiedde verhoging of invoering van nieuwe accijnzen om de
inkomsten in het algemeen te vergroten, soms was er extra geld nodig voor een
speciaal doel. Een voorbeeld van dit laatste is de grote stadsbrand in juni 1463. Het
stadsbestuur nam op 10 september van dat jaar een aantal maatregelen in verband met
de ontstane schade en de grote stadslasten. Men beperkte bepaalde
uitgaven of
schortte deze een aantal jaren op. Ook werden er regels gesteld ten aanzien van de
wederopbouw van afgebrande huizen. Om de inkomsten te verhogen werd het
volgende bepaald: de oude accijns op wijn, bier en mede zou blijven bestaan.
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Daarnaast werden nieuwe accijnzen geheven op wijn en mede. Op bier werd bovenop
de oude accijns voortaan de vijfde penning gesteld. Verder werd er een weggeld
geheven. Deze nieuwe accijnzen op drank en het weggeld werden speciaal bestemd
voor de leidakmeesters. Zij moesten van dit geld de subsidies betalen die de stad
uitkeerde voor het maken van leien en ticheldaken. Deze dakbedekking werd verplicht gesteld voor nieuwe en bestaande huizen. Tenslotte werd, omdat bepaalde niet
met name genoemde kleine accijnzen onverpacht bleven, in plaats daarvan voor tien
jaar een Wilhelmustuin geheven op elk vat bier. De poorters die in hun eigen huis
brouwden - met uitzondering van de raadslieden - moesten dit bedrag eveneens
betalen. Daarnaast betaalden zij nog 14 stuivers voor elke mud mout.56 Ook de hertog
trad in dergelijke situaties op. Zo verleende hij zijn goedkeuring aan de regeling van
1463.57 In 1547 nam de centrale overheid, in dit geval Maria van Hongarije, zelfs het
initiatief. De regentes had, toen zij op doortocht naar Gelre in 's-Hertogenbosch
verbleef, geconstateerd dat de stad in ernstige financiele moeilijkheden verkeerde.
Bossche kooplieden werden elders wegens stadsschulden gearresteerd en hun goederen werden in beslag genomen. Men vreesde zelfs voor het definitief vertrek van
kooplieden naar elders. De hertogin ontbood daarom de drie leden van het stadsbestuur en gaf de eerste twee leden opdracht een concept-plan op te stellen ter oplossing
van de problemen. Dit plan moest aan het derde lid worden voorgelegd. Zij beloofde
het stadsbestuur alle hulp om het plan te kunnen uitvoeren. Bij haar terugkeer uit
Gelre verwachtte zij een definitief plan onder ogen te krijgen. Het stadsbestuur
wijdde verschillende vergaderingen aan het maken van het gevraagde plan. Het derde
. Toen de
lid ging niet met alle punten akkoord en kwam ook met eigen voorstellen
resultaten
van
hertogin terugkeerde riep zij de drie leden weer bijeen en vroeg naar de
hun overleg. Na bestudering van de voorstellen deelde zij mee in grote lijnen met het
plan van de twee eerste leden in te stemmen. Zij had weggelaten wat zij niet redelijk
vond teneinde zowel de gegoeden als de gewone man te doen bijdragen in de lasten.
Het belangrijkste deel van het plan betrof een verhoging van alle accijnzen. De
accijnzen zouden bovendien verpacht worden. Karel V stemde voor een periode van
vier jaar met dit plan in.58
De concurrentie van het platteland leidde eveneens tot hertogelijk optreden. Zo
kreeg de stad in 1501 het recht bepaalde accijnzen te heffen in de naburige dorpen
Vught, Rosmalen en Berlicum. Deze vergunning werd gedurende de gehele zestiende
eeuw telkens verlengd. 59
Bij de in het voorgaande genoemde accijnzen kan men zich soms afvragen of er
werkelijk sprake is van een accijns. Ook betalingen voor het recht gebruik te maken
van bepaalde stadseigendommen of betalingen voor bepaalde bedieningen die jaarlijks werden verpacht werden onder de noemer accijnzen gebracht. Dat is onder
andere het geval met het vergiergeld, de zoutmaat en de stadswiel. Het verschil tussen
tot
accijnzen en andere betalingsverplichtingen was zodanig vervaagd dat deze laatste
steden
Voor
andere
onbekend
is
Dit
waren
verworden.
verschijnsel.
geen
accijnzen
kan men hetzelfde constateren.w In de Bossche rekeningen en ordonnanties valt in dit
verband op dat naast elkaar de benamingen accijns, pacht. maat, geld en toi voorkomen. De term maat is afkomstig van het meten van de hoeveelheden die verkocht
werden. De benaming tol herinnert aan het feit dat accijnzen soms de voortzetting zijn
van hertogelijke tollen. Geld is een neutrale term die duidt op het betalen. De
benaming pacht tenslotte houdt vermoedelijk verband met het feit dat de meeste
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accijnzen verpacht werden. In het geval van de looiersaccijns en de looierspacht is het
verschil dat de accijns door de verkoper, de pacht door de koper moest worden
betaald. Bij andere pachten betaalde evenwel de verkoper.
Een opvallende nieuwe belasting in de zestiende eeuw, die evenmin een eigenlijke
accijns was maar daar wel onder gerekend werd, was de belasting komende 'van
versterf lateraliter'. Deze belasting op de successie in de zijlijn dateert in 's-Hertogenbosch van 16 november 1505. Ingezetenen van de stad, die bij versterf of testament als
collateraal erfden, betaalden de tachtigste penning, niet-ingezetenen de veertigste
penning.61 's-Hertogenbosch behoort hiermee tot de weinige steden die deze belasting
al zeer vroeg hieven. In Holland kenden bijvoorbeeld Haarlem, Leiden en Delft in
deze tijd successierecht, andere steden nog niet.62 Toen in 1655 de successie-ordonnantie voor de Generaliteitslanden werd ingevoerd heeft het Bossche stadsbestuur
zich met succes tegen de afschaffing van de stedelijke belasting verzet. Deze bleef
bestaan en fungeerde tot 1806 tegelijkertijd als stads- en landsbelasting. 63
Ook deze nieuwe belasting diende om stadsschulden te dekken. Erg veel zal dat
overigens niet hebben geholpen. In 1511-1512 leverde deze belasting ruim 24 Rijnse
gulden op bij een totaal aan inkomsten van ruim 41.000 Rijnse gulden. De uitgaven in
dat jaar overtroffen de inkomsten bovendien nog met bijna 13.000 gulden.64
Behalve de accijns van versterf lateraliter bestond er de zestigste penning op
'alienatien'. Ook deze belasting op het verkopen van onroerend goed was een oneigenlijke accijns. Deze accijns was in's-Hertogenbosch zelfs nog iets ouder dan die van
versterf lateraliter. De oudste vermeldingen treffen we aan in het schepenprotocol op
12 maart 1501 en in de stadsrekening van 1500-1501, waar gesproken wordt over de
nieuwe accijns op het verkopen van erven. 65
Het is duidelijk dat bij het successierecht de verkrijger/gerechtigde moest betalen.
Dat is ook het geval bij de oneigenlijke accijnzen als de stadswiel en dergelijke. In het
algemeen was echter de producent/verkoper betalingsplichtig. Een enkele maal betaalde zowel de verkoper als de koper een deel van de accijns. Een voorbeeld daarvan
is het vergiergeld.66

Exemptie en vrijstelling van accijnzen
Niet iedereen behoefde accijnzen te betalen. Hierboven zagen we reeds de vrijstelling
van de raadslieden van de Wilhelmustuin. Veel belangrijker echter waren de vrijstellingen van kerkelijke instellingen. Kerkelijke instellingen waren volgens het canonieke recht oorspronkelijk onttrokken aan de wereldlijke rechtsmacht en dus ook aan
de belastingheffing van wereldlijke zijde. Langzamerhand trad hierin verandering op
en namen deze exempties af. 67 Daarbij maakte het verschil om welke instellingen het
in casu ging.
Ten aanzien van deze exempties zijn twee categoriean te onderscheiden:
1. Het kapittel van de St. Jan en de kloosters en conventen.
2. De liefdadige instellingen.

la. Het kapittel van de St. Jan.
Dat er in de loop der tijd verandering was opgetreden in de exempties van geestelijke
personen blijkt onder andere uit een ernstig conflict tussen het stadsbestuur en het
kapittel van de St. Jan aan het begin van de zestiende eeuw. Het stadsbestuur wilde
dat het kapittel bijdroeg in de stadsaccijnzen op bier en wijn; het kapittel weigerde
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zulks. Toen het niet gelukt was partijen tot een vergelijk te brengen, bepaalde Karel V

uiteindelijk, dat 180 amen Rijnwijn per jaar en 1200 amen of vaten bier voor het
kapittel exempt zouden zijn van elke belasting.68 Het kapittel klaagde echter al binnen

vijf of zes maanden dat deze hoeveelheid te gering was. Om verdere processen te
voorkomen bepaalde de vorst toen, dat gedurende acht jaar boven de 180 amen wijn
nog twintig amen extra exempt zouden zijn.69 Maar ook daarmee was het conflict
tussen stadsbestuur en kanunniken niet uit de wereld. Het zou nog enige jaren duren
en intensieve bemiddeling van de regentes eisen, voordat beide partijen zich akkoord
verklaarden met een exemptie van 250 amen wijn en 1200 vaten bier per jaar gedurende een periode van dertig jaar. Ook later in de zestiende eeuw bleven er problemen
voorkomen met het kapittel zelf en geestelijke en wereldlijke personen die aan het
kapittel waren verbonden. In 1576 leidde dat tot een veroordeling tot betaling van de
accijnzen op bier en wijn die sedert 1564 verschuldigd waren.
7(}

lb. Kloosters en conventen.
Niet alleen het kapittel kwam over de accijnzen in conflict met de stad ook de
kloosters en conventen maakten veelvuldig bezwaar. Halverwege de zestiende eeuw
rees omtrent de exemptie een conflict tussen de stad en de predikheren, dat door het
convent aan de Raad van Brabant werd voorgelegd, maar dat men in 1551 toch met
een minnelijk schikking oploste.
Kloosters kochten de accijnzen ook vaak af met een vast jaarlijks bedrag. De
stadsrekening van 1575-1576 geeft daarvan een voorbeeld met betrekking tot de
71

accijns en impost op rogge en tarwemeel: tien kloosters staan genoemd met het
betaalde bedrag. Van deze kloosters betaalden de zusters van Orthen het meest, 33
gulden. Dat was meer dan het dubbele van het daarna komende convent van Sint
Geertrui.72 De zusters van Orthen waren al eerder tot afkoop van een aantal accijnzen
overgegaan. Voor 1800 Rijnse gulden hadden zij in 1507 de bieraccijns. - zowel de
oude als nieuwe -, de Wilhelmustuin en de kleine en grote stuiver afgekocht. De stad
kon deze afkoop voor hetzelfde bedrag lossen, mits dit een half jaar voor Sint Remeijs
werd aangekondigd." Het convent van de Bogarden kocht de bieraccijns af ten
behoeve van zijn scholieren.74
Er zijn ook andere overeenkomsten tussen het stadsbestuur en de kloosters omtrent de accijnzen bekend. Het Convent Op ten Hage bij Eindhoven beloofde in 1553
te zullen blijven bijdragen in de accijnzen, imposten en andere burgerlij ke lasten, als
de kloosterlingen bij decreet van de paus tot kanunniken van de parochiekerk van
St. Jacob zouden worden toegelaten. 75
Toen de kartuizers, die te Vught woonden, toestemming verzochten hun verblijf
over te brengen naar de stad, vroegen zij het stadsbestuur tevens vrijdom van accijnzen en imposities van wijn, bier, koren alsmede van 'lasten van waken en braken' en
dergelijke'ongelden'. Het stadsbestuur ging begin 1591 akkoord met hun komst maar
stelde als voorwaarde dat zij voor de exemptie van accijns en impost op bier en van
maalgeld jaarlijks 50 gulden zouden betalen. Voor de accijns op wijn werd de
exemptie gebonden aan een maximum van 1 voeder of 6 amen (ca. 150 liter).76 In alle
andere accijnzen moesten zij op dezelfde wijze als alle overige conventen in de stad
bijdragen. Het convent heeft blijkens een aan het besluit gehechte verklaring op 18
mei 1594 deze voorwaarden geaccepteerd.77
Het kapittel van de St. Jan bezat begin zeventiende eeuw minder exempties dan de
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kloosters. Dat wordt duidelijk uit gegevens over de abdij van Berne. De monniken
van Berne hadden evenals andere kloosterlingen ten gevolge van de troebelen hun
toevlucht gezocht in de stad. Dit was voor de burgers zeer voordelig geweest. Daarom
wilde men de abdij blijvend in de stad houden en wel in het huis van het convent van
de fraters. Dit convent van de fraters was vanouds exempt van gemaal-, bier-, wijn- en
azijnaccijnzen. De fraters werden echter verenigd met het kapittel van de St. Jan en
verloren zodoende deze exempties. De abt van Berne verzocht bij de onderhandelingen over het blijven van zijn monniken deze exempties tegen betaling van een
redelijke recognitie over te mogen nemen. De stad besloot het verzoek te honoreren
78
en de abdij ging met de gestelde voorwaarden akkoord.

2. Liefdadige instellingen.

In tegenstellingen tot de kloosters droegen de Tafel van de Heilige Geest, het Groot
Gasthuis en het Leprozenhuis wel bij in de accijnzen. zij het veelal door het betalen
van afkoopsommen. Toch was belastingoplegging aan dergelijke instellingen zelfs in
de zestiende eeuw theoretisch nog steeds aanvechtbaar en poogden hun bestuurders
met een beroep op de canoniek-rechtelijke bepalingen aan betaling te ontkomen. 79
Meer dan een beperkte vrijdom haalden de instellingen er meestal niet uit, totdat in
1579 het stadsbestuur het Groot Gasthuis van stadsaccijnzen vrijstelde.80 Het ArmeWeeshuis was eveneens vrij en exempt van alle stadsaccijnzen, totdat het stadsbestuur
dit zou herroepen.81 De Blokken daarentegen droegen normaal bij in de stedelijke
accijnzen.

Inning van de accijnzen
Het innen van de accijnzen kon geschieden door stadsdienaren of door accijnspachters. In het algemeen werden de accijnzen verpacht, dat wil zeggen de inning werd
voor een bepaalde termijn meestal adn jaar - aan de meest biedende overgelaten. De
pachter betaalde de stad de pachtsom ineens of in termijnen en droeg verder het risico
van de opbrengsten. De stad had met dit systeem zekerheid wat betreft haar accijnsinkomsten en behoefde geen uitgebreid ambtelijk apparaat te onderhouden. Het is
overigens zeer waarschijnlijk dat de stad door het hanteren van dit systeem minder
82
ontving dan zij zou hebben ontvangen bij inning met behulp van stadsdienaren.
Het was evenwel niet zo, dat altijd alle accijnzen werden verpacht of dat altijd
dezelfde accijnzen werden verpacht. De stadsrekeningen geven wisselingen aan. 83
Het kon voorkomen, dat voor bepaalde accijnzen in een jaar geen pachters te vinden
waren. In dat gevalinde de stad deze accijnzen zelf. Ook kwam het voor, dat de inning
van bepaalde grote accijnzen te lucratief was om deze aan particulieren over te laten.
Dat kwam vooral voor bij de bier- en wijnaccijnzen. Over het jaar 1505-1506 werd
bijvoorbeeld de bieraccijns niet verpacht. Voor de inning van stadswege waren toen
onder andere werkzaam een ingrosseerder, een bewaarder en een visiteerder.84 De
bieraccijns was onder de accijnzen wel de belangrijkste bron van inkomsten. In 1399
leverde deze bijvoorbeeld circa een derde van de totale accijnsopbrengst op.85 De
wijze van verpachting was uitgebreid geregeld. Helaas resteren in 's-Hertogenbosch
slechts zeventiende-eeuwse regelingen. In het "Slag of verpachtboek der verpachting
van ieder middel afzonderlijk" van 1625-1626 treft men zowel algemene als bijzondere, voor iedere accijns apart opgenomen, voorwaarden aan.86 De algemene voorwaarden tellen 26 artikelen en bevatten zowel bepalingen over de wijze waarop men
-
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bij de verpachting te werk moest gaan - bij opbod en toeslag met brandende kaars - als
regels met betrekking tot de inning, waaraan de pachters zich hadden te houden. Zo
konden zij zich niet verzetten tegen tussentijdse veranderingen in het tarief van de
door hen gepachte accijnzen. Ook de onmogelijkheid - door welke oorzaak dan ook de gepachte accijns te innen kon niet leiden tot vermindering of kwijtschelding van de
pachtsom.

4.2. Inkomsten uit stadseigendommen en verpachting van visserijen
Zoals bij de accijnzen is aangegeven werd het visrecht buiten de stadsmuren soms
onder deze belastingen gerekend. Maar daarnaast kwam de opbrengst van de verpachting van verschillende visrechten ook in aparte posten voor. Dat betreft met
name het visrecht in Orthen, in Vught, in de Muntel en in de Aa. 87
Inkomsten uit stadseigendommen waren van verschillende aard. Zij konden komen
uit verpachting van landerijen. De stadserven buiten de Vughterpoort langs de
Vughterdijk en de steenweg aldaar werden door de stad in percelen aan particulieren
uitgegeven.88 Verder ontving de stad huur van huizen, kamers, kelders en dergelijke,
die zij binnen de muren in eigendom had, als ook van kleine stukjes land buiten de
poorten.89 Voor huizen die tegen de oude stadsmuur aangebouwd werden, betaalde
men een jaarlijkse cijns aan de stad.9°
Bijzondere posten vormen de inkomsten uit het Gewandhuis en het Vleeshuis en
verder de huur van de standplaats voor de pui van het stadhuis op te brengen door een
boekverkoper.91
In de zestiende eeuw werden vele vestingtorens en de woningen boven deze
stadsvestingpoorten verhuurd. Ook de wallen en bolwerken werden verpacht.92
4.3. Poortergeld

Het poorterschap werd in de eerste plaats verkregen door geboorte in de stad of doop
in de St. Jan. Vreemdelingen die het Bossche poorterrecht wilden verwerven moesten
daartoe onder andere aan de stad een poortergeld betalen. Dit geld is altijd als aparte
post in de stadsrekeningen verantwoord. Soms werd het poorterschap gratis verleend,
meestal omdat de verkrijger zich jegens de stad verdienstelijk had gemaakt. Dat werd
echter in deze post keurig vermeld.93 In de periode van Pasen tot Sint Remeijs 1399
verkregen bijvoorbeeld 24 personen poorterrecht, die ieder 50 stuivers paijement
betaalden. In dezelfde periode in 1496 kregen 18 personen het poorterschap, in 15111512 45 personen.94

4.4. Ontvangsten van meesters en leerknapen en keuren en breuken van de ambachten
Een derde deel van de bedragen die een gildelid voor het verwerven van het meesterschap in zijn ambacht moest betalen kwam toe aan de stad. Datzelfde gold voor de
betaling die men moest doen om als leerling aangenomen te worden. 95
De ambachtskeuren kenden een groot aantal bepalingen bij overtreding waarvan
de gildeleden in boeten vervielen. Ook deze boeten werden in driean gedeeld voor
respectievelijk de hertog, de stad en het gilde zelf. De aan de stad toekomende
bedragen werden steeds per gilde in een hoofdstuk in de rekeningen bijeengebracht.96

4.5. Lijf- en erfrenten
De lijf- en erfrenten behoorden zowel tot de stedelijke inkomsten als tot de uitgaven.
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Het kerkelijk renteverbod gaf de steden problemen om via geldlening aan geld te
komen. Een mogelijkheid die alle steden daarom veelvuldig hebben benut, was het
verkopen van renten. De koper stond daarbij geld af aan de stad en verkreeg als
tegenprestatie een recht op een jaarlijkse rente gedurende zijn leven of dat van
degene op wiens leven de rente was afgesloten. Erfrenten vervielen helemaal niet; dat
waren erfelijke of eeuwigdurende renten waarbij de koper en zijn rechtsopvolgers het
recht op een periodieke uitkering verwierven. De stad kreeg op deze wijze snel de
beschikking over kapitaal, maar daartegenover stond op langere termijn de steeds
zwaarder drukkende verplichting tot rentebetaling.97 De renten komen tot 1669
volledig voor in de algemene rekeningen van de stad. Daarnaast zijn er enkele
rekeningen bewaard gebleven van de bieraccijns waarvan de opbrengst gedurende
enige tijd speciaal voor het betalen van de renten bestemd werd. De renteheffers
werden in een register of pensioenboek genoteerd. 98
Uit de stadsrekeningen blijkt, dat de schuldenlast door regelmatige renteverkopen,
die bij dringende geldnood soms voor zeer lage prijzen geschiedden, zo hoog opliep
dat de stad onvermijdelijk in betalingsmoeilijkheden kwam. Hoewel de renten in
theorie niet opzegbaar waren, behielden de steden zich, met name bij de erfrenten
maar ook bij de lijfrenten, bijna altijd een afkooprecht voor. Men sprak in het eerste
geval dan ook wel van losrenten. In de rekeningen zien we regelmatig afkoop of
gedwongen omzetting van bijvoorbeeld renten tegen de penning acht verkocht naar
tien (in plaats van 12 naar 10%).99 Tekenend voor de last die de renteverkopen op de
stad deden drukken is bijvoorbeeld het feit dat bij de sanering van de stadsfinancien in
1499 door de zes goede mannen de hertog juist van deze rentebetalingen uitstel
verleende.10< Al spoedig zouden de zes goede mannen zelf evenwel ook weer grote
aantallen renten verkopen. In 1520-1521 bijvoorbeeld bedroeg de ontvangst van
verkoop van renten ten behoeve van het maken van vestingmuren aan het Vughtereinde, het betalen van de hertogelijke bede, de kwijting van bestaande renten, het
opbrengen van oorlogskosten aan Karel V voor zijn strijd tegen Frankrijk en voor het
lossen van bestaande renten een totaalbedrag van 18.681 gulden en 2 stuivers.
101

4.6. Loterijen
Loterijen vormden een redmiddel om lopende en achterstallige rentebetalingen en
andere stadsschulden te voldoen. De hierboven genoemde renteverkopen in 15201521 bijvoorbeeld bleken niet voldoende om de stadsrekening van dat jaar een batig
saldo te doen vertonen. Het nadelig slot bedroeg ruim 5600 Rijnse gulden (5635
gulden, 11 stuivers en 4 mijt). Het jaar daarop werd er daarom een grote loterij
uitgeschreven. De loten werden behalve in stad en omgeving geplaatst in heel Brabant
en ver daarbuiten. Met name in Antwerpen, Bergen op Zoom (tijdens de jaarmarkten), Leuven, Brussel en Brugge werden veel loten verkocht, maar ook bijvoorbeeld
in Amsterdam, Utrecht en Delft. In totaal ging het om 23.403 loten voor 3510 gulden
en 9 stuivers. Een lot kostte 3 stuivers. Naast rechtstreekse verkoop gebruikte de stad
echter ook grote aantallen loten om allerlei betalingsverplichtingen te voldoen, met
name achterstallige rentebetalingen. In totaal bracht de loterij daardoor veel meer op
dan die 3500 gulden, namelijk 27.462 Rijnse guldenen 1stuiver. De prijzen,bestaande
uit zilverwerk en juwelen, en de onkosten bedroegen 3074 gulden. 1 stuiveren 3 oord.
De winst was dus 23.487 gulden, 13 stuivers en 5 oord.m Niettemin losten ook de
loterijen niet alles op. Er bleven achterstallige schulden betaan en zij namen nog van
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jaar tot jaar toe. Een overzicht daarvan staat bijvoorbeeld aan het slot van de
rekening over 1547-1548: de stad was in de betaling van lijf- en erfrenten, van beden
enzovoort bijna 60.000 gulden achterstallig.
11)3

4.7. Personele omslagen

Met het oog op de hertogelijke beden, maar ook voor andere lasten, besloot de stad
regelmatig inkomsten te verwerven via personele omslagen over de ingezetenen.
Iedereen werd dan aangeslagen naar'state, macht en eer' en moest dus naar vermogen
bijdragen. In 1511-1512 bijvoorbeeld droeg de hoogst aangeslagene 40 Rijnse gulden
bij, de laagst aangeslagene 1 stuiver. 1<14 Zij die leefden van de bedeling werden van
betaling vrijgesteld. De inning geschiedde per blok of wijk door de blokmeesters.
De inwoners van de vrijdom droegen eveneens bij in deze omslag evenals buiten de
stad wonende renteheffers. Bij deze laatsten werden kortingen aangebracht op de
106
rentebetalingen door de stad.
11,5

4.8. Reis- en verblijfkosten van stedelijke functionarissen, stadsdienarenloon en andere
bestuurskosten
Hier worden bijeengebracht de uitgaven die de stad deed voor het functioneren van
het bestuur en het uitvoerend apparaat. Het betreft in de eerste plaats de belangrijke
kapittels in de stadsrekeningen van de reizen van de stedelijke bestuurders alsmede
enige andere personen die in stadsdienst reisden, en van de reiskosten van de stadsboden; daarnaast de minder omvangrijke posten van salaris en kleedgeld: tenslotte de
materiele kosten van licht en verwarming, schrijfbenodigheden en dergelijke.
De stadsrekeningen bevatten meestal een uitgebreide beschrij ving van de reizen die
stedelijke functionarissen ten behoeve van de stad ondernamen. Enerzijds betrof het
dienstreizen van afgevaardigden van het stadsbestuur naar de Staten van Brabant,
naar de hertog of naar diverse plaatsen en personen. Daarnaast betrof het bodenlonen
aan stadsdienaren die, te paard of te voet, met brieven van stadswege werden
uitgezonden.
Een aantal stadsdienaren kreeg een vast jaarsalaris. Daaronder waren de meester
van de twee uurwerken. de beambten van de stadsaccijnzen, de groenroeden, de
stadspijpers, speellieden en de choer- of nachtblazer, de stadspoorten- en boomsluiters en de rentmeesters. '07 Verderontvingen schepenen en rentmeesters jaarlijks geld
voor de kleding die zij in stadsdienst behoorden te dragen. De drie groenroeden, de
stadsboden en de twee torenwachters kregen eveneens van stadswege ambtskleding.
De schepenen, gezworenen, schouten en rentmeesters kregen tenslotte ook nog een
geldbedrag voor de schutterskaproenen waarover zij dienden te beschikken. 108
In de vijftiende eeuw ontving een aantal andere personen eveneens kleedgeld. Dat
waren de secretarissen, de klerk van de rentmeesters en in de periode 1494-1498
uiteraard de burgemeesters; daarnaast van de stadsdienaren de ingebieders, boden,
busmeesters, stadstimmerman en straatmaker, de trompetter en de twee stadspijpers
en de muurmeesters.
Soms werd uit bezuinigingsoverwegingen dit kleedgeld voor bepaalde tijd opgeschort. Een voorbeeld daarvan zien we bij de pogingen van de stad middelen te vinden
voor de door de stadsbrand van 1463 ontstane schade en de kosten van het subsidie
voor het dekken van de huizen met harde daken. Voor een periode van tien jaar
kregen verschillende stadsbestuurders en stedelijke functionarissen geen kleding
1{}9
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meer. liu In de zestiende eeuw verdween het kleedgeld lange tijd voor een groot deel
uit de stadsrekeningen.
In de hierna nog te bespreken post allerhande zaken treft men regelmatig betalingen aan die onder bestuurskosten zijn te brengen. Met name is dit het geval voor de
betalingen aan stadsklerken bij het maken van afschriften van allerlei stukken.
De verdere bestuurskosten bestonden uit wijn- en teergelden voor de stadsbestuurders en beambten bij gelegenheid van vergaderingen of speciale gebeurtenissen zoals
bijvoorbeeld de verpachting van de accijnzen. Tenslotte waren er de uitgaven voor
onderhoud. verwarming en verlichting van het stadhuis, voor papier en bindwerk en
voor huur van ruimten voor de stadsrekenkamer.
ti 1

4.9. Schenkingen aan belangrijke personen
Het stadsbestuur gaf zowel belangrijke bezoekers van de stad als belangrijke personen elders, die de stad van dienst waren geweest of dat konden zijn, schenkingen in de
vorm van bijvoorbeeld wijn. lijnwaad. ossen. messen. zilveren en vergulde schalen of
geld. De schenkingen werden met naam en toenaam verantwoord in de stadsrekeningen. Zij konden voor bepaalde personen aanzienlijk oplopen. Zo ontvingen de
112
gouverneur van de stad en zijn echtgenote grote schenkingen.
4.10. Uitgaven voor openbare werken en vestingwerken
Hieronder zijn te brengen de uitgaven voor het onderhoud en het reinigen van straten
en waterlopen, voor de bouw en het onderhoud van bruggen, poorten, dijken, sluizen
en stadsgebouwen en voor de bouw en het onderhoud van de stadsmuren en wallen

ten behoeve van de verdediging van de stad.
Soms trad er een zodanig verval van deze bouwwerken op, dat slechts met de
grootste financiale inspanningen herstelwerkzaamheden konden worden verricht.
Een belangrijke steun was gelukkig het recht van de stad gravers uit de Meierij op te
roepen om hierbij te assisteren. Dezen dienden wel een dagvergoeding te ontvangen
voor eten en drinken. 113

4.11. Militaire onkosten
Men kan natuurlijk de in de vorige paragraaf genoemde uitgaven voor een belangrijk
deel tot de militaire onkosten rekenen. maar daar staan nog de bouw en het onderhoud voorop. Hier wordt onder militaire onkosten veel meer verstaan de uitgaven
voor militair materieel, zoals geschut, buskruit. tenten, karren en dergelijke en alle
kosten voor het leger te velde of het garnizoen in de stad.
Zowel de kosten voor de ambachtsgilden en de schutters die de hertog militair
terzijde stonden als de bijdragen voor het hertogelijk beroepsleger drukten op de
stad."' Vooral tijdens de Gelderse oorlogen werden grote sommen gelds direct of
indirect bestemd voor militaire zaken. Overigens droeg de Meierij in deze kosten als
ook in de kosten van forticatie bij."'
In later tijd zou het garnizoen dat de stad tegen de Staatse vijand moest helpen
verdedigen een zware financiele last voor de stad vormen. Ook hier droeg de Meierij
116
weer in bij.
4.12. Beden

De hertog verzocht, wanneer hij om financiele middelen verlegen zat. de Staten van
Brabant regelmatig een bede toe te staan. De Statenvergadering besloot daarover
nadat de steden achterraad hadden gehaald en meestal na langdurige onderhandelin-
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gen.w Vooral de vele oorlogen putten de schatkist uit en leidden tot een grote vraag
om geldelijke steun door de hertogen. Het stadsbestuur kon niet volstaan met zijn
medebeslissing over de hoogte van de bede en het Bossche aandeel daarin. Het moest
intern ook nog overeenstemming zien te bereiken over de wijze waarop de bede zou
worden opgebracht. Vaak betekende dit een keuze tussen een personele omslag of
accijnsheffing of -verhoging. Deze overeenstemming werd niet gemakkelijk bereikt.
De ambachtsgilden konden deze besluitvorming sterk vertragen." Zij wezen accijnzen meestal af omdat zij op iedereen gelijk drukten en rijken daardoor niet naar
evenredigheid bijdroegen. Besloot men tot een gemene zetting of personele omslag
dan kon ieder "nae staete, macht ende eer daarinne contribueren". Welke nadere
criteria in dit laatste geval de aanslag bepaalden blijft onduidelijk. Vermoedelijk werd
men door de blokmeesters getaxeerd. Deze zorgden tevens voor de inning. Van een
gemene zetting uit 1552 is bekend dat deze werd geheven in de vorm van een
inkomstenbelasting, te weten een tiende penning op "incomen, neringe. comanscappe, etc.".'19
De stad droeg in de hertogelijke bede meestal niet alleen bij. Stad en Meierij
werden in het algemeen gezamenlijk aangeslagen. Daarom bestond er ook voortdurend overleg tussen stad en platteland inzake financitle lasten en belastingen. De
Raminge van 1495 geeft op dit punt gemaakte afspraken weer.1 Zo kwamen stad en
platteland tot gezamenlijke bedebetalingen, waarin men onderling ieders quote overeenkwam.m Op de beden werd weer gekort door de stad en de Meierij voor de
militaire onkosten die zij reeds hadden voorgeschoten. 122

4.13. Allerhande zaken
Als een restpost bevatten alle rekeningen een omvangrijk slothoofdstuk waarin de
uitgaven staan opgenomen die in de voorgaande posten waren vergeten of daar niet
onder waren te brengen. Hierin komen onder andere voor betalingen aan de kamers
van rhetorica en andere kosten voor culturele zaken maar ook kosten voor de
gezondsheidszorg, zoals betalingen aan de pestmeesters en de vroedvrouw. Verder
zijn er de betalingen aan de schout en zijn dienaren of aan de schutters voor reis en
verblijf bij tochten in de Meierij om misdadigers te arresteren alsmede andere gerechtskosten zoals kosten voor de beul of diens materiaal. 123 Deze kosten en vele
anderen waren te beperkt in omvang en te verschillend van aard om daarvoor aparte
vaste posten te reserveren.

5. Verantwoording
De rentmeesters of goede mannen, die het beheer voerden over de stedelijke gelden
en de rekeningen opmaakten of lieten opmaken, moesten zich een- of tweemaal per
jaar verantwoorden ten overstaan van het stadsbestuur. 124 Vooral de dekens van de
ambachtsgilden gingen daarbij kritisch te werk en weigerden ook wel eens ddcharge te
verlenen. Een voorbeeld daarvan was de reeds eerder vermelde zaak tegen Claas van
Straten en Dirk van Beers in 1455, die tenslotte door hertogelijke arbiters werd
afgedaan. 12, Al had de hertog officieel geen bemoeienis met de controle op het
beheer. toch werd hij op deze wijze incidenteel ook buiten het beleidsterrein bij het
stedelijk financiewezen betrokken. Niettemin was dit beheer primair een stedelijke
aangelegenheid en heeft het stadsbestuur dit zo veel mogelijk in eigen hand
gehouden.
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Gevel van het stadhuis te 's-Hertogenbosch aan het begin van de zeventiende eeuw. Tekening van Pieter Jansz.
Saenredam, gedateerd 10 juli 1632. De beelden op de voorgevel zijn gemaakt door Joost Jonckers in 153211533.

(Rijksprentenkabinet, Amsterdam)
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Besluit

In de voorgaande hoofdstukken is getracht vanuit twee vertrekpunten, te weten
enerzijds de organisatie en anderzijds de functies van de stedelijke overheid. justitie
en politie in middeleeuws 's-Hertogenbosch te bestuderen. Wat leverde het onderzoek nu op? In de eerste plaats vele vragen. Vooral voor de oudste periode van het
bestaan der stad is veel in het ongewisse of slechts hypothese gebleven. Daarnaast
komen echteronderandere de volgende indrukken naarvoren. Allereerst ten aanzien
van de positie van 's-Hertogenbosch in het hertogdom Brabant. De nieuw gestichte
stad, strategisch gelegen aan de noordgrens van het hertogdom, groeide door stimulering van 's hertogs wege uit tot de vierde hoofdstad van Brabant. Zij heeft zich nooit
echt kunnen meten met Leuven, Brussel en Antwerpen, maar was evenmin een
'quantitd ndgligeable'. Haar bestuursorganisatie kende een ontwikkeling die in grote
trekken vergelijkbaar is met ontwikkelingen in veel andere (Brabantse) steden,
hoewel zij daarnaast ook allerlei specifieke eigen aspecten vertoont.
De schout was de voornaamste hertogelijke vertegenwoordiger in de stad. Aanvankelijk was er 66n schout, later kende men twee functionarissen. een hoog- en een
laagschout. Deze beide functies werden sedert 1535 in den persoon verenigd.
Schepenen en gezworenen werden reeds in het oudste stadsrecht vermeld. In de
veertiende eeuw vond de strijd plaats van de ambachtsgilden teneinde invloed en
zeggenschap te krijgen in het stadsbestuur. Deze strijd kende wisselende kansen maar
uiteindelijk verwierven de ambachtsgilden een vaste plaats als derde lid van het
stadsbestuur. Formeel kan 1408 worden gezien als het jaar waarin dit zijn beslag
kreeg. Feitelijk bestond de bestuursorganisatie reeds aan het einde van de veertiende
eeuw in deze vorm. Lagen hiermee de formele posities van elk dergeledingen vast, dat
wilde niet zeggen dat daarmee alle ontwikkelingen ten einde waren. Regelmatig
laaide ook in de vijftiende eeuw de sociale en politieke onrust op. Tot grote bestuurlijke verschuivingen leidde dit echter niet, totdat aan het einde van deze eeuw de
hertog wegens allerlei 'rebelligheden' tot ingrijpen besloot. De toen opgelegde bestuurshervorming - burgemeesters naar Leuvens model en invoering van een natiensysteem - kreeg echter nauwelijks vaste grond onder de voeten. Enige jaren later werd
al naar de oude situatie teruggekeerd. De grote financitle nood waarin de stad
inmiddels verkeerde maakte het noodzakelijk voorzieningen te treffen. In 1499 werd
daartoe een speciaal college van zes goede mannen tot sanering van de stadsfinancien
in het leven geroepen. bit college zou decennia lang een rol in de stedelijke bestuursorganisatie spelen. In 1525 werd tenslotte door Karel V nog 66nmaal belangrijk
ingegrepen in de samenstelling van het stadsbestuur. Ook nu weer was de aanleiding
een opstand in de stad. Deze was neergeslagen en vereiste bestraffing. Belangrijk in
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de hertogelijke reactie was de uitbreiding van het schepencollege van zeven naar
het derde lid.
negen personen alsmede de beperking van het aantal gildedekens in
Bovendien konden deze dekens bij de besluitvorming 'overruled' worden door de
andere twee leden. Geheel monddood zijn de ambachtsgilden daarmee evenwel niet
gemaakt. In de praktijk konden zij het besluitvormingsproces aanzienlijk vertragen
en daardoor soms toch hun mening doorzetten. In het verdere verloop van de
zestiende eeuw en het begin van de zeventiende eeuw traden er in de interne stede-

lijke bestuursorganisatie nauwelijks nog belangrijke veranderingen op.

De ontwikke-
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Velerlei functionarissen stonden aan schepenbanken stadsbestuur ten dienste. Van
een klein aantal personen groeidedit uitvoerend apparaat uit tot een redelijk omvangrijke groep. In alle taakvelden van de overheid kwamen zij voor. Accenten lagen
controleevenwel op de gerechtelijke, bestuurlijke en financiele administratie, op
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De Bossche schepenbank vervulde niet alleen een functie voor de stad zelf. maar
tevens voor de Meierij en soms zelfs voor plaatsen daarbuiten. In dit verband kan
van ingebod.Verder was zij onder andere
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ringen doorgevoerd, die leidden tot een modernisering en verschriftelijking van het
proces. Gevolg hiervan was archiefvorming.
de landsheer aan steden
Wetgevingsbevoegdheid werd soms uitdrukkelijk door
niet uitdrukkelijk blijkt,
gedelegeerd. Maar ook als dit niet het geval was of daarvan
waren steden tot wetgeven bevoegd. 's-Hertogenbosch kende reeds in 1300 voor een
bepaald terrein een dergelijke delegatie. Daarnaast gaf de stad evenwel ook verordede landsheer is gebleken.
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de
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De
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ningen. Was hun rechtskracht oorspronkelijk van beperkte
hernieuwing steeds noodzakelijk was. later verkregen zij rechtskracht tot hernieu-
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wing plaatsvond. Het tijdelijke ontbreken van geboden werd daarmee voorkomen.
Onder politiezorg werd verstaan de gehele overheidstaak minus rechtspraak, wetgeving en financien. Op sommige terreinen van deze zorg had de stedelijke overheid
veel bemoeienis, op andere voerde het particuliere of kerkelijke initiatief de boventoon. In het laatste geval gaf de stad echter meer of minder financiele steun en had zij
soms een superintendentie op bepaalde organisaties. Er was in de loop der tijd ook
een duidelijke toename van de bevoegdheden van het stadsbestuur.
Tenslotte waren er belangrijke ontwikkelingen op het terrein van het stedelijk
financiewezen. De strijd om invioed en zeggenschap van de ambachtsgilden was
vooral hierop gericht. Rekening en verantwoording geschiedde door rentmeesters of
zes goede mannen door middel van halfjaarlijkse of jaarlijkse rekeningen, die door
het stadsbestuur werden afgehoord. Controle door de hertogelijke Rekenkamer was
er niet. Als de hertog inzage in de stedelijke financiele gegevens wenste - bijvoorbeeld
wanneer er uitstel van betaling van achterstallige schulden en renten werd verzocht stuurde hij adviseurs naar de stad om aldaar de stukken te bezien.
Tot de belangrijkste inkomstenbronnen behoorden de accijnzen. Deze werden in
de veertiende eeuw eerst tijdelij k en ten slotte definitief door de hertog aan de stad
afgestaan. Andere inkomsten- en uitgavenposten kenden eveneens een ontwikkeling,
veelal verbonden met de algemene financiele noden van de stad.
Kortom, 's-Hertogenbosch, de groeikern die moest dienen als een veste en slot van
het land van de hertog van Brabant, was in de loop der eeuwen gegroeid tot een
aanzienlijke stad. Zij deelde met andere Brabantse steden ontwikkelingen wat betreft
groei, financidle nood, complexer worden van bestuur en apparaat. Zij kende democratiseringstendenzen en hertogelijke ingrepen in haar bestuur. Maar voor alles was
zij werkelijk geworden tot een van de hoofdsteden van het hertogdom; een hoofdstad
die moral ten gevolge van haar ligging - zo ver van het hertogelijke bestuurscentrum en haar strategisch belang veelal een eigen, zelfstandige positie heeft kunnen innemen
ten opzichte van haar landsheren en de andere hoofdsteden.
In de zestiende eeuw zou zij nog steeds een veste en een slot voor de landsheren
blijven, al verstoorde de strijd tussen landsheer en gewesten ook in deze stad reeds de
interne verhoudingen. In 1629 tenslotte viel de veste. Voor de Bossche bestuursorganisatie brak een Nieuwe Tijd aan.
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Rasuma

Cette 6tude 'Justice et police A Bois-le Duc avant 1629' est consacrde h l'organisation
administrative et judiciaire de Bois-le-Duc et aux fonctions publiques exerc6es dans
cette ville. Bois-le-Duc ttait une ville neuve. Sa fondation A la fin du douzitme sidcle,
dans le cadre de la politique ducale Brabangonne, a surtout une origine militaire-

stratdgique et dconomique.
Le chapitre premier commence par une aude du cadre constitutionnel de la ville: la
charte de franchises. La date de la plus ancienne charte n'est pas certaine; ce serait
1185 ou 1195 environ. Des chartes ultdrieures datent de la pdriode 1230-1245, de 1284
et de 1330. Cette dernitre est nommde 'Privilegium Trinitatis'. Bois-le-Duc devint la
les autres
quatritme chef-ville du duch6 de Brabant. En cette qualit6 la ville joua avec
politique
et
constitutionnel
daveloppement
Brabangonnes
un
r6le
dans
le
chefs-villes
du Brabant.
Le pouvoir juridictionnel de Bois-le-Duc ne se limitait pas A la ville-mtme. Dans un
certain nombre de domaines son pouvoir s'ttendait considdrablement au-dela des
murs de la ville. C'ttait le caspour 'la Franchise', un petit territoire confinant A la ville,
un nombre de territoires en
ainsi que pour toute la'Mairie' de Bois-le-Duc. Et m6me
dehors de ceux-lit se trouvaient sous l'influence de la ville.
Le reprdsentant ducalle plus important dans la ville dtait l'ecoutate, C'est Alui que le
chapitre II est consacrd. Il faisait tgalement partie de l'organisation administrative
urbaine. Probablement depuis la seconde partie du quatorzieme sitcle on trouve deux

dcoutttes, un (chef-)6cout8te et un sous-dcouttte. En 1535 le duc rtunit les deux
fonctions en une personne, mais les fonctions elles-mtmes demeurtrent. Les dcoutttes et leurs lieutenants remplissaient des tAches importantes. Ils 6taient president du

tribunal scabinal et en cette qualitd 'monitor scabinorum'. De plus ils remplissaient
pour le duc entre autres des taches administratives et militaires. Leurs tentatives de
s'ingerer dans les affaires administratives de la ville entraintrent des conflits avec les

autoritts urbaines.
Dans les chapitres III, IV et V il est question de ces autoritts urbaines. L'administration 6tait form6e initialement d'tchevins et de jurds. Au quatorzi&me sitcle s'y
ajoutent les conseillers et les doyens d'un certain nombre de m6tiers, si bien que
depuis la fin du quatorzieme sitcle on peut parler des trois membres de l'administration urbaine.
affirmer
11 est difficile de dire quel 6tait h l'origine le nombre d'tchevins. On peut
avec certitude que depuis 1336 il y en avait sept. En 1525 leur nombre s'ttendit h neuf.
Alors qu'au ddbut les tchevins ataient recrutes par cooptation, en 1336 on fut forc6 de
transmettre au duc le droit de choisir les tchevins. Depuis lors 1'6chevinage se
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renouvela annuellement le premier octobre. Avant 1336 les tchevins dtaient aussi
remplaces regulierement, mais il etait courant qu'ils exercent leur fonction pendant un
certain nombre d'anndes. 11 semble que Bois-le Duc n'a pas connu de nominations A
vie.

A cdtd des tchevins on trouve les jurds qui ttaient les anciens-tchevins. Aprts qu'en
1336 le nombre des jures eut 6td reduit A un colltge compost des sept dchevins de
l'annde prdcddente, les autres anciens-tchevins formarent, 8 cdtd des sept tchevins et
des sept jurds, un deuxitme membre de l'administration urbaine sous le nom de

'ledige luden' ou conseillers. Finalement cette situation fut formellement institutionnaliste en 1408.
A la fin du treizieme ou au debut du quatorzieme sitcle, les metiers imposarent,
dans beaucoup de villes, de plus en plus au magistrat leur participation A l'administration, ou du moins leur influence sur et leur contr6le de la gestion des finances. A Boisle-Duc aussi cette aspiration des mdtiers se manifesta. Dans une course au pouvoir au
succts intgal les mttiers parvinrent finalement A occuper une place dans l'administration. En principe les doyens des matiers formaient aux quinzitme et seizitme sitcles le
troisitme membre de l'administration urbaine.
La pdriode 1494-1498 connut un moddle d'administration diffdrent. Le troisitme
membre n'6tait alors pas formt par les doyens, mais par les repr6sentants des mttiers
groupts en nations. En outre la nouvelle organisation administrative avait deux
nouveaux fonctionnaires, inconnus jusqu'alors: un bourgmestre interieur (binnenburgemeester) et un bourgmestre extarieur (buitenburgemeester) selon le modale de
Louvain. Cette institution de deux dirigeants, si peu caractaristique pour Bois-le-Duc,
arriva a peine A s'installer. Les bourgmestres et le systtme des nations disparurent
dtjA en 1498. date A laquelle on retourna A l'organisation administrative traditionnelle. Mais la situation prdcaire des finances de la ville cette question est traitde au
chapitre VI - ndcessitait des mesures radicales. C'est pourquoi l'administration urbaine crta en 1499, A c6td des porteurs de bourse ou receveurs qui existaient depuis
1336. un college de six d6l6gu6s ou bonnes gens dans le but d'assainir l'administration
des finances. Les receveurs perdirent ainsi en fait leurs pouvoirs. Les six bonnes gens
dtablirent un plan d'assainissement qu'ils essaydrent de realiser A l'aide d'un systeme
d'atermoiement. Contrairement A ce que l'on pensait initialement, il fallut attendre
jusqu'a la deuxitme moitid du seiziame sitcle pour voir les finances urbaines s'assainir
tant soit peu.
Le chapitre VII est consacrd A l'appareil complexe dont disposaient 1'6chevinage et
l'administration urbaine pour les assister dans l'execution de leurs dches. Ces serviteurs assumaient des fonctions extrLmement diverses, allant des trts importants
greffiers et pensionnaires aux gardiens des portes de la ville et au mddecin de peste.
La deuxkme partie de cette aude commence par un approfondissement des notions de justice et de police. Surtout dans les villes ces fonctions se distingutrent de
plus en plus. Au debutla distinction dtait encore vague et pragmatique, mais peu A peu
elle devint plus nette. Par justice on ddsigne la juridiction dans le sens le plus large, et
par police toute tdche publique en dehors de la justice, de la ddfense et des finances.
La idgislation faisait partie, selon l'objet, tant6t de la justice, tant6t de la police. En
fait l'activitd legislative se developpa comme un phtnomene A part, issu du privilege.
Pour cette raison elle est considerte dans cette etude comme une fonction stparte.
Le chapitre VIII est consacrd A la justice. Le tribunal scabinal de Bois-le-Duc atait
-
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competent en matidre criminelle, civile et de juridiction gracieuse. Territorialement
sa compttence s'ttendait non seulement A la ville et U la Franchise, mais dans un
certain nombre de cas 6galement & la Mairie et meme a d'autres territoires. On en
trouve un exemple dans le droit d' 'ingebod'. le droit d'assigner devant le tribunal
scabinal de Bois-le-Duc des personnes n'habitant ni la ville, ni la Franchise. La
procddure devant les tchevins de Bois-le-Duc fut rtglte par loi par Charles-Quint.
Dans les affaires civiles fut introduite la procedure de rdle. Cette nouvelle maniere de
procdder, ainsi que l'introduction de la fonction de greffier. furent trts importantes
pour la constitution d'archives du tribunal.
Le tribunal scabinal dtait non seulement un tribunal de premiere instance, mais
tgalement une cour de recours A chef-de-sens et d'appel. Le recours A chef-de-sens
dtait effectut par les tribunaux scabinaux de villes et franchises, situdes au Brabant ou
parfois mdme au-deld, ou ttait en vigueur le droit de Bois-le-Duc. Il s'agissait de
nombreux tribunaux scabinaux de la Mairie ainsi que d'un certain nombre de tribunaux scabinaux de territoires voisins de la Mairie. Les dchevins de Vianen tgalement
recouraient au chef-de-sens. Les dchevins de Bois-le-Duc eux-mtmes recouraient au
tribunal scabinal de la ville-mdre Louvain. Le tribunal scabinal de Bois-le-Duc faisait
fonction de cour d'appel pour beaucoup de tribunaux scabinaux de la Mairie, et pour
certains d'en dehors de la Mairie. D'un jugement amanant des tchevins de Boisle-Duc il n'existait pas de possibilita d'appel, mais seulement de rdformation par le
Conseil de Brabant U Bruxelles.
Dans le chapitre IX il est question de la 16gislation. Dans une ville jeune c'est
surtout le droit coutumier qui prtdomine. Alors qu'au dabut il n'y avait pas de regles
ecrites, on voit au seizieme sitcle se former un mouvement de codification, dont le
rdsultat fut la rtdaction tcrite et l'homologation des coutumes. Ce mouvement
dmanait du pouvoir central. Pour Bois-le-Duc ces directives rdsulterent en codifications dans les annees 1546-1547, 1570 environ et 1606-1607. En outre la ville avait un
grand nombre de regles d'ordre statutaire. L'origine de la 16gislation et de la reglementation par les villes elles-mtmes remonte au Brabant A la fin du treizitme sitcle.
Pour Bois-le-Duc on connait une attribution de pouvoir 16gislatif splcifique datant de
1300. Le pouvoir l6gislatif g6n6ral est reconnu formellement en 1408. 11 y eut des
conflits A propos du r6le de 1'6cout8te dans le travail legislatif. Surtout le droit de
1'6cout8te de prendre connaissance des ordonnances avant leur publication fut contestd par les autoritts urbaines.
La thche de police de la ville, ou administration civile (burgerlijk bestuur), dont il
est question au chapitre X, englobait de multiples terrains, avec l'accent surtout sur le
commerce et l'industrie, les travaux publics et les problemes de l'environnement.
Dans le domaine de l'enseignement, de la culture et de la religion, ainsi que de
l'assistance publique, l'administration urbaine avait quelques taches, mais la plupart
des activitts dans ces domaines venaient de particuliers ou de l'Eglise. La santa
publique ttait dominde par la lutte contre les epid6mies. L'ordre public, la surett et la
ddfense 6taient des thches de l'administration. Les Ponts et Chauss6es dans la Mairie
et mtme A l'exttrieur etaient confits h diffdrents organes, dont 1'6couttte et 1'6chevinage de Bois-le-Duc. Dans ce cadre ils ttaient chargds, avec d'autres, de l'inspection
des voies d'eau (schouwvoering) et de l'entretien et de la rdparation des chausstes et
des rivitres.
Le chapitre XI traite des finances de la ville. Une etude de la gestion financiere n'est
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possible qu'A partir du quatorzieme siecle. C'est alors qu'on peut voir nettement les
efforts de la ville pour se faire attribuer davantage de pouvoirs dans le domaine
financier, mais surtout aussi leg tentatives des m6tiers d'influencer et de contr6ler la
gestion des finances urbaines. La gestion permanente ttait confide depuis rannde
1336 a deux porteurs de bourse ou receveurs, qui furent dcartds en 1499 par les six
bonnes gens praposts A l'assainissement des finances urbaines. Ils rendaient compte
de leur gestion a l'administration une ou deux fois par an. Les recettes venaient entre
autres d'assises, de biens communaux, d'affermages de paches, de droits de bourgeoisie, de redevances pay6es par les maitres et apprentis de mttiers ainsi que
d'amendes, de rentes viagdres et perpttuelles, de loteries et de cotisations personnelles. Comme ddpenses on trouve dans les comptes: rentes viagtres et perpdtuelles,
salaires, frais de voyage et de sajour, frais d'administration, dons A des personnages
importants, travaux publics, travaux de fortification et ddpenses militaires. Les comptes de la ville n'dtaient pas prdsentls au duc. Si celui-ci voulait se mettre au courant de
la situation financiere de la ville, il envoyait des delegues s'informer sur place.
En conclusion on peut affirmer que Bois-le-Duc devint progressivement une ville
importante, non pas de l'envergure de Louvain, Bruxelles et Anvers, mais qui surtout
par sa situation - si loin du centre ducal de gouvernement - et son int6r6t strat6gique,
rtussit en grande partie a occuper une position autonome A 1'6gard de ses souverains et
des autres chefs-villes. Au seizieme siecle elle dtait encore toujours une forteresse
pour les souverains, bien que les relations internes de la ville se ressentissent dtj A,
comme dans d'autres villes, de la lutte entre le souverain et les provinces. En 1629 la
ville tomba finalement aux mains de Frddtric Henri. Pour l'organisation administrative de Bois-le-Duc ce fut le ddbut d'une tre nouvelle.
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A. Uyttebrouck, Le gouvernement du ducht de Brabant au baw moyen dge (1355-1430) (2 din; Brussel,
1975) 442-443.

58. Uyttebrouck. Le gouvernement, 551. Zie voor de verhouding tussen hertog en standen ook R. van
Uytven, "Vorst. adel en steden: een driehoeksverhouding in Brabant van de twaalfde tot de zestiende
59.

eeuw", BOdragen tot de Geschiedenis. LIX (1976), 93-122.
Zie naast Uyttebrouck onder andere hierover E. Lousse. "Les Etats du Pays et Duchd de Brabant" in:
Assembltes d'Etats, Standen en Landen, XXXIII (Leuven-Parijs, 1965) 7-13.

60. Uyttebrouck. Le gouvernement. 459.
61. L.Wils, "De werking van de Staten van Brabant, omstreeks 1550-1650 volgens Leuvense archiefbronnen" in: Standen en Landen, V (Leuven. 1953) 3-18.
62.

Zie hierna hoofdstuk IV.

63. Over het begrip vrijdom zie Coopmans. "Sint-Oedenrode als vrijheid", 82. Over de vrijdom van
s-Hertogenbosch: J.P.A.Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen van 's-Hertogenbosch en
het platteland v66r 1629", Bijdragen tot de Geschiedenis. VIII (1975) 75-82. Het navolgende is
64

grotendeels hieraan ontleend
Coopmans. "De onderlinge rechtsverhoudingen", 77. A.R.M.Mommers, inventaris van het administratief oud- en nieuw-archief der gemeente Den Dungen (z.pl., 1926) 45 zegt zonder nadere motivering,
dat voor het verkrijgen van poorterrecht daar nog een speciale verklaring nodig is. Dit wordt verder
nergens vermeld. Bovendien is het zo dat veel kinderen uit Den Dungen in de St. Jan werden gedoopt
en daardoor zonder meer poorterrecht verwierven. Sedert circa 1400 wordt het bestaan van een kapel
in Den Dungen vermeld. Deze had dooprecht, maar sedert wanneer is onbekend. Maar ook als men
niet meer naar de St. Jan ging, maar in deze kapel of in de sedert 1569 bestaande parochiekerk gedoopt
was bezat een geboren Dungenaar poorterrecht. R.J. van Nuland en J. Sanders, Inventaris van het
archief van de parochie van de H. Jacobus de Meerdere te Den Dungen (1420)1751-1978(1982) (Den
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Dungen, 1983) IV. Poorterboeken waarin nieuwe poorters werden geregistreerd zijn in 's-Hertogenbosch bewaard over de perioden 1470-1588 en 1604-1808, GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief, (inv.nr. 8085 - 8087).
In de zestiende eeuw. tijdens de Gelderse oorlogen. moest een extra bedrag worden betaald voor de
aankoop van salpeter. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Rood privilegeboek. (inv.nr. A 525), fol.
121 (Sassen, nr. 1175).
65.

Zie de stadsrechten van 1185/1195: artt. 6,7,8 en van 1284: artt. 4.5,6.

66. GA

's Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 170. oorkonde afkomstig van
Wenceslausen Johanna. RANB, Collectie Charters van Brabant, (inv.nr. 4). de hiermee corresponderende oorkonde van het stadsbestuur. De costumen spreken in plaats van stadsdienst van dienst voor
de heer: Costumen, titel VII, art.3. Ik heb voor de costumen gebruik gemaakt van de editie van Ant.
van Beusekom. Costuymen ende usancien van de hooftsmd 's Hertogenbos ('s-Hertogenbosch. 1758).

67.

Costumen,

titel VII, artt. 2,3,8.

68.

Zie hierover J.Verbeemen, "De buitenpoorterij in de Nederlanden". Bijdragen tot de geschiedenis der
Nederlanden, XII (1957) 81-99 en 191-217.
69. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 720. Gedrukt bij N.H.L. van
den Heuvel, De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch v66r 1629. Rechtsbronnen van het bedrijfsleven
en hetgildewezen (2 din; Utrecht, 1946) nr. 123 (verder geciteerd als Van den Heuvel, Rechtsbronnen).
Van den Heuvel heeft hierin naast een groot aantai gildebrieven tevens belangrijke stukken uit de
institutionele ontwikkeling van de stad uitgegeven. Ik geef behalve ten aanzien van de gildebrieven in
beginsel zowel een verwijzing naar de vindplaats van het originele stuk als naar de tekstuitgave. Niet
altijd is deze vindplaats thans nog dezelfde als in 1946. Daarnaast geeft Van den Heuvel soms de tekst
van een afschrift waar een origineel of ouder afschrift voorhanden was. Bovendien bevatten de
uitgegeven teksten soms onjuistheden zoals in dit geval ten aanzien van de korenkopers.
70.

Costumen,

71.

Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen", 80-81 noemt deze buitenpoorters. maar zegt niet tot
welke categorie zij behoren.
Verbeemen, "De buitenpoorterij". 206. De Bossche moederstad Leuven kende wei een

72.

titel

VII,

art.

1.

buitenpoortenschap.
Stadsrecht van 1284, artt. 48, 49, 56. Privilegium Trinitatis, artt. 24 en 29.
N.H.L. van den Heuvel, De ambachtsgilden van 's Hertogenbosch v r 1629 ('s-Hertogenbosch, 1946)
88. Zie ook hierna hoofdstuk III en IV.
75. Stadsrecht van 1185/1195, art. 3; van 1284 art. 39; van 1330. art. 19.
76. GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief, Charters en privilegebrieven, nr. 352.
77.
Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen", 77. Mommers, Inventaris Den Dungen, 46. Zie als
voorbeeld onder andere de stadsrekeningen van 1504-1505 en 1505-1506.
78.
Zie hierover hoofdstuk II. C. Kerremans, Emdesur les circonscriptions judiciaires et administratives du
Brabant et les officiers placts a leur ttie par les ducs anttrieurement 8 l'avtnement de la maison de
73.
74.

Bourgogne (1406) (Brussel, 1946) 39-40 leest de schoutsrekeningen verkeerd als hij op grond daarvan
Vught tot de vrijdom rekent. Tot dezelfde conclusie komt ook M.H.M.Spierings. in de bij haar
proefschrift over het schepenproctocol behorende stelling 11.
79. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen", 81-82. Zie verder hoofdstuk XI. Cabaretten zijn
kroegen of drinkhuizen.
80.
R.A. van Zuij\en ir., Inventaris der Archieven van de stad 's Hertogenbosch (Stadsrekeningen van het
jaar 1399-1800) (3 din; 's-Hertogenbosch, 1861-1876) 50 en 54 (verder te citeren als Van Zuijlen,

81.
82.

Stadsrekeningen).
GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief, Charters en privilegebrieven. nrs. 563 en 564.
Kerremans, Emde sur les circonscriptions, 28-29 en 53-56. Coopmans, "De Meierij", 77-80.

Coopmans, "De Meierij", 82-84.
84. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen", 82-109.
85.
Twee bezegelde exemplaren van deze "Raminghe" zijn bewaard in het GA 's-Hertogenbosch, Oudarchief, Charters en privilegebrieven, nrs. 649 en 650. De regeling is ook samen met de costumen van
's-Hertogenbosch en plaatsen in de Meierij gedrukt door Jan Scheffers in 1684.De regeling werd pas in
1506 door de hertog goedgekeurd. In de hertogelijke confirmatie is een aantal bepalingen (al dan niet
opzettelijk) weggelaten. Deze bepalingen betreffen met name de beden, opwinning en de onderlinge
preferentie van schepenbrieven. Zie hierover Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen",
83.

91-92.
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luris-subsidium wil zeggen aanvullende rechtspraak door de hogere rechter in geval van nalatigheid
van lagere gerechtsofficieren. Over ingebod zie hoofdstuk VIII.
87. Coopmans, "De Meierij". 88-89.
86.

88. Coopmans, "De Meierij". 86-91.

Noten hoofdstuk II
1.

2.

R. van Uytven. "Stadsgeschiedenisin het Noorden en Zuiden"in: AGN, dee12. 222-224 en Lambrecht
en Van Rompaey. "De staatsinstellingen" in: AGN, deel 3, 114-115 en 126-128. Overdeze districtsorganisatie en de hertogelijke officieren zie met name Kerremans. Etude sur les arconscriptions, passim.
Voor de vijfde onderschout, de laagschout van 's-Hertogenbosch die in stad en vrijdom bevoegd was
en in het. anders dan Kerremans meende, niet tot die vrijdom behorende Vught en Cromvoirt. zie
hierna.

3.

4.

5.

Uyttebrouck. Le gouvernement. 264-267. Zie voor de ontwikkeling van de financidle en domeinorganisatie M. Martens, L'administration du domain ducal en Brabant au moyen age (1250-1406) (Brussel,
1954). Wellicht vormen de dubbelfuncties van Laurens Volkart en Wouter Toyart van rentmeester en
schout begin veertiende eeuw nog een reminiscentie aan de oude situatie.
B.C.M. Jacobs. "De schouten van 's-Hertogenbosch: hertogelijke functionarissen in een middeleeuwse stad" in: M. Magits, ed. Lopend rechtshistorisch onderzoek. Handelingen van het achtste
Belgisch-Nederlands rechtshistorisch colloquium (Antwerpen, 1984) 87-88. Kerremans. Etude sur les
circonscriptions. 69-70 en 368-369.
Kerremans. Etude sur les circonscriptions. 67-75. Zie ook de benoemingsbrieven van de schouten.
Afschriften van een aantal van deze brieven zijn opgenomen aan het begin van de eerste rekening van
een schout. ARA Brussel, Archief Rekenkamer, Schoutsrekeningen 1404-1615 (met hiaten).(inv.nrs.
12.990-13.014).

6. ARA Brussel, Archief Rekenkamer, rekening Lambrecht Millinck 24 juni 1498-12 juli 1498 en
rekening Philip Hinckaert 12 juli 1498-Kerstmis 1498. (inv.nr. 13.006).
7.
Kerremans. Etude sur les arconscriptions, 75-83. Onder andere werden deze eisen genoemd in de
Blijde Inkomste van 1356 en latere Blijde Inkomsten en in het Nieuw Regiment van 1422. art. 9.
8. Zie hierover A.M. van Lith-Droogleever Fortuyn. "De stad 's-Hertogenbosch en haar verhouding tot
het landsheerlijk gezag ca. 1470- ca.1500", Varia Historica Brabantica. V (1976) 65-66. die de
opvatting van Verreyt en Juten, dat Vertaign deze acht dagen heeft weten te rekken tot twee jaar en
dat hij daarna is vervangen, heeft bestreden. Ch.C.V. Verreyt en W.J.F. Juten, "Noordbrabantsche
schepenzegels", Taxandria, III (1896) 282-283.
9. GA's Hertogenbosch. Oud-archief, Nomina scabinorum. (inv.nr. A 574 a en b). B.H.D. Hermesdorf.
Rechtsspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij (Nijmegen, 1980)
94-96.

10.

11.

Kerremans. Etude sur les circonscriptions, 83,89.

Bijvoorbeeld ARA Brussel. Rolrekeningen, rekening Jan van Gemert 20 maart 1403-22 januari 1404,
(inv.nr. 2820). Hieraan is aangehecht een schuldbekentenis aan schout Florijs Kij fhoec d.d. 31 maart
1403. Een ander voorbeeld in ARA Brussel, Charters van Brabant. nr. 935 (Regest in A.Verkooren.
Inventaire des charles et cartulaires des duchts de Brabant et de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse.

12.

Premiere partie: Chartes originales et vidimees (8 dln; Brussel, 1910-1923) nr. 935: belofte tot
handhaving van schout Gerlach de Rover d.d. 20 oktober 1356 door Johanna en Wenceslaus).
Bijvoorbeeld ARA Brussel, Archief Rekenkamer, rekening van Willem Hinckaert van Kerstmis 1414
- Sint Jan 1415, (inv.nr. 13.004); rekening van Philip Hinckaert van 12 juli 1498-Kerstmis 1498, (inv.nr.
13.006).

13.
14.

Zie bijlagen 2 en 3: Overzicht van de hoog- en laagschouten.
ARA Brussel, Archief Rekenkamer, rekening van Philip Hinckaert van Sint-Jan 1505 - 4 oktober
1505, (inv.nr. 13.007): rekening van Jan van Baexen van Sint-Jan 1529 Kerstmis 1529 en rekening van
Hendrik Kuysten van 7 januari 1530 - 1 oktober 1530, (inv.nr. 13.008)
ARA Brussel, Archief Rekenkamer, eerste rekening van Jan van Baexen van 24 februari Kerstmis
1509, (inv.nr. 13.007)
ARA Brussel, Archief Rekenkamer, rekeningen van Willem Hinckaert en Hendrik Berwout van Sint
Jan 1450- 27 oktober 1450, van 27 oktober 1450- Kerstmis 1450 en van Kerstmis 1450- half maart 1451,
(inv.nr. 13.004).
-

15.
16
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-

ARA Brussel, Archief Rekenkamer. rekening van Hendrik Kuysten van

7 januari 1530 - 1 oktober
(inv.nr. 13.008)
18. Uyttebrouck. Le gouvernement. 126-127. Van Lith-Droogleever Fortuijn. "De stad 's-Hertogenbosch", 73.
Zie hierover Van Lith-Droogleever Fortuijn, "De stad 's-Hertogenbosch''. 73.83-84 en 88-89. Ik ben
19.
daarnaast voornamelijk uitgegaan van het vonnis van 13 oktober 1481, ARA Brussel, Archief Grote
Raad van Mechelen, vonnisregister (inv.nr. 797), vonnis nr. 44. fol. 144-15() (copie in register nr. 796,
vonnis nr. 190, fol. 233-235). Mevr. Van Lith meent mijns inziens ten onrechte dat 'een open brief' van
deze datum van de hertogin uitging. Het vonnis staat echter op naam van Maximiliaan. Dc door haar
bedoelde brief is ofwel dit vonnis ofwel daarop gebaseerd en kan dus van de hertog afkomstig zijn.

17.

1530.

20.

Het betreft het oudste stadsrecht, artikelen 9,10,13,16.17. 25-32 en 42.

21.

Het betreft het oudste stadsrecht, de artikelen 19,5 en 6. Zic voor de corresponderende artikelen van
de andere stadsrechten bijlage 1. Het geven van gruit staat in art. 55 van 1284. Het bedoelde artikel van
1330 is art. 6. Gruit was een mengsel van gedroogde kruiden met als hoofdbestanddecl gagel. een
heesterplant die op moerasachtige grond voorkwam. De gruit werd gebruikt als smaakstof bij de

bierbereiding. Hier is bedoeld dat de schepenen gruitbier onivingen. G. Doorman. De middeleeuwse
brouwerij en de gruit ('s-Gravenhage, 1955) 4, 27-31 en 77. W. de Vries, "Enige opmerkingen naar
aanleiding van de Zutphense gruit". Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. XXVIll (1960) 59-60. C. van
der Kieft. "Gruit en ban", Tijdschrift voor Geschiedents. LXXVI (1964) 158. Overde jaargedingen zie

ook hoofdstuk VIII.
22. Artt. 34 en 40. De binding van

de hertogelijke vertegenwoordiger aan de rechtsvinding door de
schepenen is overigens al ouder. Zie J.P. A. Coopmans. "Te wet en te vonnis. Enkele beschouwingen
over de rechtsgebondenheid in de middeleeuwse strafrechtsbedeling" in: Samenwinninge (Zwolle,
1977) 163-177.

23. Voor de tekst van deze privileges: zic E.J.J. van der Heijden en W. Mulder

SJ. Nijmeegsche

studieteksten.deel 3. Landrechten (Nijmegen-Utrecht. 1928) 25-33. Ria van Bragt, De Blijde Inkomste
van de hertogen van Brabant Johanna en Wenceslas: een inleidende studie en tekstuitgave. Standen en
Landen, XIII (Leuven, 1955). GPB, decl IV (Brussel. 1724) 379-388. Deze privileges zijn als belangrijke voorbeelden bedoeld. Zij kunnen gemakkelijk met andere voorbeelden worden aangevuld.
Bijvoorbeeld met het Charter van Kortenberg van 1312, de Charters van 1314 en de bevestiging van

24.

het Charter van Kortenberg van 17 september 1372. Zo de schouten al niet uitdrukkelijk worden
genoemd, moet men bedenken dat achter de veel voorkomende formule 'te wet en te vonnis' de
tweedeling schout-schepenen schuilgaat. Reeds in de politicke testamenten van Hendrik II en Hendrik
III vindt men deze gedachte terug. Zie Coopmans. "Te wet en te vonnis". 166-167.
GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief, Charters en privilegebrieven, nr. 273.

25.

ARA Brussel,

26.

27.

Archief Rekenkamer, Cartularia nr. 131, fol. 34-35'. nr. 154. fol. 102-107, nr. 133, fol.
104-108 en nr. 17, fol. 230-234. GA 's-Hertogenbosch. Oud-archief, Privilegeboek Marten 's Heeren
Gerardsz., (inv.nr. A 535) decl 1, fol. 63'-71, (Sassen, nr. 1471) en fol. 266'-268', (Sassen, nr. 1512).
Ch. Terlinden en J. Bolste. Recueil des Ordonnances des Pays- Bas. serie II, decl 8. II (Brussel, 1978)
267-269(1561); Placcaerten en ordonnantien van Brabant C 10 dln: Antwerpen-Brussel. 1648- 1775) decl
I, 425-426 (1549), 421-423 (1576) en 423-425 (1626).
ONB I, nr. 577.

Kuyer, "Enige beschouwingen", 31-33. Van Uytven. ''Aspecten van de middeleeuwse stadsgeschiedenis", 29-32. Van Uytven, "Het recht van Leuven en 's-Hertogenbosch", 28-36.
29. C.J. van Beresteyn, De jurisdictione cum civili tum criminali scabinorum Sylvaducensium ('s-Herto28.

genbosch, 1845) 24-26.
30.

G. van Socmeren,

Collectanea sive commentarius ad consuetudines

Buscoducensis, titel

L art.1. nr. 2.

Van het commentaar van Van Soemeren bestaan verschillende exemplaren. Ik heb gebruik gemaakt
van handschrift nr. H 10 van de Bibliotheek van het Noordbrabants Genootschap. Gramaye. Taxandria, 44-45.
31.

Kerremans. Etude sur les circonscriptions. 313.

32. GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525). fol. 93'-96: (Sassen. nr.

33.
34.

1143). Gedrukibil C.R. Hennans, Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekke/ijk het Land van Ravensteyn (2 din; 's-Hertogenbosch. 1850) deel I, 126-139. Deze turbe betrof de
vraag van het recht van ingebod van's-Hertogenbosch in de landen van Ravenstein, Herpen en Megen.
Van Oudenhoven, Beschruvinge, 66-68. Van Oudenhoven, Silva-ducis. 54-57.
ARA Brussel. Rolrekeningen, rekening van Jan van Gemert van 1 april 1392-12 augustus 1392.
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35.

(inv.nr. 2793); rekening van hoogschout Paulus van Haastrecht van 13 december 1384-15 juni 1385,
(inv.nr. 2790)
ARA Brussel, Rolrekeningen, rekening Jan Brien van Kraainem 28 juni 1368-Kerstmis 1369, (inv.nr.
2779).

36.

37.
38.

39.

GA 's-Hertogenbosch. Oud-archief, Diverse stukken 1356-1543, (inv.nr. A 328), copie van de benoemingsbrief van de regentes d.d. 18 juni 1535. GA 's-Hertogenbosch. Oud-archief, Privilegeboek
Secretaris Ruys, (inv.nr. A 536), fol. 74•, d.d. 18 november 1535, (Sassen, nr. 1614). Eedsaflegging en
borgstelling voor de Rekenkamer op 23 december 1535.
ARA Brusse/, Archief Rekenkamer, rekening van Ywan de Mol van 27 april 1437-25 augustus 1437,
(inv.nr. 13.003).
Jacobs. "De schouten", 90-91.
ARA Brussel, Archief Rekenkamer, rekening van Jan van Breugel van 12 maart 1532- 24 juni 1534,
(inv.nr. 12.997): GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief, Privilegebock Secretaris Ruys, (inv.nr. A 536)
fol. 74', (Sassen nr. 1614). Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 414, 508-509. Dat de Van Brederodes
bevoegd waren tot het hoogschoutambt moet toch niet geheel onbekend zijn geweest. Op 22 september 1531 was de 'Heer van Kloetinge' in de stad om met de schepenen over het hoogschoutambt te
spreken

40.

41.

42.

43.

ARA 's-Gravenhage, Hof van Holland, Sententieregisters, (inv.nr. 1047 (minuut) en inv.nr. 517
vonnisnr. 270(net)). A.W.E. Dek, "Genealogie der Herenvan Brederode" Jaarboek vanhet Centraal
Bureau voor Genealogie, XIII (1959) 118-119, 133-135 en XXII (1968) 242.
ARA Brussel, Archief Rekenkamer, eerste rekening van Jan van Brecht van 12 september 1530Kerstmis 1530, (inv.nr. 13.008), afschrift benoemingsbrief d.d. 11 september 1530. Zie ook Van
Zuijlen, Stadfrekeningen. 474,486,508,520. (1530-1531 en 1534-1535). Bij de benoeming in 1535 van
Jan van Brecht tot hoogschout is sprake van Don Ferrij Philips van Lannoy. Op grond daarvan sprak ik
eerder van Don Ferdinand. Jacobs, "De schouten", 91. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Secretaris Ruys, (inv. nr. A 536), fol. 74·, (Sassen, nr. 1614).
ARA Brussel, Archief Rekenkamer, eerste rekening van Maximiliaan van Zevenbergen, (inv.nr.
12.996) en rekening van Jan van Schoonvorst van 5 oktober 1505-Pasen 1506, (inv.nr. 13.007).
GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief, Privilegeboek Secretaris Ruys, (inv.nr. A 536), fol.130. (Sassen.
nr. 1662).

44.

45.

KB 's-Gravenhage. Handschrift met afschriften van privileges betreffende hetbestuurderstad, (hs.nr.
78 G 82), fol.54.
Zie hierover ook Van Uytven. "Stadsgeschiedenis" in: AGN, decl 2,222-224. Kerremans, Etude sur

46.

les circonscriptions, 107-247. J. P.A. Coopmans, "Het district in rechtshistorisch perspectief", Gemeentelijk Jaarboek 1966,23. Coopmans, "De Meierij", 80-82. Jacobs. "De schouten", 91-94.
Van der Heijden en Mulder. Nijmeegsche studieteksten, deel 2,31 (Landcharter van Brabant. art. 57).

47

Zie hierover hoofdstuk

VIII.

48. Zie behalve de in noot 42 genoemde literatuur ook Van Oudenhoven, Beschrijvinge. 54: Van

49.
50.

Oudenhoven, Silva-ducis, 66 en verder art. 1 en 2 van de costumen. Over het recht van ingebod, zie
Coopmans, "Het Bossche recht van ingebod". 42-63.
Van Soemeren stelt in zijn commentaar op de costumen. dat het de laagschout was die deze taak was
toebedeeld. Uit depraktijk blijktditmijnsinziensniet. Van Soemeren, Collectanea, titell,art.2,nr.5.
Zie bijvoorbeeld de problemen met Jan van Brecht. Jacobs, "De schouten". 92-93. ARA Brussel,
Archief Rekenkamer, rekening Jan van Brecht van Kerstmis 1537-Kerstmis 1538, (inv.nr. 13.008).
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 550. Soortgelijke problemen rezen er in de zeventiende eeuw met
Hendrik van Bergaigne. B.C. M. Jacobs, "Hendrik van Bergaigne contra het stadsbestuur van 's-Her-

togenbosch", Varia Historia Brabantica. IX (1980) 59-70.
Kerremans, Etude sur les arconscriptions, 123-128.
52.
Zie hiervoor de schoutsrekeningen. Jacobs, "De schouten", 93.
53. Van Soemeren, Collectanea, titel 1, art. 2, nr. 5. Zie de schoutsrekeningen, passim.
54. GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief, Charters en privilegebrieven, nr. 140.
55.
ARA Brussel, Archief Rekenkamer, schoutsrekeningen, (inv.nr. 13.003 vig.). Zie verder hoofdstuk
51.

X.

56. Zie noot 21 en 23. Verder B.H.D. Hermesdorf, "De vrijheidsgedachte in de Blijde Inkomste van
1356" in: Standen en Landen, XIX (Leuven-Parijs, 1960) 24-27.
57. Zie ARA Brussel, Rolrekeningen (inv.nrs. 2779-2822) en Archief Rekenkamer, schoutsrekeningen,
(inv.nrs. 12.990-13.014).
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Over de betaling aan de graaf van Kleef, zie hoofdstuk XI.
Stelling II behorende bij het proefschrift van Spierings. Het schepenprotocol, gericht tegen de mening
van Kerremans, dat Vught en Cromvoirt tot de vrijdom behoorden. is derhalve terecht.
60. Zo loopt de laatste rekening van laagschout Lambrecht Millinck slechts over achttien dagen. ARA
Brussel. Archief Rekenkamer, rekening van Sint Jan 1498 tot 12 juli 1498. (inv.nr. 13.006).
58.

59.

Noten hoofdstuk III
1. Zie voor het in deze paragraaf beschrevene Van Uytven, "Stadsgeschiedenis" in: AGN, decl 2, 224232 en Godding, "Le pouvoir urbain", 104-106. In het bijzonder over Brabantse schepencolleges
handelt Byl, Les juridictions scabinates.
2. Voor de gezworenen in Brussel en Leuven kwamen G. Despy en Ch. Billen met nieuwe hypothesen in
hun "Les jurds dans les villes de Basse-Lotharingie au XIlleme siecle", Revue du Nord, LX ( 1978)
7-29. In Brussel zou volgens Despy geen sprake zijn van een permanent college. maar van vertegenwoordigers van rijke kooplieden die in bepaalde gevallen werden geraadpleegd. In Leuven zou het
begin dertiende eeuw eveneens gaan om vertegenwoordigers van de rijke burgerij, die samengaan met
de heersende klasse als de macht van de gilden opkomt.
3. ONB I, nr. 694. GA 's-Hertogenbosch. Oud-archief, Rood privilegeboek. (inv.nr. A 525), fol. 18-18'
en Charters en privilegebrieven, nr. 44. Gedrukt bij Van den Heuvel. Rechtsbronnen nrs. 8 en 9.
4. Ch. Butkens, Trophtes tant sacrus que prophanes du Ducht de Brabant (4 dln, 's-Gravenhage, 17241726) deel 2, 543-545. Dit is een nieuwe druk van Butkens' werk. die na zijn dood in 1724 verscheen en
waarin de uitgever nagelaten aantekeningen, waaronder namen van de Bossche schepenen. toevoegde
aan het oorspronkelijke werk van 1641. Zie over de onbetrouwbaarheid van Butkens: J. Mosmans,
"Butkens en de oudste Bossche schepenen", Taxandria, XXII (1915) 29-52 en C. van Breugel
Douglas, "De alleroudste schepenen van 's-Hertogenbosch", Tijdschrift voor Noord-Brabantsche
Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, I (1884) 81-82.
5. Van Oudenhoven, Beschrilvinge, 68.
6. ONB I, nrs. 197, 212 en 231.
7. Hoppenbrouwers en Jansen, "Dr. Camps' levenswerk", 8.
8. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 75. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 13.

9. GA's-Hertogbosch, Oud archief. Chartersen privilegebrieven, nr. 720. Van den Heuvel, Rechabronnen. nr. 123.

10. GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief. Brieven van de kanselier van Brabant en anderen houdende
schepenbenoemingen 1582-1627, (inv.nr. A 239). Willem Steenwech moest voor straf op bedevaart.
Na een jaar keerde hij daarvan terug. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Schepenprotocol
1473-1474, (inv.nr. 1243), fol. 167; 1475-1476, (inv.nr. 1245), fol. 2• en 234, d.d. 25 januari 1476 en
1476-1477, (inv.nr. 1246), fol. 3 en 168' , d.d. 19 februari 1477.
11. ONB I, nr. 458. Zie over dit privilege ook hoofdstuk I. Ten onrechte menen Hoppenbrouwers en
Jansen dat de hertog dit codptatierecht in dit privilege reeds erkent. Hoppenbrouwers en Jansen, "Dr.
Camps' levenswerk", 7.
Art.33: "Voert gheven wi onsen scepenen van den Bossche, so wanneer dat ghevalt, dat men se
verwandelen of versetten sal, dat die oude scepenen, dats die dan scepen zijn, kiesen solen die nuwe
schepene, die hen dan in den ammachte des scependoems volghen solen, ende dat si daermede doen
moghen also alsi kunnen dat goede ende order es." Van der Heijden en Mulder, Nijmeegsche
studieteksten, deel 1,49.
13. Zie over dit conflict verder hoofdstuk IV.
12.

14. ONB I, nr. 700.
15. ONB I, nr. 703.
16.

Byl, Les juridictions scabinates, 61-71.

17. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 75. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nr. 13. De overdracht door de stad staat in een stedelijke oorkonde van dezelfde datum
RANB, Collectie Charters van Brabant, (inv.nr. 2) en ARA Brussel. Archief Rekenkamer, Cartularium, (inv.nr. 2), fol 29v. In 1344 herhaalde de hertog nog eens dat dit recht hem in 1336 vrijwillig was
overgedragen. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 95 Van den
Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 14 (naar een afschrift).
18. Van Oudenhoven, Bnchnjvinge, 69. Van Oudenhoven, Silva-ducis, 57.
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19. Van den Heuvel. De ambachtsgilden. 265.

20. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 95. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 29 (naar een afschrift). Zie ook de Costumen, titel I. art.4.
21. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535), deel
2, fol. 14 en fol. 292v, (Sassen, nrs. 1386 en 1455). Het betreft de jaren 1423 en 1474. Van den Heuvel,
Rechisbronnen. nr. 44, betreffende de jaren 1417 en 1423. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief,
Nomina scabinorum, (inv.nr. A 574 a. b, en d,) bij de jaren 1438 en 1474. In de zestiende ceuw
benoemden de afgetreden schepenen onder andere hun opvolgers in 1577 en 1579.
22. GA 's-Hertogenbosch, Collectie Provinciaal Genootschap, Privilegeregister 1329-1477, (inv. nr. 375
bis), fol. 60'. Van den Heuvel, De ambachtsgilden. 289-291. Van den Heuvel. Rechisbronnen, nrs. 50
en 51. GA 's-Hertogenbosch. Collectie Provinciaal Genootschap, Privilegeboeken Van Heurn.
(inv.nr. 374), I, 796-808 en Oud archief, Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz.. (inv.nr. A 535).
decl 2, fol. 72-72'.
23. Placcaeten van Brabandt. deel IV, 380 (art. 2 en 3). A. Uyttebrouck. "Brabant-Limburg 1404-1482"
in: A GN, deel 4, 242-243.

24. GA 's-Hertogenbosth, Oud archief, Diverse stukken 1356-1809, (inv.nr. A 328), anno 1606. Byl, Les
juridictions scabinales, 68. De formulering in de schoutsrekeningen is meestal dat de schout naar de
hertog(in) is gereden om met hem/haar te spreken wie hij/zij "ten Bosch scepen gheset woude
hebben".
25. GA 's-Herlogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven. nr. 720. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nr. 123.

26. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk Archief, Schepenprotocol 1474-1475. (inv.nr. 1244). fol. 66. Zie
bijvoorbeeld ook Rechterlijk archief, Schepenprotocol 1489-1490, (inv. nr. 1259). fol. 1: schepenbenoeming door vier commissarissen.
27. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk Archief, Schepenprotocol 1483-1484. (inv.nr. 1253), fol. 8'. 369.
28. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 501, 24 september 1534.
29. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Nomina scabinorum, (inv.nr. A 574 a, b en d), 1590 en andere
jaren.
30. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Nomina scabinorum, (inv. nr. A 574 a. b en d), onderschepennamen van 1602 en 1603.
31. Stadsrechten: art.6 (1185/1195), art. 4 (1284) en art. 39 (1330).

32. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 647. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 95: "hoewel die gewoonte geweest is, dat die wethouderen, die geweest zijn, verbeyt
hebben drie jaren, alheer zij weder in wette hebben mogen commen. dat die nochtans maer twee
jaeren verbeyden en sullen sy en sullen mogen gecoren ende gestelt worden in wette".
33. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 75. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 13. De meerderjarigheidsgrens lag volgens de Bossche Costumen op 24 jaar (Costumen,
titel XVIII, artt. 11 en 13).
34. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 219. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nr. 21. Zie over de tendens tot het weren van vreemdelingen ook Van den Heuvel, De
ambachtsgilden.Ill.

35.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 234. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 28.

36. KB 's-Gravenhage, Handschrift toegeschreven aan Peter van Os, (hs. nr. 131 B 26). deel II, fol. 641'643 . Van Zuillen, Stadsrekeningen, 307.
37. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Nomina scabinorum, (inv. nr. A 574 a, b en d), 1584. Een van de
beide schepenen. mr. Bernard van der Ameijden, had nog een ander excuus. namelijk dat hij een
kerkelijk beneficie bezat.
38. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Nomina scabinorum. (inv. nr. A 574 a. b en d), 1585. GA
s-Her-togenbosch, Collectie Provinciaal Genootschap, Verzameling charters en privileges 1329-1671,
(inv.nr. 375 A), fol. 312-312'.
39. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 647 Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 95.
40. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 302-313.
41. Zie hoofdstuk II. Hermesdorf. Rechtsspiegel, 94-96
42. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 636. Over de secretaris zie p.
83-84.
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43. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Charters en privilegebrieven. nr. 257. d.d. 18 maart 1388. Van
den Heuvel. Rechtshronnen, nr. 29 (naar een afschrift).
44. GA 's-Herlogenbosch, Oud archief, Nomina scabinorum, (inv.nr. A 574 a. b cn d), 1590. GA
's-Hertogenbosch. Collectic Provinciaal Genootschap. Verzameling charters en privileges 1329-1671,
(inv.nr. 375A), fol. 313-314. Gerard van Tulden was op 31 oktober 1590 benoemd in plaats Mathijs
Vermeer, die pachter was van de wijnaccijns en om die reden geen schepen kon zijn. Van Tuldens
benoeming was echter eveneens in strijd met de privileges en dus werd ook tegen zijn benoeming
verzet aangetekend.

45. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Nomina scabinorum, (inv.nr. A 574 a. b en d). 1582.
46. GA 's-Hertogenbosch. Oud archicf, Resolutics van de stadsregering 1644-1645, (inv.nr. A 42), 19
september 1645. Het rentmeesterschap der domeinen, zo wordt er gezegd, ging niet samen met het
schepenambt op grond van algemene Brabantse privileges. Uit deze resoluties blijkt tevens dat in deze
tijd het schepenambt en het rentmeesterschap van de Tafel van de H. Geest ook niet meer tc
combineren waren.

47. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven. nr. 75. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 13.
48. Van Beresteyn, De jurisdictione. 52. Van Oudenhoven. Beschrijvinge. 68.
49. By\, Les juridictions scabinales. 80-82.
50. Hoppenbrouwers en Jansen, "Dr. Camps' levenswerk': 7-8.
51. ONB I. nrs. 197 en 198.
52. De schepennamen zijn ontleend aan de akten in het ONB I. nrs. 509-510. 512-513.516 Um 518.520 Um
522,525,527 Um 534, 539-540.542,546. 550-551. 553-554.558 Um 562.
53. De hypothese is afkomstig van drs. M. Dillo, bewerker van het ONB. Hi j was zo vriendelijk mij door
hem in het kader van een studie naar de problemen in 's-Hertogenbosch in 1306 verkregen onderzoeksresultaten mede te delen. Mijn poging zijn stelling van het Paasjaar als schepenjaar voor de periode na
1306 door te trekken leverde helaas een negatief resultaat op.
54. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 720. Van den Heuvel. Rechisbronnen. nr. 123.

55. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Brieven van de kanselier en anderen houdendc schepenbenoemingen 1582-1627. (inv.nr. A 539) en Nomina scabinorum. (inv.nr. A 574 a. b en d). 1582. GA
's-Hertogenbosch, Collectie Provinciaal Genootschap. Verzameling charters en privileges 1329-1671.
(inv.nr. 375A), fol. 309 en 311'. In een brief van de kanselier en raden van Brabant van 4 oktober werd
gesproken over vervanging van een van de andere gecontinueerde schepenen, te weten mr. Jan van
Hedel, door deze genoemde Hendrik Heeren.
56. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Nomina scabinorum, (inv.nr. A 574 a. b en d), 1606.
57. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 75. Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nr. 13.
58. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Charters en privilegebrieven. nr. 647. Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nr. 95.

59. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven. nr. 720. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 123.
60. Stadsrecht 1284. art. 54 Privilegium Trinitatis 1330. art. 28.
61. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven. nr. 75. Van den Heuvel. Rec/its·
bronnen, nr. 13. Deze bedragen zijn aan veranderingen onderhevig geweest. Zie bijvoorbeeld een
ordonnantie van het stadsbestuur van 10 november 1477. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 569. Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nr. 83.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek. (inv.nr. A 525). fol. 54'-558. Van den
Heuvel. Rechtsbronnen, nr. 31 (naar een ander afschrift).
62. Geld en voeder waren wijnmaten. J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewtchwn (Amsterdam, 1983) 129 (voeder). De inhoud van een voeder is niet bekend. Geld wordt niet vermeld.
Kaproenen waren een soort hoofdbedekking. Kennelijk bestonden er speciale hoofddeksels die door
de schutterijen werden gedragen. Henny Molhuysen. "Een inleiding op de kleding in de tweede helft
van de vijitiende eeuw" in: Het Guiden Vlies. 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het

Guiden Vlies ('s-Hertogenbosch, 1981) 21-22.
Dit bedrag van 17 Carolusgulden is waarschijnlijk de oude vergoeding voor wijn en kleding. GA
's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek. (inv.nr. A 525). fol. 203.
64. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 569. Van den Heuvel. Rechts63.
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bronnen, nr. 83. "Terminacie geven" betekent hier beboeten. De opstandelingen van 1477 hadden van
de hertogin vergiffenis gekregen. Zie hierover Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 296-298.
65. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 219. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 21.

66.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 234. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 28.

67. GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief, Charters en privilegebrieven, nr. 720. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 123.
68. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboeken Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535),
decl 2, fol. 65-65', (Sassen, nr. 1403). ARA Brussel, Archief Rekenkamer, rekeningen van Sint Jan
1436 - Kerstmis 1439, (inv.nr. 13.003).
69. ARA Brussel, Archief Rekenkamer, rekening van Nicolaas Loenman van 24 juni 1432-25 december
1432, (inv.nr. 13.003). Een ander voorbeeld was dat van Hendrik Stiers. Ook hij was niet in de stad
gaan resideren. De schout klaagde hem aan, maar er was geen recht gedaan, omdat de schout kort na 1
oktober werd ontslagen en Stiers per 1 oktober was afgegaan. Stiers was daarna naar Aken vertrokken.
ARA Brussel, Archief Rekenkamer, Rekening van Jan van Erp van 22 maart 1430-14 oktober 1430 en
van Nicoiaas Loenman van 14 oktober 1430-24 juni 1431, (inv.nr. 13.003).
70. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 755.
71. Van Beresteyn, De jurisdictione, 58.
72. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 257. Van den Heuvel. Rechts·
bronnen, nr. 29. (naar een afschrift).
73. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 720. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 123.
74. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Nomina scabinorum, (inv.nr. A 574 a, b en d). 1590.
75. GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief, Nomina scabinorum, (inv.nr. A 574 a, b en d), 1590.
76. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Marten 's-Heeren Gerardsz., (inv.nr.A 535), deel
1, fol. 280V-281, (Sassen, nr. 1517). Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 116.
Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 313-314. Een serpentijn was een klein stuk geschut. Een dubbele
haakbus was een vuurroer of handvuurwapen.
77. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 720. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 123.

78. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553, (inv.nr. A 524). fol. 89-97'. (Sassen, nr.
1365), "Ordonnantie nopende de styl ende maniere van procederen" en Charters en privilegebrieven,
nr. 743, (art. 33). Zie hoofdstuk VIII, noot 33. Spierings, Het schepenprotocol,85.
79. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief Privilegeboek Marten 's-Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535). deel
1, fol. 285-287, (Sassen, nr. 1519).

80. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven. nr.752.
81. Coopmans, "Te wet en te vonnis", 166-171. Over de rechtsmacht van de Bossche schepenen schreef
onder andere Van Oudenhoven. Beschrijvinge, 70-71.
82. Van den Heuvel, De ambachtsgilden. 35-39.
83. Van Oudenhoven, Beschruvinge. 71. Van Beresteyn. De jurisdicn'one, 64. spreekt op dit punt over
schepenen en raden

84. Van Oudenhoven. Silva-ducis. 79.
85. GA 's-Hertogenbosch, Privilegeboek 1537, (inv.nr. A 523), fol. 40-47, (Sassen, nr. 1599) en Rood
Privilegeboek. (inv.nr. A 525), fol. 54'-55a, (Sassen, nr. 1156). Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nrs.
36 en 31. (nr. 31 naar een ander afschrift). Zie verder p. 47-48.
86. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 149 Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 17 (naar een afschrift). Op Schonen, gelegen in het zuid-westen van het tegenwoordige
Zweden. bezat 's-Hertogenbosch een handelsnederzetting. Zie verder hoofdstuk X.
87. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 257 en 419. Van den Heuvel,
Rechisbronnen, nrs. 29 (naar een afschrift) en 52. De muurmeester moest de taak van de rentmeester
verlichten. In 1441 werd deze functie ingesteld voor tien jaar. Zie verder hoofdstuk VI en VII.
88. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 481 en 483. Van den Heuvel,
Rechtsbronnen, nrs. 67 en 68 (naar afschriften). J.P.A. Coopmans, De rechatoestand, 114-116. 194196.

89. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1537, (inv.nr. A 523), fol. 40-47, (Sassen, nr. 1599)
en Pampiere boek, (inv.nr. A 527), fol. 86·, (Sassen, nr. 1271). Over het secretarisschap werd, anders
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dan ten aanzien van de groenroeden, m 1458 geen speciale opmerking gemaakt door het stadsbestuur.
90. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 338-341. Zie ook hoofdstuk X.
91. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 229. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 27 (naar een afschrift).
92. Stadsrecht 1185/1194, art. 18 en stadsrecht 1284, art. 14. In het Privilegium Trinimtis van 1330 komen
zij niet meer voor in de bepaling over de jaargedingen.
93. Bijvoorbeeld: ONB I, nrs. 197 en 212. Hoppenbrouwers en Jansen, "Dr. Camps' levenswerk", 8.
94. ONB I, nr. 284.
95. Bijvoorbeeld ONB I, nrs. 699 en 741. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 224. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 23.
96. Over de verschillende soorten gezworenen: Van Uytven, "Stadsgeschiedenis" in: A GN, deel 2,229232. Hoewel Hoppenbrouwers en Jansen dit niet met zoveel woorden stellen, past dit mijns inziens ook
in hun gedachtengang van een gesloten groep waaruit telkens voor het schepenambt geput werd.
Hoppenbrouwers en Jansen, "Dr. Camps' levenswerk", 8. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 265,
gaat daarentegen uit van gezworenen als representanten van de gemeente. Hij veronderstelt dat zij in
1306 reeds een hele ontwikkeling achter de rug hadden en dat hun positie sterk was teruggedrongen.
Hij ziet overigens wel dat de gezworenen uit dezelfde families als de schepenen stammen en zoekt daar
de verklaring van de vroege inschakeling van de ambachtsgilden in het stadsbestuur. ONB I, nr. 702.
97. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 75 en 95. Van den Heuvel,
Rechisbronnen, nrs. 13 en 14 (14 naar een afschrift).
98. GA 's-Hertogenbosch, Collectie Provinciaal Genootschap, Verzameling charters en privileges 13291671, (inv.nr. 375 A), fol. 273-273V.
99. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1537, (inv.nr. A 523), fol. 40-47, (Sassen, nr.1599).
Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 36. ARA Brussel, Archief Rekenkamer, Register, (inv.nr.
45.673), fol. 14-7*. A. Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires des duchts de Brabant et de

100.

101.
102.
103.

Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, IIIC partie, Chartes originales et cartulaires, deel III (Brussel,
1976) nr. 8521. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 274-285.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 54'-552, (Sassen, nr.
156). Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 31.
Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 274-285.
GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief, Charters en privilegebrieven, nr. 75. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 13, artt. 9, 10 en 12. Zie voor andere gevallen, waarin zij genoemd worden artt. 11 en 13.
RANB, Collectie Charters van Brabant, (inv.nr. 4), betreffende de woonplaats van de poorters en GA
's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 225, wetgeving betreffende bedragen die men maximaal als vontgeld bij een doop, aan een priester bij gelegenheid van zijn Eerste Mis
en aan een bruid mag geven. Zie ook bijvoorbeeld, GA 's-Hertogenbosch, Archief van de Rijke
Claren, Cartularium, (inv.nr. 44), fol. 141 (regest nr. 51), d.d. 24 september 1372. Archief Godshuizen, Archief Tafel van de H.Geest, Oorkonden van 21 mei 1352 en 24 september 1372, (inv.nrs. 351 en
716-719).

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 257. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 29 (naar een afschrift). Het is opvallend dat hier gesproken wordt over goede lieden,
terwijl nagenoeg altijd de terminologie goede knapen worden gebruikt.
105. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 293. Van den Heuvel, Rechts104.

bronnen, nr. 33.

106.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 418 en 419 Van den Heuvel,

Rechtsbronnen, nr. 52 (nr. 419)
107. Bijvoorbeeld GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 433,436,437 uit
1445. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 57,58 en 59.
108. Bijvoorbeeld GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 572. Van den
Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 84b. In de aanhef wordt gesproken van "een deel der goede knapen". In
de tekst komen vijf schepenen, drie gezworenen, acht raadslieden en dekens van achttien ambachtsgilden voor, die de drie leden van het stadsbestuur representeren.
109. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 627.

110. ONB I, nr. 698.
111. ONB I, nrs. 699 Um 704,707 en 708.
112. ONB I, nr. 839. De brief dateert uit 1311.
113. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood Privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 18-18v, (Sassen, nr.
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1136) en Charters en privilegebrieven, nr. 44. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 8 en 9.
Onder andere GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 224. Van den
Heuvel, nr. 23.
115. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 71'-72. (Sassen. nr.
1163). Van den Heuvel, Rechisbronnen, nr. 38.
116. GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 72', (Sassen, nr. 1164).
114.

Noten hoofdstuk IV
1. Van Uytven, "Stadsgeschiedenis" in: AGN, deel 2, 233-239.
2. Van den Heuvel, De ambachagilden, 12-21.
3. ONB I, nrs. 634 en 662.
4. Van den Heuvel, De ambachtsgUden, 21-24, 265 en 268.
5. Hoppenbrouwers en Jansen. "Dr. Camps' levenswerk", 10-14.
6. Zie alle betreffende oorkonden in het ONB I, nrs. 698 t/m 704, 706 tim 709, 719, 729. Naar het conflict
tussen de heer van Heusden en 's-Hertogenbosch en een eventueel verband met de woelingen in
's-Hertogenbosch verwijzen vluchtig P. Avonds en H.M. Brokken. "Heusden tussen Brabant en
Holland (1317-1357). Analyse van een grensconflict", Varia Historica Brabantica. W (1975) 26-27.
7. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 23-24 en 268. Hoppenbrouwers en Jansen, "Dr. Camps'
levenswerk", 12. Zie ook ONB I, nr. 750 daterend van 18 augustus 1307, waarbij de hertog de stad
toestond na het verstrijken van de termijn van vijf jaar, nog een jaar lang accijnzen te heffen, nu ten
voordele van de stad zelf.
8. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 75. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 13. Ondanks dit privilege verleende de hertog nog binnen veertien dagen hierna aan
alleen schouten, schepenen, gezworenen en beurzedragers toestemming alles te doen wat zij nodig
achtten om de schulden te delgen. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven,
nr. 76.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 14. Van den Heuvei, Rechtsbronnen, nr. 14 (naar een afschrift). Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 25.
10.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 257. Van den Heuvel, Rechts9.

bronnen, nr. 29.

11. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 54'-55a. (Sassen, nr.
1156). Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nr. 31.
12. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 293. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nr. 33. Zie voor een voorbeeld van een overeenkomst tussen de stad en de hertogen uit 1363.
Van den Heuvel, De ambachtsgilden,26.
13. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1537. (inv.nr. A 523), fol. 40-47, (Sassen. nr. 1599).
Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 36.
14.

15.

16.

17.

Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 43-44 vergist zich, wanneer hij ten aanzien van 1494 spreekt over
zeventien ambachten. Hij vergeet de bakkers. Zie GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en
privilegebrieven, nr. 647. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 95. Geen politieke bevoegdheid
bezaten bijvoorbeeld de goudsmeden, schilders. chirurgijns, timmerlieden en lint- en passementwerkers.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 720. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 123. Voor de namen van de betreffende gilden, zie p. 55.
Van den Heuvei, De ambachtsgilden, 50. Mijn interpretatie heb ik eerder gegeven in "De politieke rol
van de ambachtsgilden", Bossche Bouwstenen, III C 1980) 81. De linnenwevers bijvoorbeeld komen
voor in oorkonden uit 1478 en 1494.
Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 46. Wellicht was de reden hiervoor politieke opstandigheid. Zo
ook H.B.M. Essink, Inventaris der archieven der Bossche ambachts- en schuttersgilden, eller uitgegeven inventaris. 's-Hertogenbosch, z.j.) 43.

19.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 949. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 167.
Zie bijvoorbeeld GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1577-1578,

20.

(inv.nr. A 4).
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering, 1615-1626. (inv.nr. A 19). d.d.

18.

10 november 1615.
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21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

GA 's-Hertogenbosch, Archie f van de ambachtsgilden, Smedengilde. (inv.nr. 14). akte van de vij ftien
gilden die zitting hebben in het stadsbestuur.
Van den Hcuvel. De ami)achisgilden, 44-49.
Er is sprake van een algemeen aangehouden volgorde. niet van een altijd gelijke volgorde.
Beperkte
wisselingen komen voor.
De vergadervolgorde is ontleend aan GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Collectie Provinciaal
Genootschap. Privilegeboek Van Heurn. (inv.nr. 374), decl IV, 10-41: Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 84b: en GA 's-Hertogenbosch, Archief van de ambachtsgilden, Smedengilde, (inv.nr. 14),
akte van de vijftien gilden die zitting hebben in het stadsbestuur.
Vanden Heuvel, Deambachtsgilden. 322-323. J.C. A. Hezenmans, 's-Hertogenbosch van 1629 lot 1 798
('s-Hertogenbosch. 1899, herdruk 1977) 23-25.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Privilegeboek 1537. (inv. nr. A 523). fol. 40-47, (Sassen, nr.
1599). Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nr. 36.
Bij sommige gilden heetten de gildebestuurders gezworenen in plaats van dekens. De naam gezworene
kwam eveneens voor als naam voor de keurmeesters van ambachtsgilden. Tenslotte ontwikkelde zich
n6g een categorie gezworenen. namelijk gildeleden die samen met de dekens het bestuur over een
ambachtsgilde uitoefenden. In 1525 en 1610 werd ook hun aantal. evenalsdat van de dekens, door de
hertogen wettelijk aan banden gelegd. Van den Heuvel. De ambachtsgiWen. 114-115 en 122-126. Ik
beperk mij in dit hoofdstuk zo veel mogelijk tot de dekens, omdat deze de gilden in de stadsraad
vertegenwoordigden.
GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Charters en privilegebrieven. nr. 346. Van den Heuvel. Rechtsbronnen, nr. 39.

28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.

37.

GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 720. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 123. Van den Heuvel. De ambachtsgiWen. 316-320. Het aantal dekens dat ter vergadering
kon komen werd daarmee gebracht op vijftig. (volgens de ordonnantie van 1610 op tweeenvijftig!).
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Pampiere boek, (inv.nr. A 527). fol. 18.-19, (Sassen, nr. 1304).
Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 125. Van den Heuvel, Deambachtsgi/den, 114. Nog in 1553 moest
Karel V de schepenen op deze regeling wijzen. De aanleiding hiervoor was een conflict met de
speldenmakers en riemmakers omtrent hun nieuwe gildekaart. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief,
Pampiere boek. (inv.nr. A 527). fol. 18-18', (Sassen, nr. 1306).
Van den Heuvel. De ambachtsgilden, 113-115 (voor de tijd na 1525 ook 120). Bijvoorbeeld de
gildebrief van de slagers uit 1459. Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nr. 70.
Van den Heuvel. Oudarchief, Chartersenprivilegebrieven. nr. 949. Van den Heuvel. Rechtsbronnen,
nr. 167. Van den Heuvel, De ambachtsgilden. 321-322.
Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 108-109.118.
Bijvoorbeeld, GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 224. Van den
Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 23. Een gildebrief voor de vollers d.d. 12 maart 1377.
Bijvoorbeeld bij de bakkers in 1546, de speldenmakers in 1553. Bij de olieslagers en molenaars in 1550
werd gesproken van gildebroeders of meesters. Ook in deze tijd bleven er gildebrieven verlcend
worden, waarin het verbod tot het uitoefenen van een bestuursfunctie in een ander ambachtsgilde
binnen een bepaalde tijd na het aftreden als deken voorkwam. Bijvoorbeeld bij de slagers in 1549. Van
den Heuvel, Rechtsbronnen. nrs. 134, 139,142 en 137.
Van den Heuvel, De ambach giWen, 110. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 61.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 234. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 28. In veel gildebrieven was voor het gildelidmaatschap of het meesterschap ook reeds het
poorterschap vereist. maar dat behoefde nog niet geboren poorterschap te zijn.
GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Privilegeboek 1537, (inv.nr. A 523). fol. 40-47, (Sassen, nr. 1599).
Van den Heuvel. Rechtsbronnen, nr. 36.

38.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 346. Van den Heuvel, Rechts-

39.

bronnen, nr. 39.
Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nrs. 41, 45 en 61.
Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nrs. 45. 61, 70 en 90.

40.

41.

GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 720. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nr. 123. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 118-119. 319-320.

42.

Zie hierna p. 60.

43. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 114. Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nr. 128.
44.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 949. Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nr. 167.
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45.
46.

47.
48.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1537, (inv. nr. A 523), fol. 40-47, (Sassen, nr 1599)
en Charters en privilegebrieven, nr. 346. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 36 en 39.
Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 45, 46, 47 en 81. Van den Heuvel, De ambachagilden, 117-118.
Van den Heuvel, De ambachisgi/den, 117-132. 277-278.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr 569. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 83.

49.

50.

51.
52.

53.

Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 110-111 en 118, waar hij ook ingaat op het niet voorkomen van
deze onverenigbaarheid in de ordonnantie van Karel V in 1525. Van den Heuvel, Rechivbronnen, nrs.
61 en 63. Zie ook hierna ten aanzien van het pachten van accijnzen en het dekenambt.
Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 116 geeft hiervan een overzicht.
Voor een genuanceerder beeld, zie p. 55-56.
GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1537, (inv.nr. A 523), fol. 40-47, (Sassen, nr. 1599),
en Charters en privilegebrieven, nrs. 346 en 720. Van den Heuvel. Rechtsbronnen, nrs. 36, 39 en 123.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 949. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 167.

54.

55.

56.

Zie onder andere GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv. nr. A 525), fol. 54'55a, (Sassen, nr. 1156) en Privilegeboek 1537, (inv.nr. A 523), fol. 40-47, (Sassen, nr. 1599). Van den
Heuvel, Rechisbronnen, nrs. 31 en 36. De komme werd met het zegel en de stedelijke privileges in 1399
naar de St. Jan overgebracht. Zie R van de Laar, "De stadscomme in de Sint Janskerk" in:
Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer, ('s-Hertogenbosch, 1980) 137-142.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv. nr. A 525), fol. 54'-55a, (Sassen. nr.
1156). Van den Heuvel, Rechtsbronnen nr. 31.
GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 569. Van den Heuvel, Rechtsbronnen

57.

nr. 83.

In 1388 was een dergelijke verbod reeds gegeven aan schout, schepenen, gezworenen, rentmeesters en
allen 'die roede droegen' in de stad. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief,Charters en privilegebrieven,

nr. 257. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 29 (naar een afschrift). Zie verder GA's-Hertogenbosch,
Oud archief, Charters en privilegebrieven. nrs. 647 en 720. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 95 en
123.

58.
59.

60.

61.
62.

63.
64.

65.
66.

67.

68.

Van den Heuvel. De ambachtsgilden, 116-117. 121.
Van den Heuvel. De ambachtsgi'Men, 298-310. H.A.M. de Wit, De achteruitgang van de polin'eke
macht der ambachtsgilden in 's-Hertogenbosch tussen 1477 en 1525. Een ontwikkeling gezet tegen de
achtergrond van een groeiende landsheerlijke macht. Niet uitgegeven scriptie Mollerinstituut (Tilburg,
1976) 18-22. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 647 en 648. Van
den Heuvel. Rechtsbronnen. nr. 95.
In 1399 was bepaald dat ieder die poorter werd lid moest worden van een ambachtsgilde. In 1525 zou
niemand, noch geboren, noch gekocht poorter. meer lid behoeven te zijn van een gilde. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 54'-552, (Sassen, nr. 1156) en
Charters en privilegebrieven, nr. 720.
Dit punt van de regeling kon natuurlijk pas het jaar daarna volledig ingaan.
Leuven zou 's-Hertogenbosch inlichten over de taak van deze burgemeesters. GA 's-Hertogenbosch.
Oud archief, Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535), deel I. fol. 207-210, (Sassen,
nr. 1528). Van den Heuvel, Rechisbronnen. nr. 96.
De Wit, De achteruitgang. 20-21. Een jaar later zou Van den Hezeacker overigens alsnogburgemeester worden. Zo onaanvaardbaar was hij dus toch niet.
Van den Heuvel. De ambachisgilden. 309-310.
Zie hierover Van den Heuvel, De ambachtsgilden. hoofdstuk V. Jacobs, "De politieke rol". 87-90.
GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1552-1556, (inv. nr . A 1) en 15511554, (inv.nr. A 2), januari-maart 1553. Zie voordit en een ander voorbeeld ook Jacobs, "De politieke
rol", 91-92.
GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1552-1556, (inv. nr . A 1 ) en 1551 1554. (inv.nr. A 2), november-december 1552 en september 1553.
GA's-Hertogenbosch, Oud archief. Resoluties van de stadsregering 1552-1556. (inv.nr . A 1 ) en 15511554, (inv. nr. A 2), maart 1552. De zaak betrof een bede van 400.000 gulden. De twee eerste leden
wilden het geld bijeenbrengen via renteverkoop en accijnzen. Het derde lid stemde met het gevraagde
bedrag in onder voorwaarde dat dit via de buidelgang zou worden opgebracht. D.w.z. dat ieder naar
vermogen moest bijdragen. De dekens stelden dat deze wijze van bijeenbrengen tot voordecl van
hertog en stad strekte.
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69.

70.

GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1552-1556, (inv.nr. A 1) en 15511554, (inv.nr. A 2), mei 1554. Kleine bieren waren de slechtere, dunne soorten bier. Hier doelde men
op de accijns op deze bieren.
L.J.A. van de Laar, "De katholieke restauratie te 's-Hertogenbosch ca. 1525-1625", Noordgouw,

XIX-XX (1979-1983) 208.
71.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1574-1629, (inv.nrs. A 3-A 27),
passim. T.J.C. Peeters, Den Bosch in de jaren 1621-1622. Niet uitgegeven kandidaatsscriptie (Nijmegen, 1980) 26, komt voor de jaren 1621-1622 tot een vergelijkbare conclusie.

Noten hoofdstuk V
1. J. Cuvelier, Les institutions de la ville de Louvainau Moyen Age (Brussel, 1935) 161-163. Van Uytven,
"Stadsgeschiedenis" in: AGN, deel 2, 232-233,236.
2. Zie over deze bestuurshervorming Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 305. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, IV-V. Van Lith-Drooglever Fortuyn, "De stad 's-Hertogenbosch", 93-96. De Wit, De achteruitgang, 18-21. De regelingvan Philips de Schone en de verklaring van hertogelijke commissarissen dat
de drie leden de nieuwe bestuursorganisatie hadden aanvaard is te vinden in GA 's-Hertogenbosch,
Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 647. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nt. 95. De
goedkeuring door keizer Maximiliaan in GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilege-

3.
4.

5.

brieven, nr. 648.
De naam burgemeester kon voor de oude onder die naam voorkomende Bossche functionarissen
sedert 1494 niet meer gebruikt worden, aangezien deze nu voor andere functionarissen was bestemd.
De vroegere burgemeesters heetten toen uitsluitend nog rentmeester.
Een taalman was een procesvertegenwoordiger.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535), decl
I, fol. 207-210V, (Sassen, nr. 1528). Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 96.
Zie voor taken van de Leuvense burgemeesters Cuvelier, Les institutions, 161-163.
Zie hierover ook hoofdstuk IV, p. 61.
De in 1494 nog onaanvaardbare Gozewijn van den Hezeacker werd het jaar daarop wel burgemeester.

Noten hoofdstuk VI
1.

2.

3.

Van Uytven, "Stadsgeschiedenis" in: A GN, decl 2, 232-233. Godding. "Le pouvoir urbain", 106-107.
Godding meent ten onrechte dat burgemeesters in 's-Hertogenbosch eerst in 1399 voorkomen.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, I-III. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 269. GA 's-Hertogenbosch,
Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 75 en 76. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr.13.
C. Dickstein-Bernard, La gestionfinancitre d'une capitate a ses debuts: Bruxelles, 1334-1467 (Brussel,
1977) 233-236.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

H.J.M. van Rooij, Het Oud archiefvan het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch (3 dln; 's-Hertogenbosch, 1963) deel 2, regesten nrs. 101, 198 en 115.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 215.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 287. Van den Heuvel, Rechts-

bronnen, nr. 29 (naar een afschrift).
Oud-rentmeesters die niet aan de eisen voldeden waren dus niet herbenoembaar. Dit voorschrift was
derhalve strenger dan dat voor de dekens.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 658 en stadsrekeningen 15001629, (inv.nr. B 10-8 134).
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 54v-55a, (Sassen, nr.
1156). Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 31. Zie ook Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 274-278.
De kapelaan die op de preekstoel afriep dat er rekening zou worden gedaan, ontving daarvoor van
stadswege I stuiver. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 71.
De schepenbank was natuurlijk niet een objectieve instantie in deze zaak.
De rekening van de twee rentmeesters is niet bewaard. We dragen kennis van deze zaak uit de
uitspraak van de arbiters. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 484.
Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 63. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 291-293.
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13. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Stadsrekeningen 1399-1498, (inv.nr. B 1-8 9).
14. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525). fol. 54'-55a. (Sassen. nr.
1156).

15.

GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 305, privilege van

8

september

1408.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 658.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 55-56.
18. Later zou deze uitgebreide macht weer worden ingeperkt. Zie hierna p. 73-75.
19. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr.658. Van den Heuvel, De
16.
17.

20.

21.
22.

23.
24.

ambachtsgihien, 311-313.
ARA Brussel, Archief Grote Raad van Mechelen, vonnisregister, (inv.nr. 807). fol. 62-66, vonnis d.d.
4 september 1506.
Onder andere Van Zuijlen, Stadsrekeningen,55.62 en 71.
Van Zuijlen. Stadsrekeningen, VII-IX.
GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 659.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Zwart privilegeboek. (inv.nr. A 526). fol. 279'-281. (Sassen. nr.
1246).

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Charters en privilegebrieven. nrs. 661 en 660.
Van Zuijien, Stadsrekeningen. 56.
Van Zuijlen. Stadsrekeningen, 100.
Scoercop was overigens ook reeds gecommitteerde geweest van 1505-1508 en van 1508-1511: Van
Cryelt reeds van 1508-1511.
Zie bijlage 5. Deze is samengesteld op basis van de stadsrekeningen. Van Zuijlen, Stadsrekeningen.
XII.
Van Zuijlen. Stadsrekeningen. 645-646. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Stadsrekeningen 15461547 en 1547-1548, (inv.nrs. B 53 en B 54).
Van Zuijlen. Stadsrekeningen. 654 en 742-743.

Van Zuijien. Stadsrekeningen. 655.
De gecommitteerden van 1505 en latere jaren hadden overigens reeds minder bevoegdheden dan het
college van 1499-1505. Zie hierna p. 74-75.
34. Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 415-416. Tot 1536 worden zij meestal nog genoemd in de Nomina
Scabinorum, (inv.nr. A 574 a. b en d).
35. 's-Hertogenbosch. Oud archief. Resoluties van de stadsregering 1594-1596, (inv.nr. A 22). fol. 12-14,
25 januari 1595.
32.

33.

36. Van Zuijlen. Stadsrekeningen. 205-207.
37. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 683.
38.
Zie bijlage 6.
39.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, X. XII. G.A. 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nrs. 878 en 934. Van Zuijlen meende dat de laatste verlenging uit 1566 dateerde. Ook het door
hem gestelde, dat aanvankelijk verlenging telkens met zes jaar en later van jaar tot jaar plaatsvond,
stemt niet overeen met de gegevens uit de bewaard gebleven octrooibrieven van de hertogen. Het is
overigens mogelijk dat de verlenging van 1575 bedoeld was voor de periode 1567-1587.
40 GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 867.
41. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek van de tollen. (inv.nr. A 537), fol. 182-183,
(Sassen. nr. 1574). Zie over deze woelingen o.a. Van Heurn, Historic der Stad, deel II, 22-31. De
gevangenname hield voor de beide regeringscommissarissen in dat zij onder huisarrest stonden. Van
de Laar, "De katholieke restauratie", 210-211.
42. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek van de tollen, (inv.nr. A 537), fol. 184-184'en 18543.

44.
45.
46.
47.

186, (Sassen, nrs. 1575 en 1576).
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 659 en 689.
KB 's-Gravenhage, Handschrift toegeschreven aan Peter van Os, (hs.nr. 131 B 26), deel 2, fol. 577579. G.A.'s-Hertogenbosch. Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 689.

Over de politiemeesters, zie p. 96.
GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1552-1556, (inv.nr. A 1), september-oktober 1554.
GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1552-1556. (inv.nr. A 1). november 1555.
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GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen 1546-1547 en 1547-1548, (inv.nrs. B 53 en B 54).
Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 1645.
49. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1594-1596, (inv.nr. A 22), fol.
12-14, d.d. 25 januari 1595.
50. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Resoluties van de stadsregering, passim.
48.

Noten hoofdstuk VII
1. S.N.C. I.M. van Couwenberg, Het particuliere stelsel (Cuyk, 1953) 8-9.
2.

1. Grauwels, De burgerlijke procedure voor de Leuvensche schepenbank in de XVI' eeuw (Leuven,
1946) 53-57.

3. Spierings, Het schepenprotocol. 97. Van Oudenhoven, Silva-ducis. 59. In Van Oudenhoven, Beschrijvinge, 74-75. staat - ten onrechte - 1537.
4. Van Oudenhoven, Silva-ducis, 59-60. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553, (inv.
nr. A 524), fol. 89-97, (Sassen, nr. 1365) en Charters en privilegebrieven, nr. 743. Ik heb voor de
Caroline ordonnantie van 1530 gebruik gemaakt van de gedrukte tekst in Verzameling van placaten,
ordonnantien en reglementen rakende de manier en styl van procederen in civiele zaken voor schepenen
der hoofdstad 's Hertogenbosch, mitsgaders op de administratie van justitie Cs-Hertogenbosch, 1189).
5. Over de reden van de snelle opeenvolging van de ordonnanties van 1527 en het verschil tussen beide
wetten, zie hierna p. 113.
6. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 779. Zie ook Van Zuijlen,
Stadsrekeningen,532. Over persoon encarriere van De Grevezie Lucas van Dijck, "Meester Martinus
Grevius, een kleine Bossche humanist, ca. 1485-juli 1562" in: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
('s-Hertogenbosch, 1980) 64-81.

7. Van Zuillen, Stadsrekeningen, 1059. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen oud archief,
Turben op de costumen van 's-Hertogenbosch, (inv.nr. 7862), fol. 99, 100, 109, 113.
8. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 731,736.
9. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Codex Instructionum, (inv. nr. A 588), deel I. fol. 283-284.
Deze opsomming uit 1642 vermeldde als werkzaamheden voor de griffier:
"Alle apostillen van communicatie.
Ordonnantien peremptoir.
Ordonnantien tot overlevering van de stukken.
Verstecken.

Prolongatien.
Surcheantien.
Voor commissarissen met surcheantie.
Door den secretaris wort interdict gedaan om iets te passeeren.
Permissien van arrest op poirters en haare goederen.
Beschrijfbrieven mette requesten.

Compulsorie.
Jurissubsidie.

Requisitorie.
Autorisatie om getuygen te hooren.
Eeden op vonnissen.
Voluntaire condemnatien.
Palingen metten aankleven vandien.
Borgtogten op Contumaciale vonnissen op de Rolle genomen wordende.
Borgtogten pro Expensis litis et Judicato.
Borgtogten op Provisioneele vonnissen, die in judicio gestelt ende gepasseert werden met de Indemniteijt daaragter.
De Rolle met sijn aankleven, ende wes voorts de ordonnantie van Keijser Carel. ende de Reformatie
van Albertus medebrengt den Griffier ende Griffie aangaande".
10. Caroline ordonnantie, artt. 54-56.
11. Caroline ordonnantie, aanhef en artt. 14 en 60.
12. De Albertine ordonnantie van 1599 is bewaard in GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en
privilegebrieven, nr. 932. Ik heb gebruik gemaakt van de gedrukte tekst. die is opgenomen in de in
noot 4 vermelde Verzameling Daarin is ook de aanvulling van 11 juli 1605 opgenomen.
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13. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 752.
14. Over de tegenstelling roedragende en busdragende boden zie hierna p. 87.
15. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven. nrs. 209 en 292 van resp. 5 mei 1371
en 25 september 1403. Het laatste privilege is in later eeuwen ook gedrukt.
16 GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 481 en 483. Van den Heuvel.
Rechtsbronnen, nrs. 67 en 68 (naar afschriften) Coopmans. De rechtstoestand, 194-196.
17. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587). fol. 93·, Instructie voor de groenroeden uit 1608. Van Oudenhoven, Beschrijvinge, 19.
18. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 209 en 292 en Codex Variarum
Instructionum, (inv.nr. A 587), fol. 82-82•.
19. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587). fol. 82'-83.
Procuratie ad negotia vet ad lites wil zeggen vertegenwoordiging van een procespartij in of buiten
rechte.

20. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Pampiere boek. (inv.nr. A 527), fol. 36-36', (Sassen, nr. 1267),
ordonnantie op de groenroeden uit 1449 Andere afschriften van deze ordonnantie in Privilegeboek
1553, (inv.nr. A 524), fol. 37-38, (Sassen, nr. 1347) en Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz.,
(inv. nr. A 535), decl II, fol. 110-111, (Sassen, nr. 1421).
21. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 754,776,785,894. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Stadsrekeningen 1546-1547. (inv.nr. B 53).
22. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 6 (1399)
23. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Pampiere boek, (inv.nr. A 527), fol. 36-36'. Zie ook de instructie
van 1608, art. 44. Uitzonderingen op de betalingsverplichting van de opdrachtgever vormen bijvoorbeeld de artt. 42 en 43 waarin de veroordeelde - geexecuteerde moet betalen.
24. J.W. Smit, De oude rechterloke organisatie van de Provincie Noord-Brabant (z.pl., z.j.) 4. J.W. Smit,
Voorlopige inventaris van het archief van de schepenbank van 's-Hertogenbosch Cs-Herlogenbosch,
1915) 1.

25. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587), fol. 86-86·, art.
23. Met de ordonnantie van 1529 zal bedoeld zijn de Caroline ordonnantie van 1530.
26. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 209.
27. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 292.
28. Van Oudenhoven. Si/va-ducis. 60. Zie ook de costumen van 's-Hertogenbosch. titel XXI. ant. 1-3.
29. Zie de in onder andere de noten 17,18 en 20 genoemde instructies uit 1371, 1403, 1449 en 1608.
30. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 292.
31 Grauwels. De burgerlijke procedure. 58-60. Voor 's-Hertogenbosch wordt hier even afgezien van de
ingebieder, die buiten de stad deurwaarderstaken vervulde.
32. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587). fol. 83'-84 en 86,
artt. 11 en 22.
33. Van Oudenhoven, Silva-ducis, 79. Ph. van Boxmeer. "Beeld ener Middel-Eeuwsche Brabantse
Stadsregeering", De Brabantsche Folklore. X\1 (1936) 12, neemt deze tekst van Van Oudenhoven
Over.

34. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 647 en 648. Van den Heuvel,
Rechtsbronnen,

nr. 95.

35. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 257. Van den Heuvel. Rechtsbronnen, nr. 29 (naar een afschrift).
36. Coopmans, "Het Bossche recht van ingebod", 42. Zie over dit recht verder het volgende hoofdstuk.
37. Coopmans, "Het Bossche recht van ingebod", 53.
38. Deze gevangenpoort was de oude Leuvense poort aan het begin van de Hinthamerstraat. A Hallema,
Geschiedenis van het gevangeniswezen ('s-Gravenhage, 1958) 92.
39. ONB, I, nr. 565 en GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Verzameling Loketkast II, Hinthamerstraat.
40. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1636-1638. (inv.nr. A 31),
februari-april 1638. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 382-383, 424-425. A.F.O. van Sasse van IJsselt, De
voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (3 dln; 's-Hertogenbosch. 1975 (herdruk)), deel
III, 289-292.
41. Coopmans, "Het Bossche recht van ingebod", 52. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen oud
archief, Verzameling van afschriften van privileges, verpachtcondities enz., (inv.nr. 8400), instructie
van 3 september 1535.
42.
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GA's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen oud archief, Verzameling van afschriften van privileges,

43.

44.
45.

46.
47.
48.

49.
50.

51.
52.
53.

54.

55.

56.
57.

58.
59.

verpachtcondities enz., (inv.nr. 8400), processen-verbaal van verpachting van het ingebiederschap.
Vele hiervan zijn helaas vrijwel onleesbaar geworden door onder andere vochtschade.
GA's-Hertogenbosch. Collectie aanvullingen oud archief. Verzameling van afschriften van privileges,
verpachtcondities enz., (inv.nr. 8400), conceptinstructie 1535.
Coopmans, "Het Bossche recht van ingebod", 48.
J.C.A. Hezenmans. "Hoe 's Heeren Vroente in Den Bosch geschonden was", Taxandria. II (1899)
3-8, 44-51.
Van Zuillen, Stadsrekeningen. 726. Hallema, Geschiedenis van het gevangeniswezen. dateert de
nieuwe gijzelkamers in de jaren 1566-1567.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 465, 932, 145, 416 en 1107.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 416,
Van Uytven, "Stadsgeschiedenis" in: AGN, deel 2,239-240. Hermesdorf, Rechtsspiegel. 186-187.
Zie bijvoorbeeld Van Zuijlen. Smdsrekeningen, 34 (rekening 1497-1498). Genoemd worden de vier
secretarissen en mr. Peter van Os hun adjunct.
Over het schrijfambt van de stad in de vroegste periode zie Spierings, Het schepenprotocol,90-99.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nrs. 481 en 483. Van den Hedvel,
Rechtsbronnen, nrs. 67-68. Coopmans, De rechistoestand. 194-196.
Spierings, Het schepenprotocol, 96.
Het is mogelijk dat de benoeming van de secretarissen als griffiers is geschied nadat Maria van
Hongarije de benoeming van mr. Marten de Greve op 12 oktober van dat jaar had herroepen. Van de
vier secretarissen in 1546 Goerden Grootaert, Peter van Os, Jan Brock en Adriaan van Achelen waren
de laatste twee in 1536 echter nog geen secretaris, zodat de bewering sedert 1536 niet op hen
persoonlijk kon slaan.
GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen oud archief, Stukken betreffende een proces voor de
Raad van Brabant gevoerd tegen de vier secretarissen der stad, (doos 25)
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 636, d.d. 6 augustus 1491.
In de tekst wordt gesproken over de 'Waalse taal': GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Pampiere
boek, (inv.nr. A 527), fol. 86'-87, (Sassen, nr. 1271).
GA 's-Hertogenbosch, Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535). decl I, fol. 285287, (Sassen, nr. 1514).
Toen er jarenlang geen wisselaar in de stad was geweest kregen zij bijvoorbeeld door de schepenen ook
enige financitle administratie opgedragen. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Pampiere boek,
(inv.nr. A 527), fol. 53, (Sassen, nr. 1278).

60 Zie p. 62.
61. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 111 (1506-1507) en 470 (1530-1531).
62.

Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 693,700. R.A. van Zuijlen, Inventaris van her groor archief der
gemeente 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch, 1860) 28-30. De oudste bewaard gebleven registers van
resoluties en fragmenten van conclusieboeken dateren uit 1552 en zijn afkomstig van Loekeman.
63. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Codex Instructionum, (inv.nr. A 588), deel II, fol. 503-506'. De
benoeming dateert van 22 augustus 1588.
64. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1579-1581, (inv.nr. A 5).
65. GA 's-Hertogenbosch, Codex Instructionum, (inv.nr. A 588), deel II, fol. 507-509, 511-513' en Codex
Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587), fol. 13-18, 116'-119.
66. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 203, (Sassen, nr. 1187).

Zie ook Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 1160 (1604-1605).
Van Zuijlen, Stacigrekeningen, 1362 (1629-1630).
68. Later vond de uitwerking meestal door de klerken plaats. Dit was ook toegestaan in de instructie van
67.

1588.

Van Zuijlen. Stadsrekeningen, 917. Dit kan het manuscript zijn in het Pampiere boek. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Pampiere boek. (inv.nr. A 527). Dit handschrift is genummerd p. 1 tot 146,
hetgeen op den blad na (de omslag met het opschrift "Het boeck der costuymen deeser stadt"?)
overeenkomt met de 72 bladen uit de stadsrekeningen.
70. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 705.
71. Van Zuijlen, Stabrekeningen, 536, 589.645,675. 688,701,755, 756, 905. GA 's-Hertogenbosch,
Collectie aanvullingen oud archief, Turben op de costumen van 's-Hertogenbosch, (inv.nr. 7862) en
Collectie Provinciaal Genootschap, Lijsten van schepenen. secretarissen en burgemeesters, (inv.nr.
69.

384).
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72. E.A.B.J. ten Brink. De geschiedenis van

het postvervoer (Bussum. 1969) 11. Vergelijk over de

Antwerpse stadsboden M. Coppens en P. de Gryse, "De Antwerpse stadsboden. Een bijdrage tot de
kennis van de lagere ambtenarij in de lk eeuw", Bijdragen tot de geschiedenis, LXII (1980) 151-167.
73. Grauwels, De burgerlijke procedure. 58-60. Coppens en De Gryse. "De Antwerpse stadsboden". 155157.

74. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 54'-55a. (Sassen. nr.
1156). Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nr. 31.
75. Van Zuillen, Stadsrekeningen, 720-721 (1559-1560).
76. Van Zuijlen. Stadsrekeningen, 827-828 (1569-1570). GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Privilegeboek secretaris Ruys, (inv.nr. A 536), aan het einde van het boek ingebonden, (Sassen, nr. 1653).
(Daar ten onrechte gedateerd 1597 in plaats van 1593). alsmede Codex Variarum Instructionum.
(inv.nr. A 587). fol. 96•-100'. Zieook GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties vandestadsregering 1588-1594. (inv.nr. A 21), fol. 138'-140. 3 en 22 april 1593. De drie boden hadden zelf de
reisregeling ontworpen. Op 22 april 1593 werd deze door schout en schepenen goedgekeurd.
77. Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 55, 62, 68. 71, 171.
78. Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 251, 357, 359, 453.
Van
Van
81. Van
82. Van
79.
80.

83.

84.
85.

86.
87.

Zuijlen, Stadsrekeningen. 681. 686, 700.

Zuillen. Stadsrekeningen. 686. Zie verder hierna p. 000.
Zuijlen, Stad,rekeningen. 334,467.
Zuijlen. Stadsrekeningen. 467 (1529-1530). 654 (1547-1548).
GA 's-Hertogenbosch, Oud-archief, Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587), fol. 80'-81'.
64-65' en Collectie aanvullingen oud archief, Verzameling afschriften van instructies, reglementen
enz.. (inv.nr. 8409).
Van Zuijien, Stacisrekeningen. 101. Zie hierover hoofdstuk XI, Financien.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 799-800.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Codex Variarum Instructionum. (inv.nr. A 587), fol. 93'-96.
R. van Uywen, Stadsfinancien en stadsekonomie te Leuven van de X j le tot het einde der XVIe eeuw
(Brussel, 1961) 38. Zie ook E. Vercouteren. "De geldwisseiaars in Brabant (1430-1506): een bijdrage
tot de economische geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden". Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederianden. C (1985) 5.

88. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 248. De dagtekening van het
privilege is 10 juli 1387.
89.

90.

91.

92.
93.

94.

95.

96.
97.
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R. Bigwood. Le regime juridique et economique du commerce de l'argent dani la Belgique du moven

8ge (2 dln, Brussel. 1921) decl 1, 402-403. Van Uytven, Stadsfinancien. 456. Bigwood noemt voor
's-Hertogenbosch een maximum aantal van zes wisselaars.
Zijn wissel was gevestigd in of nabij de Jodenpoort. die naar de familie de Jode is genoemd.
GA's-Hertogenbosch, Oud archief. Rood privilegeboek. (inv.nr. A 525), fol. 42'-43' en Privilegeboek
1553. (inv.nr. A 524), fol. 34-34', (Sassen. nrs. 1150 en 1340).
GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Schepenprotocol 1423-1424, (inv.nr. 1194). fol. 313'.
Pas in later jaren wordt Aart van Moen in de akten in de schepenprotocollen uitdrukkelijk stadswisselaar genoemd. Vaak staat echter zowel bij een particuliere als bij de stadswisselaar slechts carnpsor
(wisselaar) vermeld.
Van Uytven. Stadsfinancien. 38-39. In het begin van de vijftiende eeuw moesten nieuwe poorters
gedurende een aantal jaren hun poortergeld aan de wisselaar betalen die dit twee maal per jaar aan de
stad en de hertog afdroeg. ARA Brussel. Archief Rekenkamer, rekening laagschout Arnoud Stamelart van Uden 1412-1413. (inv.nr. 13.003).
Deze bewering van het stadsbestuur stemt overeen met het ontbreken van enige vermelding van
wisselaars in het schepenprotocol gedurende een aantal jaren. Ook in later jaren heeft verschillende
malen geen vermeldingvaneen wisselaarplaats, maar dan is een van de groenroeden feitelijk wisselaar
geworden. In verband met hun executie-taak namen de groenroeden reeds geld en goederen in
consignatie. Dat de mensen ook in andere gevallen geld in deposito gingen geven is derhalve niet
onbegrijpelijk.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Pampiere boek, (inv.nr. A 527), fol. 53, (Sassen, nr. 1278).
Een voorbeeld hiervan is Bartram Janssen die zowel groenroede als stadswisselaar was. Zie o.a. GA
's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Schepenprotocol 1472, (inv.nr. 1242). fol. 145 en Schepenprotocol 1480, (inv.nr. 1250), fol. 118.

98. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553, (inv.nr. A 524), fol. 154 en Privilegeboek
Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535), deel I. fol. 155'-156', (Sassen. nrs. 1353 en 1486).
99. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 662.
100. Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 55 C 1500-1501).
101. In de zeventiende eeuw blijken er toch weer wisselaars te zijn, maar zij waren zeker geen stedclijke
functionarissen. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen Oud archief. Verzameling van afschriften van privileges, verpachtcondities, instructies enz. (inv.nr. 8400). "Ordonnantie ende instructie
daernaer dat gehouden zijn hun te reguleren die gesworen wisselaers ende collecteurs van alle
verboden penningen". (De Ordonnantie is afkomstig van de generale muntmeesters van de hertog en
datcert van 15 mei 1612). Een ongedateerde instructie voorde twee (stads)wisselaars dateert mogelijk
pas uit de achttiende eeuw. GA 's-Hertogenbosch. Collectie aanvullingen Oud archief, Verzameling
van instructies, reglementen enz., (inv.nr. 8409).
102. Voor het verkrijgen van de gegevens over de Bossche muntslag ben ik dank verschuldigd aan drs. P.
Kuyer. oud-stadsarchivaris van 's-Hertogenbosch, die hiernaar een studie heeft verricht.
103. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Resoluties van de stadsregering 1574-1577, (inv.nr. A 3), 24
december 1576.
104. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 895. De akte staat formeel op
naam van Philips II. Feitelijk heeft aartshertog Matthias het octrooi verleend. Hij trad in deze periode
op in 's konings naam. Bij de Keulse vredehandel zouden verordeningen door hem ten gunste van de
stad gemaakt wettig worden verklaard.
105. Het gaat hier om stedelijke munten. Hiervan zijn er slechts zeer weinig bewaard gebleven.
106. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 903, d.d. 28 februari 1580,
107. GA's-Hertogenbosch. Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1579-1581, (inv.nr. A 5), 20 maart
1580.

108. F. Verachter, Histoire monetaire de la ville de Bois-le-Duc (Antwerpen, 1865) 173 geeft als benoemingsdatum 24 november 1580. Op p. 161 zegt hij per vergissing 1581.

109. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 126-133, geeft ook aan hoe het ambt van keurmeester is
geevolueerd.

110. Van den Heuvel, De ambachtsgilden. 130.
111. Van den Heuvel, De ambachtsgiWen, 130-131. Van den Heuvel. Rechtsbronnen, nr. 60, art. 16 en nr.
90, art. 39.
112. Van Oudenhoven, Beschrijvinge. 61. Toezicht geschiedde door de jongste schepen of de oudste
groenroede.

113. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 481. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nr. 61 (naar een afschrift). Coopmans, De rechtstoestand. 114-116.
114. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 257. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 29.

115.

GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief. Schepenprotocol 1405-1406, (inv.nr. 1184), fol. 162'. Van
den Heuvel, Rechtsbron/ten, nr. 34. Van Zuijlen, Smdsrekeningen, 18.

116. Van den Heuvel, De ambachtsgilden. 131,133.
117. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 186. De proeven werden in hun opdracht gebakken. Van den Heuvel,
De ambachtsgilden. 140-141.
118. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 222.
119. Van Zuijlen. Stadsrekeningen. 451. Coopmans, De rechtstoestand, 23-24.
120. Van den Heuvel, De ambachtsgilden. 140 en 300-301. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Chartersen
privilegebrieven, nr. 569. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 83.
121. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 736. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Stadsrekening 1563-1564,

(inv.nr. B 70).
122. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nr. 118. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilege-

brieven. nr. 693, d.d. 11 juni 1514.
123. Van den Heuvel, De ambachtsgilden. 134-138. Schepenen benoemden staaimeesters uit voordrachten
van de lakenkopers. drapeniers en ververs.
In de kleinlakennijverheid bleven de corporatieve keurmeesters bestaan. Weliswaar werden zij
benoemd door de magistraat, maar ook weer op voordracht van de dekens en gezworenen van het
betreffende ambachtsgilde.

124. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 551. Van den Heuvel, Rech&
bronnen. nr. 78. Van den Heuvel. De ambachtsgi/den, 134-135. Goossens, Van den ''Wolwerk". 7-8.
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125. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 78, artt. 24,70-72.
126. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 83, art. 7.
127. Van den Heuvel, Rechisbronnen. nr. 102. Een voorbeeld van de verkiezing van deze kiesmannen is te
vinden in GA 's-Hertogenbosch, Resoluties van de stadsregering 1574-1577. (inv.nr. A 3). 17 april
1576.

128. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 114, d.d. 11 juni 1512.
129. GA 's-Herlogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 433. Van den Heuvel. Rech5bronnen. nr. 57.

130. Kremers of kramers waren kleinhandelaren.
131. Zie hierover J. Melssen, "Het ambacht van de varkens bezien in Stad en Meierij... een raadsel?", De
Brabantse Leeuw, XXVIII (1979) 160-162, en B.C.M. Jacobs, "Hetambacht vandevarkensbezien.
geen volledig raadsel meer?", De Brabantse Leeuw. XXIX (1980) 174-175. In Leuven was dit ambt in

bezit van de stad en werd het door de stad verpacht. Van Uytven, Stadsfinancien. 97-98.
132. ONB I, nrs. 576,713 en 768. GA 's-Hertogenbosch. Collectie Provinciaal Genootschap, Afschrift van
brieven van executorie door de Raad van Brabant, (inv.nr. 374. liber G), fol. 279-288, d.d. 9 maart
1501.

133.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 54'-55a, (Sassen, nr.

134.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 305.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 419. Van den Heuvel. Recha-

1156). Van den Heuvel. Rechtsbronnen, nr. 31, d.d.
135.

13

februari 1399.

bronnen, nr. 52.

136. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 433. Van den Heuvel. Rechtsbronnen, nr. 57.

137. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Pampiere boek, (inv.nr. A 527), fol. 160-160', Ordonnantie opde
pest, de varkens en enige andere punten.
138. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 569. Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nr. 83.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 419, 433, 436 en Pampiere
boek, (inv.nr. A 527), fol. 160-160•, (Sassen, nr. 1289). Voor de slijkvegers zie p. 147.
140. Ibidem.
139.

141. Sassen, nr. 1289.

142. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 691 bis. Van Zuillen, Stadsrekeningen, 292 en 305.
143.
144.

Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 682 en 686.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1588-1594. (inv.nr. A 21). 17 en
25 januari 1593 en 3 maart 1594. Ook tussen de twee politiemeesters onstond weer een taakverdeling.
waarbij de een de 'superintendentie van de ontvangst van de penningen der fortificatie' had en de
ander 'superintendent en directeur van de werken der fortificatie was. De rentmeesters schoven
bovendien de werkzaamheden van het klein comptoir op naar een van de politiemeesters. GA
's-Hertogenbosch. Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1594-1596, (inv.nr. A 22). 11 oktober

145.

146.
147.
148.
149.

1594 en 29 april 1595.
Pirenne, 's-Hertogenbosch mssen Atrecht en Utrecht, 99-101, 116-121, 124-133, 136-139.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 6 en 35. In 1399 ontving mr. Hendrik de Straatmaker wijn. In 1497-1498
bedroeg het kleedgeld 3 Rijnse gulden en 6 stuivers per persoon.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 35 (1497-1498) en 52 (1500-1501)
Zie bijvoorbeeld Van Zuillen, Stadsrekeningen. 4, 48-49.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Cartularium Sylvaducense. (inv.nr. A 522), 72, (Sassen. nr.
1125). Ook Lodewijk van der Lijnden ontving dit bedrag nog in 1501. Van Zuijlen, Stadsrekeningen,
48-49 (1500-1501).

Van Zuijlen, Smdsrekeningen, 375 en 463.468. Mr. Peter. een uurwerkmaker uit Roosendaal had in
1530 aangenomen een geheel nieuw uurwerk te maken.
151. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587), fol. 177-177·.
152. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 18. M. A. Nauwelaerts. Latijnse school en onderwOs te 's-Henogenbosch tot 1629 (Tilburg, 1974) 24-30.
150.

153. Van Zuijlen. Stadsrekeningen. 416 en 424 (1525-1526). GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen 1546-1547, (inv.nr. B 53). Zie ook p. 150.
154. Coopmans, De rechtstoestand. 52-54, 95-101.
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155.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Codex Variarum Instructionum. (inv.nr. A 587), fol. 65'-69' en
162-169, Instructies van 1592 en 1622.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587). fol. 113'-11$
157. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587), fol. 116-116'.
158. Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 1169.
159. Coopmans, De rechtstoestand. 14-19. 101-104. Van Rooij, Het Oud archief van het Groot-Ziekengasthuis, VII.
160. Coopmans, De rechtstoestand. 1 19-120, 145-154. Een bewaard gebleven instructie van 3 november
1607 voor Jeronimus Curtius verwijst naar de vanouds bestaande verplichting jaarlijks rekening te
doen en bevat daarnaast een zestal verplichtingen voor de gasthuismeester en zijn echtgenote.
161. H. Essink, Inventarig van het archief der arme gevangenen ('s-Hertogenbosch, 1958) 1-2. Bij ziekte
werden er zelfs extra-levensmiddelen verstrekt. Bijvoorbeeld: GA'-Hertogenbosch, Archiefder arme
gevangenen, Rekening 1593-1600, (inv.nr. 35): voorde zieke Lys Tijssen werdenspeciaal eieren, room
en schoonbrood gekocht. Zie ook: Rekening 1600-1601 en Rekening 1621-1622, (inv.nrs. 36 en 44).
162. Bijvoorbeeld: GA 's-Hertogenbosch, Archief derarme gevangenen,Rekening 1621-1622,(inv.nr. 44)
163. GA 's-Hertogenbosch, Archiefder arme gevangenen, Inventaris van de archiefstukken der arme
gevangenen, (inv.nr. 61). Deze akte is vervat in een vidimus uit later ti3d en wordt vermeld in een
inventaris uit 1640. In een inventaris uit 1563 wordt dit vidimus niet vermeld. Rond 1750 blijkt hetstuk
verdwenen te zijn. Zie Archief der arme gevangen. aanvulling op de inventaris van 1640, (inv.nr. 62).
De oudste. thans nog in dit archief aanwezige akte dateert uit 1505. Archief der arme gevangenen,
Akten vanppdracht, (inv.nr. 12).
164. GA's-Hertogenbosch, Archief derarme gevangenen. akten van opdracht, (inv.nr. 12). Judocus Gerys
wordt hier (nog) genoemd £tls meesterdn alsprovisor van de arme gevangenen. in de zeventiende eeuw
156.

kwam het beheer in handen van de schepen-provisor en de andere schepenen.
165.

GA 's-Hertogenbosch, Oud Archief, Codex Variarum Instructionium, (inv.nr. A 587), fol. 137-138 ;

Collectie aanvullingen oud archief, Verzameling afschriften van instructies, reglementen enz. (inv. nr.
8409); Archief der arme gevangenen, Rekening 1589-1590, (inv.nr. 31). Onder de uitgaven is te
vinden, dat 10 gulden is betaald voor het schrijven van de inventaris van de (privilege-)brieven van de
gevangenen en de munimenten en van de instructie op het bedienen van de gevangenen in het
registerboek. Het is mogelijk dat deze instructie in bovengenoemde codex is opgenomen.
166. Soms gebeurde dit niet. Van 24 augustus tot 19 november 1592 was hij op de poort om Lys Tijssen te
bewaken. Wegens ziekte en overlijden kon hij niet rondgaan in de week van 1 tot 7 oktober 1623. In
september 1629 ging de knecht maar twee weken rond met de bus vanwege de'overgang' van de stad.
GA 's-Hertogenbosch, Archief der arme gevangenen, rekeningen 1591-1592, 1623-1624en 1628-1630,

(inv.nrs. 33,46 en 50).
De Paasgaven bestonden onder andere uit eieren, die grotendeels werden verkocht ten behoeve van de
knecht en de gevangenen. In 1619 kreeg de knecht opslag. Voortaan ontving hij 15 stuivers per week.
GA 's-Hertogenbosch, Archief der arme gevangenen, Rekening 1619-1620, (inv.nr. 42).
168. GA 's-Hertogenbosch, Archief der arme gevangenen, Rekening 1601-1602, (inv.nr. 37): van 27
oktober tot 1 december 1601 kon de knecht niet rondgaan, omdat hij moest waken in verband met het
167.

169.
170.

171.
172.
173.
174.

175.

beleg door de vijand.
GA 's-Hertogenbosch, Archief der arme gevangenen, Rekening 1591-1592, (inv.nr. 33).
GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 569, d.d. 10 november 1477.
Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 83.
Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 141.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587), fol. 128-129.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587), fol. 172'-176'.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587), fol. 129-131V.
Ook in 1515-1516 was er een pestepidemie in 's-Hertogenbosch. De pestmeester, meester Rolant,
werd tijdens die epidemie gehuisvest in een toren bij de St. Antoniuskapel om "vuytten volk te zijn".
Van Zuylen, Stadsrekeningen, 311.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 569. Van den Heuvel, Rechtsbronnen.

nr. 83.

Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 693.
177. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 700.
178. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587), fol. 132-133•.
179. Coppens en De Gryse. "De Antwerpse stadsboden", 156.
176.
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T

180.

Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 681. Zic ook GA 's-Hertogenbosch, Resoluties van de stadsregering
1592-1594. (inv. nr. A 11 ), 17 sept . 1594 : hier komen groenroeden, korte roeden en boden naast elkaar
voor.

Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 705.
Van Zuijlen, Stad,rekeningen. 674.
183. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 835.
184. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 836.
185. Costumen, titel V, artt. 1 en 2.
181.
182.

186.

Van Zuijien, Stadsrekeningen, 465 en 477.
187. Coopmans, De rechtstoestand, 21-24. Ton Kappelhof, Armenzorg in Den Bosch. De Negen Blokken
1350-1810 (Utrecht. 1980) 15-21.

188. Coopmans, De rechistoestand, 108-109, die tevens wijst op de wat afwijkende wijze van verkiezing in
de blok van het Hinthamereinde. De vuur- of blokmeesters waren hier tevens bestuurders van het
Zinnelooshuis. H.J. M. van Rooy, Inventaris van het oud-archief van het "Zinnelooshuis" w 's-Hertogenbosch (z.pl., z.j., (1932)) X1. W.P. Blockmans en W. Prevenier. "Openbare armenzorg te 's-Hertogenbosch tijdens een groeifase. 1435-1535", Annalen van de Be/gische Vereniging voor HospitaalGeschiedenis, XXII ( 1974) 40 veronderstellen dat alle negen blokarmenfondsen op 10 november 1477
zijn gesticht.
189. Zie hoofdstuk X, p. 159.
190. H.J.H. Bossink. "Poortwachters, schrijvers aan de poort en nachtroepers" in: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer ('s-Hertogenbosch. 1980) 18. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 4.
191. Bossink. "Poortwachters". 19.
192. Van Zuijlen. Stadsrekeningen, 776. Bossink, "Poortwachters", 25.
193. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 863,896.
194. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 963.
195. Bossink, "Poortwachters", 25-26. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Codex Variarum Instructio-

num. (inv.nr. A 587), fol. 21-22'.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 24.586 en 605. Deze twaalf werden aangenomen in juni en juli 1542,
tien van hen voor een d anderhalve maand. de twee overige voor vier A vijf maanden.
197. GA 's-Hertogenbosch, Collectie aanvullingen oud archief, Verzameling van afschriften van instructies, reglementen enz. (inv.nr. 8409), instructie voor de busmeesters van 21 juli 1592.
198. J.E. Spruit, Van vedelaars, trommers en pijpers (Utrecht, 1969) 95.
199. Van Zuillen, Stadsrekeningen. 4,24,35 en 45.
196.

200. Spruit, Van vedelaars. 95-107.
201. Zie hoofdstuk IX Wetgeving, p. 136.

Noten hoofdstuk VIII
1.
2.

3.
4.

5.
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A.S. de Bldcourt en H.F.W. D. Fischer, Kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerhjk recht (7e dr. ,
Groningen, 1967) 27. De Montd VerLoren, Hoofdlijnen, 167-170.
J.V. Rijpperda Wierdsma, "Over het woord'politie' ", in: Rechtshistorische opsteUen aangeboden aan
A.S. de Bi#court (Groningen-Batavia, 1939) 155-163. Eerder ging Rijpperda Wierdsma op het
onderscheid politie en justitie in. in zijn proefschrift Politie en Justitie. Een studie over Hol/andschen
staatsbouw tijdens de Republiek (Zwolle, 1937) m.n. 119-126. De term 'politie' werd soms echterin een
zeer ruime betekenis gebruikt ter aanduiding van de gehele overheidstaak, inclusief rechtspaak. De
Montd VerLoren. Hoofdlijnen, 170. De Duitse literatuur gaat eveneens - overigens in strijd met
hetgeen blijkt uit de praktijk - uit van een dergelijk ruim politiebegrip. Zie hierover F. L. Knemeyer,
"Polizeibegriffe in Gesetzen des 15. bis 18. Jahrhunderts. Kritische Bemerkungen zur Literatur Ober
Entwicklung des Polizeibegriffs", Archiv des Offentlichen Rechts. XCII (1967) 165-166. F. H. van der
Burg. Preventieve justitieenplaotstelijkepolitie (z.pl., 1961) 6-7, geeft voor het begrip 'police' ten tijde
van het ancien rdgime in Frankrijk aan dat dit een elftal objecten van verzorgende of afwerende
overheidszorg omvatte: Domat stelde nog dat de 'justice' tot de 'police' behoorde.
Rijpperda Wierdsma. Politie en justitie. 57.
Costumen, titel I, art. 1; titel III, art. 15. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen". 92. Walke
andere zaken tot criminele of arbitrale correctie stonden wordt hier niet genoemd.
Coopmans, "Te wet en te vonnis", 166-172. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen", 93.

GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 771. Karel V achtte het optreden
in casu geoorloofd, maar verklaarde wel dat het niet ten nadele zou strekken van de privileges van de
stad.
7. Costumen, titel Il. art. 22.
8. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Register van attestatien bij wijze van turbe aangaande de vrijheid
der burgerhuizen, (inv.nr. A 592). Een turbe was een verhoor van een groot aantal personen om het al
of niet bestaan te bewijzen van een regel van gewoonterecht.
9. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Accoorden en consenten van den Hove en der stad 1559-1611.
(inv.nr. A 231). Van de Laar, "De katholieke restauratie", 208.
10. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Register van attestatien bij wijze van turbe aangaande de vrijheid
der burgerhuizen, (inv.nr. A 592).
11. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen". 93. Coopmans. "Te wet en te vonnis", 172.
6.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

Costumen, titel II. artt. 16 en 18.
Enige bepalingen staan in de verschillende stadsrechten, in de costumen en in de twee zestiendeeeuwse ordonnanties uit respectievelijk 1530 (Caroline) en 1599 (Albertine) betreffende de stijl van
procederen in 's-Hertogenbosch. Zie hierover p. 113. Het is onduidelijk in hoeverre de Criminele
Ordonnantien van 1570 in 's-Hertogenbosch invioed hebben doen gelden.
Albertine ordonnantie, artt. 34 en 35.
Bijvoorbeeld GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Criminele rol 1582-1628, (inv.nr. 20). Doordat er veel mondeling is geprocedeerd is er weinig materiaal ter staving van deze opvatting. Hier is
daarom een voorlopige indruk weergegeven. Nader onderzoek na de voltooiing van de inventarisatie
van het archief van de schepenbank is evenwel nodig voor een beter inzicht in de procesgang.
Coopmans, "Te wet en te vonnis", 168. 173-174.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 680.
Coopmans, "Te wet en te vonnis", 169-170. Byl, Les juridictions scabinales, 131. J. van Rompaey,
"Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achttiende eeuw" Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis, XXIX (1961) 43-79 legt de nadruk op de compositiebevoegdheid van de schout.
Zie ook 1. van Rompaey. Het grafelijk baljuwsambt in Viaanderen tijdens de Boergondische periode

(Brussel, 1967) 66-67.
18. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535), deel
I. fol. 233-235, (Sassen, nr. 1499). In geval van doodslag hadden zij reeds in het begin van de vijftiende
eeuw toestemming nodig van de drossaard van Brabant. E. Poullet, Histoire du droit pknal dans
l'ancien duche de Brabant (Brussel, 1867) 131-132.
19. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535), deel
1, fol. 63'-71. Van Rompaey, "Het compositierecht in Viaanderen", 64-67. L.Th.Maes, Vijf eeuwen
stedelijk strafrecht (Antwerpen-'s-Gravenhage, 1947) 116-121.
20. Van Rompaey, "Het compositierecht in VIaanderen", 70-72,76-78.
21. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen", 92-93.
22. W. van Ham en J. Vriens (red.), Historische kaart van Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch, 1980) 26-33.
23. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Secretaris Ruys, (inv.nr. A 536), fol. 188-189,
(Sassen, nr. 1618).
24. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Privilegeboek Secretaris Ruys, (inv.nr. A 536), fol. 189'-190,

(Sassen, nr. 1620).

25. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Secretaris Ruys, (inv.nr. A 536), fol. 184-187''
(Sassen, nr. 1622).

26. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 509.
27. Costumen, titel II. artt. 1-10. Coopmans, "De Meierij", 82-83.
28. Zie hien'oor de rol van buitenzaken of Jovisrol.
29. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Rol van binnenzaken 1532-1533, (inv.nr. 190).
30. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553, (inv.nr. A 524), fol. 89-97•, (Sassen, nr.
1365). De ordonnantie dateert van 16 september 1527. In de zomer van 1527 was reeds een ontwerp
voorgelegd aan schout en schepenen.
31. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553, (inv.nr. A 524), fol. 98-99, (Sassen nr. 1366).
32. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 729.
33. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 743. Gedrukte editie in Verzameling van placaten, ordonantien en reglementen, rakende de manier en styl van procederen, in civile

zaken voor schepenen der Hoofdstad 's-Hertogenbosch; mitsgaders op de administratie van justitie,
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('s-Hertogenbosch, 1789). Overigens maaktedestad ook tegendezeregelingbezwaren. Een voorlopige
bechikking op deze bezwaren bepaalde dat men ontheven was van de eed op het onderhouden van de
ordonnantie tot daarover een definitieve beslissing zou worden genomen. GA 's-Hertogenbosch, Oud
archief, Charters en privilegebrieven, nr. 752, d.d. 1 februari 1531.
34. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 932. Gedrukte editie eveneens
in de in de vorige noot genoemde Verzameling.
35. Over de civiele procesgang in's-Hertogenbosch en de Meierij is een proefschrift in bewerking bij mevr.
mr. M.J.H.A. Lijten. Zij was zo vriendelijk mij inzage te geven in haar manuscript.
36. Over het griffiersambt zie p. 77-78. De benaming griffier kwam overigens pas in de ordonnantie van
1530 naar voren; de functie reeds in 1527. Toen heette de functionaris echter nog "secretaris of klerk
die de kamer van de gerichte bedienen sal". Zie de artikelen 25 (voor de rol) uit 1527, respectievelijk 53

(voor de griffier) en 33 (voor de rot) uit 1530.
37. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Rol van binnenzaken 1528-1628, (inv.nrs. 187-347). C.'R.
Hermans, Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden betrekkelijk de stad en Meierij van
's-Hertogenbosch (3 dln; 's-Hertogenbosch, 1847-1848) deel 1, 99.
38. Caroline ordonnantie, art. 33.
39. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Rol van buitenzaken 1534-1535, (inv.nr. 348).
40. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Rol van ingeboden zaken 1531-1532, (inv.nr. 381).
41. Zie hierover J. Behets, "De oorsprong van de jaar- en voogdgedingen", Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXXIX (1971) 375-450 en speciaal voor Brabant, Byl, Les juridictions scabinales, 154-163.
42. ONB I, nr. 77, p. 131.

43. ONB I, nr. 399, p. 496-497 en 502.
44. Van der Heijden en Mulder, Nijmeegsche studieteksten, decl 1,45.
45.
46.

By\, Les juridictions scabinales, 159.
Behets, "De oorsprong", 398.

47. Spierings, Het schepenprotocol, 74-75, 219 en 221.
48. Caroline ordonnantie, art. 29 en beschrijving van de 'abusen' met betrekking tot de rechtsgang in
's-Hertogenbosch in de aanhef van deze ordonnantie.
49. Deze data moet men overigens niet te exact nemen, zoals hierna blijkt. Bovendien bestond een
jaargeding uit een drietal rechtszittingen (genechten) die elkaar met enige tussentijd opvolgden. In het
protocol van processen-verbaal van uitwinning wordt ook gesproken van het jaargeding van Kerstmis.
De costumen noemen eveneens Kerstmis in titel XXXII, art. 2. In de rollen van het jaargericht staat op
een enkele uitzondering na altijd Dertiendag.
50. Spierings, Het schepenprotocol, 219-221.
51. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Rol van het jaargericht 1530-1536, 1537-1552, 1552-1561,

(inv.nrs. 184-186).

52. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Rol van het jaargericht 1530-1536, (inv.nr. 184).
53. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Rol van het jaargericht 1537-1552, (inv.nr. 185).
Grauwels, De burgerlijke procedure, 132-133.
55. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Civiele rol van het officie 1604-1624, (inv.nr. 369). Deze
rol en zijn verhouding tot de criminele rol en de ordinaris civiele rollen verdient nader onderzoek.
Wellicht verschaft ook de inventarisatie van het archief meer duidelijkheid ten aanzien van deze rol.
56. Voor de voluntaire jurisdictie van de Bossche schepenen zie met name Coopmans, "De onderlinge
54.

rechtsverhoudingen", 94-98 en Spierings, Hetschepenprotocol, 75-76. Voor de voluntaire jurisdictie in
Brabant zie Byl, Les jun'dictions scabinales, 186-194 en Cerutti, "De schepenbank in de Brabantse
stad", 47-87.
57. Zie hierna p. 118.
58. Spierings, Het schepenprotocol, 254-257. Men spreekt in dit verband over leisting ter onderscheiding
van de gijzeling als onvrijwillig dwangmiddel. De Blecourt en Fischer, Kon begrip, 281.
59. J. van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten (Assen-Amsterdam, 1978) 388-401. B.H.D. Hermesdorf,
Roomse reysen. Opmerkingen over een merkwaardige vorm van weddenschap" in: B.H.D. Hermesdort, Recht en taal te hoofde (Zwolle, 1955) 367-369.

60. GA 's-Hertogenbosch,-Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 755. In dit privilege werd ook
het van oudsher bestaande recht bevestigd dat onroerende goederen in stad en Meierij ofwel voor de
Bossche schepenen ofwel voor de gerechten waaronder die goederen waren gelegen moesten worden
getransporteerd.
61. GA 's-Hertogenbosch, Rechtertijk archief, Curateelboek 1613-1632, (inv.nr. 1928)
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Over dit recht, zijn herkomst, aard en werking, Coopmans, "Het Bossche recht van ingebod", 42-63.
De opgesomde gevallen zijn ontleend aan de costumen. titel II, ant. 1 tot en met 9.
1495. Origineel en
63. Coopmans, "Het Bossche recht van ingebod", 46-48. Artikel 1 van de Raminge van
duplicaat in GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 649 en 650.
Gedrukte tekst onder andere in de uitgave van de Bossche costumen van 1684. Coopmans, "De
62.

onderlinge rechtsverhoudingen", 98-101.
64. Coopmans, "Het Bossche recht van ingebod", 48-51.
65. Hermans, Verzameling van Charters, deel I, 324-309 (nr. 69).
66. C.N.N. Krom en A. Sassen, ed. Oorkonden betreffende Helmond ('s-Hertogenbosch, 1884) nrs.
XXIX, en CXXXIV, (getuigenis in rechte betreffende het recht van ingebod van Heimond).
67. Coopmans, "Het Bossche recht van ingebod", 50-51.
fol. 217-218,
68. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Secretaris Ruys, (inv.nr. A 536),
Meierij anderzijds heeft een
(Sassen, nr. 1659). Tussen Heusden enerzijds en 's-Hertogenbosch en de
overeenkomst bestaan omtrent arrest en beslag van wederzijdse inwoners en goederen wegens schuld
of schade, waarvan de crediteur bewijs had. Een afschrift van de overeenkomst is te vinden in GA
's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553, (in.nr. A 524), fol. 113'-114'' (Sassen, nr. 1373)
Beschrijvinge der stadt Heusden
en daar helaas ongedateerd. Evenmin vermeldt J. van Oudenhoven,
een
deze
datering.
'eeninghe' weergeeft,
(Amsterdam, 1743) 308-330, die
69. Coopmans, "Het Bossche recht van ingebod", 57-59.
de rollen zelf: GA 's-Hertogenbosch,
70. Coopmans, "Het Bossche recht van ingebod", 53-54. Zie ook
van ingeboden zaken
Rechterlijk archief, rol van buitenzaken 1534-1632, (inv.nrs. 348-368) en rol
1531-1643, (inv.nrs. 381-406).
71. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Rol van ingeboden zaken 1531-1532 en 1532-1533,
in verband met de marktvrij(inv.nrs. 381-382). Het is ook mogelijk dat er geen zaken behandeld zijn
heid ter gelegenheid van de Sinterklaas(jaar)markt.
72. Coopmans, "Het Bossche recht van ingebod", 54. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Pampiere
ingebieder van 1449.
boek, (inv.nr. A 527), fol. 34-35v, (Sassen, nr. 1266) instructie voor de
73.

de schepenbank en een aantal steekproeven in
Op basis van de Voorlopige inventiris van het archief van
de rollen geconcludeerd. Helaas bestaat er nog geen goede, moderne inventaris van dit archief.
Hieraan wordt thans druk gewerkt. De vonnisregisters zijn in de bestaande voorlopige inventaris

ingedeeld in registers van vonnissen in ordinariszaken, communicatoire vonnissen, hoofdvonnissen,
verstekvonnissen en voluntaire condemnaties.
74. B.H.D. Hermesdorf, "Te hoofde gaan" in: B.H D. Hermesdorf, Recht en taal te hoofde (Zwolle,
1955) 308-306. De Monte VerLoren, Hoofdlijnen,160. Coopmans. "Vrijheid en gebondenheid van de
rechter v66r de codificatie" in: Rechtsvinding. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.M. Pieters

(Deventer, 1970) 84-85.

75. ONB I, nr. 399, art. 58.
76. Van der Heijden en Mulder, NO'meegsche studieteksten, deel 1,49, art. 31.
16 september 1336. Van den
77. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 75,
133-134.
Les
scabinales,
juridictions
Byl,
13.
Heuvel, Rechabronnen, nr.
78. Hermesdorf, "'re hoofde gaan", 327-328. Byl, Les juridictions scabinales, 143-144, geeft voorbeelden
dat de schepenen zelfs vervolgd konden worden indien zij niet overeenkomstig het hoofdvonnis
om appelvonnissen.
uitspraak deden. Het gaat in feite daar echter in de meeste gevallen
den Heuvel, Rechts79. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 75. Van
bronnen, nr. 13.
en hoofdvaart
80. Stedelijk Archief Leuven, Archief van de schepenbanken, Register van appellatien
1612-1624, (inv.nr. 10.239). De voorbeelden zijn ontleend aan afschriften uit Archief van de magistraat, (inv.nr. 1246), Verzameling diverse documenten gevormd in 1695, (inv.nr. 1246), Volume E,
fol. 182-182'. 185-189, 191-192, 194-194•, 197'.
GA's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Schepenprotocol 1495-1496, (inv.nr. 1265), fol. 6 en 607 en
Schepenprotocol 1426-1427, (inv.nr. 1196), fol. 206.
82. ARA Brussel, Archief Rekenkamer, rekening van Gijsbert van Vianen van Beverweerde van 24 juni
1419- 29 april 1420, (inv.nr. 12991).
83. Van Zuijien, Stadsrekeningen, 860. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Diverse stukken 1572,
(inv.nr. A 328). Stedelijk archief Leuven, Archief van de magistraat, verzameling stukken gevormd
door pensionaris Cremers, (inv.nr. 1234), liber V, 78-96.
84. Van Uytven, "Aspecten van de middeleeuwse stadsgeschiedenis",36-37. ONB I. nr. 438. Zie hierover
ook hoofdstuk I.
81.

219

85. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535). deel
1. fol. 275-279, (Sassen. nr. 1514).
86. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535). deel
1, fol. 279-279', (Sassen, nr. 1521). R. van Roosbroeck. "De Bourgondisch Habsburgse periode" in:
R. van Roosbroeck. ed. Geschiedenis van Viaanderen (6 din; z.pl., 1936-1949) decl
IV, 30-31.
87. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Stadsrekeningen 1550-1551, 1561-1562 en 1572-1573,
(inv.nrs. B
57, B 68 en B 79). uitgavenpost 'Schenkingen'.
88. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Stadsrekeningen 1559-1560. (inv.nr. B 66).
89. Hermesdorf, "Te hoofde gaan", 338-343.
90. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen 1565-1566 en 1570-1571. (inv.nr. B 72 en B 77).
91. Van Beresteyn. De jurisdictione. 84-87. Zie ook hoofdstuk I, p. 11.

92.
93.
94.
95.

ONB I. nr. 272
ONB I, nr. 77. p. 129. Korteweg. Rechtsbronnen van Woudrichem. 21-22, 37.
ONB I. nr. 508.
ONB I, nr. 617.

96. ONB 1. nr. 739. Heerewaarden moest Jan III op grond van de vrede van Amiens van 1334 afstaan aan
de graaf van Gelre. Formeel geschiedde dit in 1339. Avonds, Brabant tijdensde regering van Hertog Jan
m, 119. Lith was Luiks maar de hertog bezat er onder andere voogdijrechten. Bovendien
deed hij er
aanspraken gelden. Zie hierover L. van Tongerloo, "Uit de historie van 'het dorp aan de rivier' ",
Varia Historica Brabantica. V (1976) 46-47.
97. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Privilegeboek mr. J.C. Santvoort, (inv.nr. A 538), p. 455-458 en
p. 375-377, (Sassen, nr. 1779 en 1780).
98. M.W.J. de Bruijn, "Het ontstaan van de Tilburgse schepenbank". Historische Bijdragen. Orgaan van
de Heemkundekring Tilburg, 11 (1971) 58 en 64.
99. De costumen van 's-Hertogenbosch. Cap. II, art. 10
zeggen met zoveel woorden "alle Schepenen, off
Gerichts-Banken in de Meyerye haelen henne Hoofft-vaert. oft Hoofft-vonnis aen de Wethouderen
van 's Hartogenbossche".
100. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Register van leeringen 1608-1655,
(inv.nr. 443). In de
periode 1608-1629 betreft het hoofdvonnissen voor de volgende schepenbanken: In Kempenland:
Eindhoven 4 x. Veldhoven 5 x, Geste! 1 x, Oirschot 2 x. Waaire 2 x, Vessem 2 x, Oerle 5 x. Oostelbeers
1 x. Woensel 1 x. In Peelland: Schijndel 1 x, Veghel 1 x. Nuenen 3 x.
Geldrop 1 x, Heeze 5 x, Liempde 4
x, Tongelre 1 x, Aarle 1 x, Mierlo 1 x. Erp 2 x. In Maasland: Oss 1 x. Heeswijk 2 x, Dinther3 x. Geffen 5
x. In het kwartier van Oisterwijk: Tilburg 13 x, Hilvarenbeek 14 x.
Moergestel 8 x, Oisterwijk 2 x, Esch
1 x. Daarnaast Boxmeer 11 x.
101. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en
privilegebrieven, nrs. 606.607 en 608 en Pampiere
boek. (inv.nr. A 527), fol. 201*, d.d. 9 mei 1486. Sassen nr. 1293 spreekt ten onrechte over appel.
102. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Chartersen privilegebrieven, nrs. 602,603,604.605. D. Paringet.
Memoriaal of beschryving van de stad Grave en den Lande van Cuyk. Uitgegeven en met Aanteekeningen vermeerdert door mr. Paul van Alen (2 dln: Utrecht, 1752) decl 2. 572.
103. Smit. Voorlopige Inventaris schepenbank 's-Hertogenbosch,
Inleiding. 6. GA 's-Hertogenbosch, Oud
archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 781. 782 en 783. J.B. Christijn, Brabandts Recht, dat is
generale costumen van den lande en de hertoghdomme van
Brabandt (2 dln; Antwerpen, 1682) decl Il.
privileges van de graven Van Megen van 1496en 1499. 1013-9 1013-11. In de zeventiende eeuw bleek
het gebruikelijk te zijn geworden indien men 'niet vroet was' zich te wenden tot rechtsgeleerden in
's-Hertogenbosch. Zie 1013-20.
104. Zie ook hoofdstuk I, p. 1 1. ONB I, nr. 77. p 128-129. Ten onrechte meent
Camps dat er geen
voorbeeld van deze hoofdvaart bekend is.
105. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Pampiere boek.
(inv.nr. A 527), fol. 77-77', (Sassen, nr. 1299).
106. Het wederzeggen werdoverigensopden duurin veeisteden verboden. Byl. Les juridictions scabinales.
140-154. J.W. Bosch, "Rechtshistorische aantekeningen betreffende het
appelrecht in strafzaken",
Tifdschnyt voor Strafrecht, LVII (1948) 36-46.
107. GA 's-Hertogenbosch, Privilegeboek mr. J.C. Santvoort,
(inv.nr. A 538), p 1059-1063. (Sassen, nr.
1788). Van Beresteyn. De jurisdictione, 76-80. Daar worden echter ook voorbeelden van ingebod
-

gegeven.

108. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen". 88-90. Coopmans, "Sint-Oedenrode als Vrijheid"
85.

109.
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GA 's-Hertogenbosch. Rechterlijk archief, Lijst van aan de schepenen overgebrachte
appelzaken

110.

111.
112.
113.

114.
115.

116.

1616-1709, (inv.nr. 1160). De zaken betreffen in de periode 1616-1629: uit Kempenland: Vessem 5 x,
Eindhoven 7 x, Gestel 4 x, Waalre 1 x. Veldhoven 5 x. Oerle 1 x, Woensel 1 x. Uit Peelland: SintOedenrode 15 x. Geldrop 3 x, Someren 4 x. Heeze 2 x. Asten 5 x. Schijndel 10x. Helmond 12 x, Aarle 2
x. Maarheze 1 x, Tongelre 2 x, Vlierden 1 x. Mierlo 2 x. Deurne 2 x, Liempde 2 x. Erp 3 x. Uit
Maasland: Nistelrode 1 x, Oss 4 x. Geffen 3 x, Berlicum 2 x. Lith 1 x. Dinther 1 x. Uit het kwartier van
Oisterwijk: Tilburg 3 x, Waalwijk 4 x, Moergestel 2 x. Drunen 2 x, Hilvarenbeek 3 x, Loon op Zand 2
x, Sint Michielsgestel 1 x. Oisterwijk 1 x. Daarnaast uit Dormaal 2 x en uit Gemert 1 x.
RANB, Archief Kommanderij Gemert. Stukken betreffende de kwestie of men van het gerecht te
Gemert in beroep kan gaan in Helmond. 1669 ( inv.nr. 500).
Zie p. 124 en noot 101.
Smit. in de inleiding op dc Voorlopige inventaris archief schepenbank's-Hertogenbosch. 1:let jaar 1346
voor Heerewaarden moct waarschijnlijk 1306 zijn
Dormaal ging ook te Leuven in appel. Grauwels. De burgerliike procedure. 273-275 noemt Dormaal
naast Landen en Hannuit als plaatsen die in de zestiende eeuw in Leuven in appel kwamen. In de door
hem opgegeven bron komen evenwel alleen zestiende- en zeventiende-eeuwse voorbeelden van
Dormaal voor en niet van de andere twee plaatsen. Stedelijk Archief Leuven, Archief van de
magistraat, Verzameling documenten gevormd door pensionaris Cremers, (inv.nr. 1230) Liber I, fol.
11-20'. Daarmee zij overigens niet gezegd dat zijn bewering op zichzelf onjuist is.
A. Gaillard, Le conseil de Brabant (3 dirt·. Brussel, 1898-1902) deel 2, 15-17.
Cuvelier, Les institutions de la vine de Louvain, 99.
Ph. Godding, "De opkomst van de Raad van Brabant (1427-1472)", Noordbrabants Historisch
Jaarboek, II ( 1985) 1-3, 7-8. De Raad van Brabant was voor Brabant het hoogste gerecht. maar er zijn
bij uitzondering toch enige voorbeelden bekend van beroepen op het hoogste rechtscollege in de
Bourgondische landen. Zo is in 1476 door het Parlement van Mechelen een drietal beroepen tegen

vonnissen van de Bossche schepenbank behandeld. J.Th. de Smidt en Eg. G. Strubbe, ed. Chronologische lijsten van de Geextendeerde Sententien en Procesbundels berustende in het archief van de Grote
Raad van Mechelen (dl. 1, z.pl. 1966) 118, 120, 125.
117. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nrs. 570 en 571.
118. Bosch, "Rechtshistorische aantekeningen", 60-61,71-72. B.C.M. Jacobs, "De Raad van Brabant en
de procesgang in criminele zaken". Noordbrabants Historisch Jaarboek. 11 C 1985) 76-77, 83-84. Een
ordinair proces vertoonde de trekken van een civiel proces. In een extraordinair proces werd een in
hechtenis zittende gevangene verhoord, met getuigen geconfronteerd en zo nodig werd met gebruikmaking van de pijnbank getracht een bekentenis te verkrijgen.
119. RANB, Archief Raad van Brabant, Criminele dossiers. (inv.nr. 447), dossiers nrs. 57.112.142. 183.
191, 197.

Noten hoofdstuk IX
1. De Montd VerLoren, Hoofdlijnen. 159.

1.

Gilissen. Historische inleiding tot het recht (Antwerpen,

1981) 269-271.

2. De Montd VerLoren, Hoofdlilnen, 199 en 206. Gilissen, Historische inkiding, 280-283.
3. Mevr. mr. M.J.H.A. Lijten maakte mij attent op het feit dat er een Bossche costumenoptekening van
vdar die van circa 1570 moet hebben bestaan. Dit wordt bevestigd door de stadsrekening van 15461547, waarin staat dat de klerk Wouter Scellens een aantal dagen heeft gewerkt aan het optekenen van
de costumen. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekening 1546-1547, (inv.nr. B 53) onder de
post uitgaven aan allerhande zaken. Voor een nadere uitwerking zij verwezen naar het nog te
verschijnen proefschrift van mevr. Lijten.
4.
J. Gilissen, "Les phases de la codification et de l'homologation des coutumes dans les XVII provinces
des Pays-Bas", TO'dschnp voor Rechisgeschiedents, XVIII ( 1950) 258-264,276, 278-279. De optekening van 1570 is in enkele handschriften bewaard gebleven. Onder andere in GA 's-Hertogenbosch,
Oud archief, Privilegeboek, Pampiere boek, (inv. nr. A 527), na fol. 257 opnieuwgefolieerd fol. 1-146.
Van de optekening van 1607 bestaan diverse handschriften en edities. Onder andere het handschrift
GA 's-Hertogenbosch, Costuimen van 's-Hertogenbosch. (inv.nr. A 578) en de betrouwbare editie die
Ant. van Beusekom in 1758 in 's-Hertogenbosch heeft gedrukt. Voor een meer volledig overzicht zij
verwezen naar R. Byl, "Les sources et le ressort territorial du droit coutumier de Louvain et de Bois\e-Due', Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave deroude wetten enverordeningen
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5

van Belgit, deel XXV (1971-1972) (Brussel, 1973) 324-386 en de aanvullingen hierop in het in
bewerking zijnde proefschrift van mevr. Lijten.
GA 's-Her-togenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 170. Costumen, titel VII, artt.

6.

Het 'te wet' in de stedelijke voorrechten ziet met name op het recht van de stad zelf.

7.

J.M Cauchies, "Services publics et 16gislation dans les villes des anciens Pays-Bas Questions d'heuristique et de m€thode" in: Het openbaar initiatief van de gemeenten in Belgie. Historische grondslagen
(Ancien Rtgime). Handelingen van het 1 lde Internationaal Colloquium, Spa, 1-4-sept. 1982 (z.pl.,
1984) 644-649. Voor Brussel is deze verlening beschreven in Ph. Godding, "Liste chronologique
provisoire des ordonnances int6ressant le droit privt et pdnal de la ville de Bruxelles (1229-1657)",
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van

2-3.

Belgie, XVII (1953), 3-6.

8. In het aan het Bossche recht ontleende stadsrecht van Haarlem daarentegen is er een bepaling
toegevoegd, die de Haarlemse schepenen de bevoegdheid tot wetgeving verleent: Insuperscabiniis de
Hariem licenciavifacere novaprecepta aut instituta cum consilio sculteri mei ad dimidium annum vel ad

integrum durantia, que scabini iuramento confinnaverint universitati aut parti maiori utilia, mea
iurisdictione mihi in hoc reservata. Camps, De stadsrechten, 135.

9.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1537, (inv.nr. A 523), fol. 40-47. Van den Heuvel,
Rechtsbronnen,

10.
11.

nr. 36.

ONB I, nr. 596, p. 716-719. Bondam, De Or#tense verwikkelingen, 145-149.
Zie bijvoorbeeld de wetgeving aan de ambachtsgilden.

12. Byl, Les jundictions scabinales, 213.
13. Van Rompaey, Het grafetijk batjuwsambt. 269-270.
14.
Cauchies, "Services publics et lEgislation", 653-659.
15. Bij de grote stadsbrand waren de gildebrief van Jan II van 1302 en een privilegebrief van schout en
schepenen "by machten van onsen voirs. outvorders brieve geordineert" verloren gegaan. GA
's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 504. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 71. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 35-43. Ten aanzien van de wetgeving op het terrein
van het gildewezen kan men onderscheiden tussen gildebrieven en gildekeuren. Onder gildebrieven
verstaat men de oprichtingsakten of constitutiebrieven van gilden, die door de landsheer of stedelijke
overheid zijn verleend. Onder gildekeuren begrijpt men de verordeningen ter regulering van de
interne organisatie gemaakt door de gilden zelf. Omdat in's-Hertogenbosch in de constitutiebrieven of
in de aanvullingen daarop tevens regeling van de interne organisatie en andere zaken plaatsvindt, is dit
onderscheid minder relevant en worden de termen gildebrief en gildekeur wel door elkaar gebruikt.
Slechts 66nmaal was, voor zo ver mij bekend, de laagschout bij een gildebrief betrokken, en wei bij
16.
een vergunning aan het gilde der handschoen-, nestel-, tas-, buidel-, witleer-, en perkamentmakers om
allerlei nestelen en rijsnoeren te maken en te verkopen. Bij deze aanvulling op de bestaande gildebrief
in 1522 zegeide de laagschout Jan van Baexen.
17.

Zie bijvoorbeeld Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 24, 30, 35 en 43 voor de leerlooiers en
schoenmakers en nrs. 15, 25 en 42 voor de schrijnwerkers. Als wetgevers worden hierin achtereenvolgens genoemd: voor de leerlooiers en schoenmakers: schepenen en raad (1377), schepenen en
gezworenen (1390), schepenen (1407 en 1422); voor de schrijnwerkers: schepenen, gezworenen en

gemein(en) raad (1354 en 1378) en schepenen en raad (1422).
Van den Heuvel, De ambachtsgiWen, 37-39.
19. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 45,46 en 47 voor respectievelijk de bakkers, schrijnwerkers en
leerlooiers en schoenmakers.
20. Aan dit besluit werd in 1464 gerefereerd: "Alsoe in voirledenen tyden by derselver stad gemeynlic
geordineert ende gestatueert was, dat van doen voirtane tot egenen dagen egeen ambacht derselver
stad ennige charten, previlegien noch pointen werven noch crygen en soude, tenweer by openbaren
weten, oirloff ende consent der gemeenre stad ende den drien teden derselver stad...". GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 514, Van den Heuvel. Rechtsbronnen, nr. 73.
21. Bijvoorbeeld Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 70 en 86.
22. Van den Heuvel, Rechtibronnen, nr. 71,27 augustus 1463.
23. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 73,21 april 1464.
24. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 165.
25. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 33. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 293. De rentmeesters komen eveneens voor in 1499 bij een gildebrief voor de weders en
ververs. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 99.

18.
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26.

27.

28.
29.

30.
31.

Het betrof de invoering van een nieuwe nering of industrie, de lakenbereiderij. Van den Heuvel,
Rechtsbronnen, nr. 100. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535), deel 1, fol. 245-246·.
P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement ('s-Hertogenbosch, 1973) 11-12. Voorbeelden zijn te
vinden in GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Publicaties en ordonnanties van de hoge overheid en de
stadsregering 1570-1607, (inv.nr. A 248).
Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 113 en 128.
Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 150.
Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 138, 146 en 170.
Voor de brief en de rectificatie zie Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 163 en 164. De tekst van de
rectificatie luidde: "Opten X(X)VIen ende XXIXen respective daeghen der maent van Junio, anno
XV< vijff ende tnegentich, de drye ledenen deser stadt van sHertogenbossche regard nemende, dat
bevonden wordt in de chaerte van de guide van de lintwerckers, die aen deze acte is geattacheert,
sekere clausule abusivelijck gestelt te wesen, buyten ende contrarie de copie, die den dekenen vanden
ambachten op hen kerckhoven daerover was medegegeven, naementlijck dat de voorsz. chaerte by
den drie ledenen niet en soude moegen worden vermeerdert, vermindert oft verandert dan met advijs
van den heere oft zynen officier, soe hebben de voorsz. drie ledenen deselve clausule in hennen
respecte gedesavoyeert ende gecasseert, desavoyeren ende casseren mits desen, blyvende nyettemin
int voirder inhoudt der voirsz. charte in haer cracht, machte ende vigeur".
Van den Heuvel dateert dit stuk ten onrechte 1594. Uit de resoluties van de stadsregering blijkt dat het
inderdaad 16 en 29 juni 1595 betreft. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1594-1596, (inv.nr. 22), fol. 33.

32.

Zie ook hoofdstuk XI, Financien.

33.

Van Rompaey, Het grafehjk baljuwsambt, 269 neemt dit ook aan voor de Viaamse baljuw.
Zie over dit proces Jacobs, "Hendrik van Bergaigne", 53-75.
GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Publicaties en ordonnanties van de hoge overheid en de stadsregering 1530-1589, (inv.nr. A 245), derde stuk "Het pappierenboeck", fol. 87y-97.
Zie hierover het proces van Hendrik van Bergaigne.
GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1574-1577, (inv.nr. A 3), decem-

34.

35.
36.

37.

ber 1575.

Godding, "Liste chronologique", 10-13.
Zie hierover ook hoofdstuk IV. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering
1552-1556 en 1552-1554, (inv.nrs. A 1 en A 2), 7 mei 1554.
Van den Heuvel, Red:tsbronnen, nrs. 103 en onder andere 104 en 105.
40.
41. Van de Laar, "De stadscomme", 137-147.
42.
Zeer duidelijk komt de aparte positie van de schout naar voren in GA's-Hertogenbosch, Oud archief,
Charters en privilegebrieven, nr. 225. Daar bevestigt hij de stedelijke verordening door middel van een
gezegelde transfix.
38.
39.

43.

Zie hierna p. 137-138.

GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Publicaties en ordonnanties van de hoge overheid en de stadsregering 1593-1600, (inv.nr. A 249), o.a. fol. 260-263 en een aantal publicaties in Publicaties en ordonnanties van de hoge overheid en de stadsregering 1570-1607, (inv.nr. A 248).
Godding, "Liste Chronologique", 22-23.
45.
46.
GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Publicaties en ordonnanties van de hoge overheid en de stadsregering 1530-1589, (inv.nr. A 245), tweede stuk "Het Geboeiboeck", fol. 49v-50.
47. GA 's-Hertogenbosch, Verzameling Provinciaal Genootschap, Verzameling charters en privileges
1329-1671, (inv.nr. 375 A), fol. 307-307'. Hier komt dus weer even het hertogelijk standpunt dat de
schout wei betrokken is bij de wetgeving om de hoek kijken.
Van Zuijlen, Inventaris van het Groot-archief der gemeente 's-Hertogenbosch, 39-40. De in deze
48.
inventaris aangegeven periodes zijn niet geheel juist. Er komen nog oudere of jongere ordonnanties
dan daar wordt aangegeven voor in enige registers.
49.
Voor in het boek staat "Hic lit)er compacms est anno 1381".
50.
Het oudste hertogelijke stuk is van Philips de Goede en dateert van 27 mei 1458.
44.

51.

52.

GA's-Herlogenbosch, Oud archief, Publicaties en ordonnanties van de hoge overheid en de stadsregering 1570-1607, (inv.nr. A 248).
GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Publicaties van ordonnanties van de hoge overheid en de stadsre-

gering 1579-1584, (inv.nr. A 247), fol. 29-35.

223

53.

Zie voor een overzicht en algemene indeling Cauchies. "Services publics et legislation". 659-676. Niet
alle door hem genoemde thema's zijn voor's-Hertogenbosch even sterk van belang. Bovendien neemt
hij ook onderwerpen op die vooral in de hertogelijke ordonnanties voor de steden en in de costumen
staan.

54.

Zie verder hoofdstuk

X en

XI.

Noten hoofdstuk X
1. L.P.L. Pirenne, "De Bossche handel op verre afstand voor

de Tachtigjarige

Oorlog" in: L.P.L.

Pirenne en W.J. Formsa, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw

(Nijmegen, 1962) 6-7.
2.

ONB I, nrs. 83, 84 en 99. In 1204 verleende Rooms koning Philips de inwoners van de stad zelfs

tolvrijdom in het gehele Rijk. ONB I. nr. 100.
3. Pirenne. "De Bossche handel", 6.
4. Pirenne, "De Bossche handel", 6-7.
5. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 352. ONB 1, nr. 425 vermeldt een akte van overdracht van een
erfcijns uit een standplaats van de lakenhal van 9 mei 1287.
6. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 352-363. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen". 107.
7. Hertogin Johanna hadditstrijkambacht en dezoutmaat reeds in 1388aandestad toegezegd nadedood
van degenen die de betreffende ambten op dat moment bezaten. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief.
Charters en privilegebrieven, nr. 257. Jan Zueteric, die het strijkambacht bezat, droeg dit echter in
1405 ten behoeve van de stad over. GA 's-Hertogenbosch. Rechterlijk archie f, Schepenprotocol 14041405, (inv.nr. 1184), fol. 162'. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nrs. 29 en 34 (naar afschriften). Zie
ook Spierings, Het schepenprotoco/,273.

8. Zie hoofdstuk IX.
9.

Van den Heuvel, De ambacht,gi/den. 358-360.

10. C.J.F. Slootmans, "Bosschenaren op de Bergen op Zoomse vrije jaarmarkten". Varia Historica
Brabantica, U (1966) 43-49. Pirenne, "De Bossche handel", 18-32, 39-49.
11. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 226. Van den Heuvel. Rechtsbronnen, nr. 26. Over de brouwnijverheid in 's-Hertogenbosch, Van den Heuvel, De ambachtsgilden.
413-418.

12. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen", 81-82 en 107. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief.
Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535), deel 2, fol. 209-210, (Sassen. nr. 1501).
Van den Heuvel, Rechisbronnen, nr. 72.
13. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 45.
14. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 700.
15. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Marten's Heeren Gerardsz, (inv.nr. A 535), decl 1,
fol. 251-252•, (Sassen, nr. 1505).
16. GA's-Hertogenbosch, Oud archief. Chartersen privilegebrieven, nr. 912. Coopmans. "De onderlinge
rechtsverhoudingen", 107.
17. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Publicaties van ordonnanties van de hoge overheid en de stadsregenng 1530-1589, (inv.nr. A 245), tweede decl, fol. 1-12 en derde deel, fol. 97-15 (foliering begint in
deze tekst opnieuw). Rij voor rij worden de te verkopen goederen aangegeven. Een duidelijk beeld
van deze markt geeft een zestiende-eeuws schilderij dat vermoedelijk circa 1530 is vervaardigd door
een onbekende kunstenaar. Het bevindt zich in het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch.

18. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen", 107. Van Zuillen, Stadsrekeningen. 1224-1225.
19. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 291.
20. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553, (inv.nr. A 524), fol. 152'-153, (Sassen. nr.
1376). L.P.L. Pirenne, "Beknopte geschiedenis van de Bossche veemarkt" in: M. Coppens. Mensen en
dieren op de Bossche Veemarkt ('s-Hertogenbosch, 1956) 71-72, gaat uit van dan jaarmarkt en meent
dat met de oude jaarmarkt in het privilege van 1403 de Sint Jansmarkt is bedoeld. De veemarkt heeft
volgens hem kort na 1403 een vaste regelmaat gekregen omdat in 1464 over deze markt als gebruikelijke markt wordt gesproken. Over de andere markten spreekt hij niet.
21. De Lieve Vrouwe processie werd de facto tot 1511, de jure tot 1514, gehouden op de zondag na Sint Jan
Baptist (24 juni) ensedertdien op de eerste zondagna Onze Lieve Vrouw Visitatie (2 juli). G.C.M. van
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Dijck, De Bossche Optimaten (Tilburg, 1973) 108. Tot 1511 moeten dus de Sint Jansmarkt en deze
markt nagenoeg in elkaar zijn overgelopen.
22. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 513.
23. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 790.
24. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 910, 911. 913. Pirenne, "Beknopte geschiedenis van de Bossche veemarkt", 72-73. Lier deed 's-Hertogenbosch zelfs een proces
aan. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Processtukken in de zaak Lier 's-Hertogenbosch wegens de
stapel van ossen, (inv.nr. A 447).
25. H.J.M. Ebeling. "lets over de Bossche jaarmarkten". Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant. nr. 141, dinsdag 21 juni 1927.

26. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven. nr. 481. Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nr. 67 (naar een afschrift). Coopmans, De rechistoestand. 114-116 en 194-196.
27. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 257. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nr. 29 (naar een afschrift). Over het verworden van dergelijke bedieningen tot accijnzen zie
hoofdstuk XI, p. 174.

28. GA 's-Hertogenbosch. Rechterlijk archief, Schepenprotocol 1404-1405, (inv.nr. 1184), fol. 162'. Van
den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 34. Spierings, Het schepenprotocol. 273. Zie ook de stadsrekening van
1406. Van Zuijlen. Stadsrekeningen, 18, "Gegeven Jan Zueteric van den vreempde gewanthuse ende
van der saystreep", 17 Hollandse gulden.
29. Melssen, "Het ambacht van de varkens bezien", 160-162. Jacobs, "Het ambacht van de varkens
bezien", 174-175.
30. De oudste gegevens over de waag betreffen deze uitgiften: ONB I, nrs. 576 (15 januari 1299), 713 (28
mei 1306) en 768 (25 september 1308). De oorkonde uit 1299 bevat bovendien een uitgebreide regeling
ten aanzien van punten zoals weike goederen gewogen moesten worden en hoe dat moest gebeuren.
Eind vijftiende eeuw verwierf Lambrecht Millinck de waag. Boven de oude cijns kreeg de hertog
voortaan een kwart van de inkomsten. Rond 1500 zijn veel gevallen van fraude bekend. Zie voor een
overzicht van een aantal belangrijke stukken met betrekking tot de waag, GA 's-Hertogenbosch, Oud
archief, Collectanea van Heurn, (inv.nr. A 565), fol. 2195-2198'.Deze Collectanea bieden voor allerlei
onderwerpen, die in alfabetische volgorde zijn opgenomen, overzichten van privileges, rechterlijke
uitspraken, ordonnanties en dergelijke.

31. ONB I, nr. 545.
32. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen 1399-1406, (inv.nrs B 1-B 6).
33. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 168. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 18. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 364. Pirenne. "De Bossche handel", 18-22.
34. Van den Heuvel, De ambachtsgilden. 364 gaat er mijns inziens ten onrechte vanuit dat 's-Hertogenbosch op Schonen ook de hoge rechtsmacht bezat.
De profijten van de rechtspraak van de voogd kwamen toe aan de hertog. De voogd moest hiervan
rekening doen aan de schout aan wie hij deze ook moest afdragen. Althans zo bepaalden de hertogen
Wenceslaus en Johanna in 1362. In 1366 zeiden zij echterdat de verantwoording moest worden gedaan
aan de schepenen van 's-Hertogenbosch. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 149 en 184. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 17 en 19 (naar afschriften).
35. Pirenne, "De Bossche handel", 22. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven,

nr. 55. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 78.
36. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 81. Coopmans, "De onderlinge
rechtsverhoudingen", 104-105.
37. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 94.
38. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nrs. 126, 196. 197 en 250. Zie ook
Pampiere boek 1487-1580, (inv.nr. A 232), fol. 103, beschrij fbrief op de Meierij tot reparatie aldaar uit
1493. De uitdrukkelijke vermelding van Oss houdt verband met het feit dat de streek tussen 's-Hertogenbosch en Grave in de periode 1386-1390 zwaar te lijden had van de Geldersen. Oss werd in 1387
zelfs verbrand. Cunen, Geschiedenis van Oss, 26-27.
39. Bijvoorbeeld: GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Pampiere boek, (inv.nr. A 527), fol. 48-51,
(Sassen. nr. 1275); Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz.. (inv.nr. A 535). decl 2, fol. 129-131·,
(Sassen, nr. 1428); Resoluties vande stadsregering 1588-1594, (inv.nr. A 21), fol. 58, 27 juni 1592. Van
Zuijlen, Stadsrekeningen, 389-390.
40. L. P.L. Pirenne, Van Raadhuis tot smdhuts. Vier eeuwen uit de bouwgeschiedenis van het smdhuis van
's-Hertogenbosch. Niet uitgegeven scriptie Katholieke Universiteit Nijmegen, afd. geschiedenis. 1949.
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11-28. De door Van Sasse van IJsselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, deel
beschreven bouwgeschiedenis is door Pirenne met argumenten bestreden.

III, 454-461

41. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, passim. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen, passim.
42. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties stadsregering 1588-1594, (inv.nr. A 21), fol. 68-68'. 14
43.
44

augustus 1592.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 419. Van den Heuvel, Rechs-

bronnen, nr. 22. Zie ook hoofdstuk VI.
Zie ook hoofdstuk VI. De politiemeesters hadden eigenlijk een ruimere taak in het kader van de
verdediging. Zij wisten zich zelfs in te dringen in de magistraat. Zie hierover Pirenne, 's-Hertogen-

bosch, 116-121.
Zuijlen, Stadsrekeningen, 6.
46. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 24.In de bronnen wordt gesproken over verpachting van het vegen van
de straten. De overeenkomst is evenwel een andere dan de gebruikelijke verpachting van functies
waarbij de pachter voor de functie betaalt. Hier krijgt de slijkveger-pachter van stadswege een (vast)
bedrag uitbetaald. Wij zouden in dit verband eerder spreken van aanneming van werk.
47. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Publicaties en ordonnanties van de hoge overheid en de stadsregering 1500-1589, (inv.nr. A 245), geboden van 1530, fol. 12 -14 , 60-60 , Pappierenboek, fol. 19-22.
48. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 433. Van den Heuvel, Rechts·
45. Van

bronnen, nr. 57.

49.

GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 436. Van den Heuvel,

Rechts-

bronnen, nr. 58.

50. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Pampiere boek, (inv.nr. A 527), fol. 160-163'' (Sassen, nr. 1289).
51. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1588-1594, (inv.nr. A 21), fol.
19-20', 76 en 81V, 14 april 1489 en 15 september 1592. Het straatslijk moest naar de politie- of
fortificatiemeesters ten behoeve van de fortificatie.
52. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Criminele dossiers, (inv.nr. 161).
53. B.H.D. Hermesdorf, "Van heilige varkens en maarschalken" in: B.H.D. Hermesdorf, Recht en taal te
hoofde (Zwolle, 1955) 370-382. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr.

433. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 51.
54. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Publicaties en ordonnanties van de hoge overheid en de stadsregering 1530-1589, (inv.nr. A 245), derde stuk. fol. 28-31; Resoluties van de stadsregering 1615-1625,
(inv.nr. A 19), fol. 15, 8 augustus 1615.
55. Kappelhof, Armenzorg, 21.
56. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1588-1594, (inv.nr. A 21), fol.
40-40V, 22 juli 1590.

57. GA's-Hertogenbosch, Oud archief. Publicaties en ordonnanties van de hoge overheid en de stadsregering 1530-1589, (inv.nr. A 245), geboden van 1530. fol. 19 . Overigens zijn er nog oudere regelingen
dan deze van 1593 voor het schoonhouden van de Dieze.
58. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1615-1626, (inv.nr. A 19), fol.
2v_8' en 16-20 en Resoluties van de stadsregering 1611-1618, (inv.nr. A 25), fol. 138-150, augustus 1615.
59. Nauwelaerts, Latijnse school, 12-15, 24-29. M.A. Nauwelaerts, "Gerardus Cannifius en /of Gerardus
de Meeuwen", Archief voor Kerkgeschiedenis, XXXIV (1943), 147. Nauwelaerts bestrijdt met name
Schutjes, die van een fraterschool, en Post, die van een stadsschool uitgaat. Ook M de Haas, Bossche
scholen van 1629 tot 1795 (z.pl., 1926) 1-3 ging nog uit van een beslissing van de schoolstrijd tussen
kapittel en stadsbestuur ten voordele van dit bestuur. Met andere woorden een bevoegdheidsverschuiving zoals die ook in andere steden bekend is.
60. Nauwelaerts, Latijnse school, 53-70.
61. Nauwelaerts, Latijnse school, 26-27,60-61.
62. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekening 1526-1527, (inv.nr. B 33). Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 424. Nauwelaerts, Latijnse school, 61.
63. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekening 1546-1547, (inv.nr. B 53).
64. Nauwelaerts, Latijnse school, 63-67. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties stadsregering
1594-1596, (inv.nr. A 22), mei-december 1595 en Publicaties van ordonnanties van de stadsregering
1593-1600, (inv.nr. A 249), fol. 39'-40. (ordonnantie gepublkeerd 9 januari 1596).
65. E. van Autenboer, "Organisaties en stedelijke cultuurvormen 15de en 16de eeuw", Varia Historica
Brabantica, VI-VII (1978) 160-162.
66. P. van der Sluijs, "Enkele kanttekeningen met betrekking tot de Bossche Rederijkerskamers", Varia
Historica Brabantica, VI-VII (1978) 187-205.
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Van Dijck, De Bossche optimawn, 60-61 en 108. De processie werd vermoedelijk sedert circa 1367
gehouden; aanvankelijk nog onregelmatig, maar al spoedig jaarlijks
68. Van Dijck, De Bossche optimaten. 60. Van (leI Sluijs. "Enkele kanttekeningen". 199-200.
69. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1552-1556, (inv.nr. A 1), 1 mei
67.

1554.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.

78.

79.

80.

81.

Onder andere GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Stadsrekeningen 1514-1515, (inv.nr. B 24). Van
Zuijlen, Stadsrekeningen. 304-305. L.P.L. Pirenne, " 's-Hertogenbosch en de Blijde Inkomste" in:
Standen en Landen XIX (Leuven-Parijs, 1960) 53-87.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 475.

Van Zuijlen. Stadsrekeningen, 28,30,757,760,771,806,814,1262. L.H.C. Schutjes, Geschiedents van
het bisdom 's-Hertogenbosch. (5 d\n. + aanhangsel; St. Michielsgestel, 1870-1882) deel 4,436-437.
Van Zuijlen, Stabrekeningen, 495.
Van Zuijlen, Stabrekeningen, 96.
Nauwelaerts, Latijnse school, 273-274 en 302-306. Over de opvoeringen van de rederijkers is reeds
apart gesproken.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 1176, 1177-1178,1181, 1183, 1185, 1187-1188,1192,1200. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1605-1609, (inv.nr. A 13), fol. 168', 183, 185;
1605-1609 (inv.nr. A 14); 1602-1611, (inv.nr. A 24). fol.125•; 1604-1609, (inv.nr. A 17), fol. 250-250',
251v-252,313·. De resoluties werden genomen op 9 februari, 24 juni en 19 augustus 1608 alsmede op 30
september 1609.
R. A. A. vande Laar,lnventaris van hetarchief vande stadscommissie der kerkmeesters en de rentmeesters van de parochiekerken en kapellen te 's-Hertogenbosch Cs-Hertogenbosch,1978) 1. C. Peeters, De
Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch ('s-Gravenhage, 1985) 2. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief,
Charters en privilegebrieven, nr. 481. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 61 (naar een afschrift).
Coopmans, De rechtstoestand, 194-196.
Van de Laar, Inventaris, 1. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 16021611, (inv.nr. A 24), foi. 97v-99, en Resoluties van de stadsregering 1604-1609, (inv.nr. A 17), fol. 152.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1588-1594, (inv.nr. A 21), fol.
159,167-168, 18 en 21 januari, 22 maart 1594 en Resoluties van de stadsregering 1594-1596, (inv.nr. A
22), fol. 2ly, 15 maart 1595.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen, passim. (Van Zuijlen, Stadsrekeningen, o.a.
1289,1291-1292,1295,1305,1294,1209,1216,1236-1237, 1245-1246). Peeters, De Sint./amkathedraal,
20-21 en 58. Over de nieuwe parochies: L. van de Meerendonk, Tussen Reformatie en ContraReformatie (Tilburg, 1967) 16-18.
Th.E.A. Bosman, C.J.A. van den Oord en A. Vos, "Beschenken of besteken? Een bronnenonderzoek naar relaties en geschenken in 's-Hertogenbosch (1550-1650)", Bijdragen tot de Geschiedenis,

LXVIII (1985) 213-216.
82. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Publicaties en ordonnanties van de hoge overheid en de stadsregering 1530-1589, (inv.nr. A 245), eerste deel, fol. 158-159v; tweede decl, fol. 38-39'; derde deel, fol.
53-53V, 55-56; Publicaties en ordonnanties 1566-1582, (inv.nr. A 246), 583; Charters en privilegebrieven, nr. 225.

83. Blockmans en Prevenier, "Openbare armenzorg", 38.
84. Coopmans, De rechtstoestand, 2,98 en 169-172. A. Querido, Godshuizen en gasthuizen (Amsterdam,
1960) 12-18. Een algemeen overzicht van de middeleeuwse armen- en ziekenzorg in de Nederlanden
geeft A.J. Kossmann-Putto, "Armen- en ziekenzorg in de Noordelijke Nederlanden" in: AGN, decl 2,
254-280.

85.
86.
87.
88.
89.

Coopmans, De rechtstoestand, 98 en 169-171.
Coopmans, De rechistoestand, 128-144, 169-171.
Coopmans, De rechtstoestand, 114-121, 170.
Coopmans, De rechtstoestand, 145-154, 170.
De Blokken waren fondsen van de (negen) blokken of wijken van de stad, die tot doel hadden
ondersteuning van de huisarmen in de eigen wijken. Het bestuur van de Blokken, oorspronkelijk
vuurmeesters maar later arm- of blokmeesters genoemd, werd elk jaar door en uit de wijkbewonershuiseigenaren gekozen. Waar op andere terreinen van overheidszorg, zoals brandweer en defensie,
het stadsbestuur w61 bevoegdheden ten aanzien van de Blokken en blokmeesters had, waren zij op het
terrein van de armenzorg altijd zelfstandig gebleven. Over de Blokken: Ton Kappelhof, Annenzorg in
Den Bosch. De Negen Blokken 1350-1810 (Utrecht, 1983). De Illustere Lieve Vrouwebroederschap
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was een in 1318 opgericht gezelschap clerici en scholares met als doel in de St. Jan samen te komen. te
zingen en goddelijke getijden te vieren en vooral uiting te geven aan de devotie tot Maria. Daarnaast
ging deze broederschap zich vanaf 1372 met armenzorg bezighouden. Van Dijck. De Bossche optima(en, 21-22.
90. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. "Sociale spanningen en overheidsbeleid. Bestrijding der bedelarij in
het Noorden van Brabant in de vij ftiende en zestiende eeuw". Varia Historica Brabantica,1 C 1962)145.
153-156, 158.

91. Coopmans, De rechtstoesmnd. 142-145. Van den Eerenbeemt, "Sociale spanningen" 159-185. Blockmans en Prevenier, "Openbare armenzorg", 55-60.
92. Querido, Godshuizen, 12-13. Kappelhof, Armenzorg, 12-13.
93. Zie hoofdstuk VII, p. 100 en 102.
94. F.A. Brekelmans, W.J. Formsmaen J.P.W.A. Smit, De archieven van het Gereformeerd Burgerweeshuis ('s-Gravenhage, 1952) 7. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom. deel IV, 512.
95. Coopmans, De rechtstoestand, 19-21. 104-107.
96. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 569 en Codex Variarum Instructionum, (inv.nr. A 587). fol. 128-129. Van den Heuvel. Rechisbronnen. nr. 81. Zie verder hoofdstuk

VII.
97. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Publicaties en ordonnanties van de hoge overheid en de stadsregering 1566-1582, (inv.nr. A 246), p. 777. Zie ook p. 102-103.
98. GA's-Hertogenbosch, Oud archief. Publicaties en ordonnanties van de hoge overheid en de stadsregering 1530-1589, (inv.nr. A 245), tweede stuk. fol. 15•-19' + bijgebonden vel tussen fol. 19 en 20. De
maatregelen werden afgekondigd 6 november 1543.23 mei 1568.9 augustus 1581 en 11 augustus 1583.
Resoluties van de stadsregering 1552-1556. (inv.nr. A 1). 21 juli 1554.
99. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 1326-1329.
100. Bossink, "Poortwachters". 28-30.
101. Van Zuijlen, Smdrekeningen, 477.
102. Bossink, "Poortwachters", 28-30.
103. Van Zuijlen, Sta Lgrekeningen, bijvoorbeeld 106-107 en 311.
104. Van Zuijien. Smdsrekeningen, 30.
105. Van Zuijlen. Stadsrekeningen, 565-566.
106. Coopmans, De rechtstoestand, 21-23. Kappelhof, Armenzorg, 15-19.
107. Zie hierover Coopmans, De rechistoestand. 23 noot 61.
108. Kappelhof. Armenzorg. 24. Coopmans, De rechtstoestand. 23-24.
109. Coopmans, De rechistoestand, 108-109.
110. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Resoluties van de stadsregering 1588-1594, (inv.nr. A 21), fol. 28.
d.d. 23 juni 1589.
111. Van den Heuvel. De ambachtsgilden, 336. 341. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nr. 63 d.d. 10
augustus 1453.

112. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Chartersen privilegebrieven. nrs. 506-507. M. Rijckaert, "Brandbestrijding en overheidsmaatregelen tegen brandgevaar tildens het Ancien Rdgime" in: Het openbaar
initiatief van de Gemeenten in Belgie. Historisch grondslagen (Ancien Regime). Handelingen van het
1 lde Internationaal Colloquium. Spa 1-4 september 1982 (z.pl.. 1984) 252-254.
113. Zie p. 181. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen". 104-106 en 108.
114. Van den Heuvel. De ambachtsgilden. 328-331.338-340. C.J. Gudde. 's-Hertogenbosch, geschiedenis
van vesting en forten (z.pl., 1974) 66. Kuyer. Rondom en in het Gouvernement. 8. Zie ook de
Stadsrechten van 1284 en 1330, respectievelijk de artikelen 48 en 24, waar gesproken wordt over de
plicht van de burgers tot dienst aan de hertog.
115. De ouderdom van de schuttersgilden gaat overigens verder terug dan de veertiende eeuw. In 's-Hertogenbosch waren er vermoedelijk reeds schutterijen in 1268. J.B.A.J.M. Verheyen. Bijdrage tot de
geschiedenis der voormalige schutterilen te 's-Henogenbosch ('s-Hertogenbosch, 1857) 10. Gudde,

's-Hertogenbosch, 66.
116. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 331-338. Kuyer, Rondom en in het Gouvernement, 8.
117. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 332. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 63, art. 34. Pirenne,
's-Hertogenbosch,76 formuleert wat ongelukkig dat de hoge deken zitting had in de magistraat. Beter
is het te zeggen dat leden van de magistraat hoge deken waren. Zie ook GA 's-Hertogenbosch, Oud
archief, Resoluties van de stadsregering 1588-1596, (inv.nrs. A 21 en 22), resp. fol. 154 en 6", 7v en 23,
uit 1593 en november 1594. Uit deze resoluties blijkt dat de drie ledenvan het stadsbestuur sedert 1593
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118.

119.
120.
121.

ook de benoeming van kapiteins of luitenants van de vier schutterijen zouden verrichten uit een
voordracht door het betreffende gilde van drie tot vijf personen uit de compagnie waar de functie
vaceerde. ook al was het voorheen gebruikelijk dat de schutterijen zelf benoemden. Zelfs indien de
gildeprivileges anders luidden zou het stadsbestuur voortaan deze benoemingen verrichten.
Verheyen. Bijdrage, 12. 14 en 20.
Pirenne. 's-Hertogenbosch, 74-76.230 en 235. Ook in Antwerpen had zich een ontwikkeling voorgedaan die tot oprichting van een Schermersgilde had geleid.
Kuyer, Rondom en in her Gouvernement, 9-12.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Publicaties van ordonnanties van de hoge overheid en de stadsre-

gering 1578-1607. (inv.nr. A 248).
122. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Ordonnantieboek het Pampiere boek. (inv.nr. A 232), fol. 90-93'.
123. Bossink. "Poortwachters". 19. Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 37 en 274-275.
124. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 36.
125. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Ordonnantieboek het Pampiere boek, (inv.nr. A 232). fol. 90-93'
en fol. 97-99 .
126. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Ordonnantieboek het Pampiere boek, (inv.nr. A 232), fol. 100101.

Pirenne. 's-Hertogenbosch, 76-77. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 339-340. De zelfstandige
militaire taak van de ambachtsgilden binnen de stad was met deze organisatie van burgervendels ten
einde. De gildeleden vervulden hun militaire plichten voortaan binnen hun blok. Zie verder ook GA
's-Hertogenbosch. Oud archief, Registers houdende ordonnanties betreffende de verdeling van het
Volk van wapenen, (inv.nr. A 461). Het betrof in 1527 bijvoorbeeld - afgezien van de schuttersgilden
en de schepenen. gezworenen. raden en secretarissen, die niet waren ingedeeld - een kleine 2200
weerbare mannen onder leiding van circa 118 officieren.
128. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Resoluties van de stadsregering 1552-1556. (inv.nr. A 1). 20 juli

127.

1554.

Pirenne, 's-Hertogenbosch, 76-79.
130. Kuyer, Rondom en in het Gouvernement. 19. Pirenne, 's-Hertogenbosch, 99-102. 116-126.
131. Bossink, "Poortwachters", 24-26.
132. Bossink, "Poortwachters", 25. Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 963.
129.

133. Bossink, "Poortwachters",25. Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 1045.
134.

135.
136.

137.

138.
139.

140.
141.

Bossink, "Poortwachters", 19-20. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1588-1594, (inv.nr. A 21), fol. 91-92', november 1592.
Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen", 102-103.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Proces van de magistraat van 's-Hertogenbosch en anderen tegen
Johan van Leene, (inv.nr. A 604).
De muur- en straatmeesters kwamen eerst in een stedelijke ordonnantie van 1441 voor. GA 's-Hertogenbosch, Oudarchief, Chartersen privilegebrieven, nr. 419. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 52.
Daarin staat echter nog niets over taken op het terrein van de natte waterstaat: dat komt pas voor in een
ordonnantie van 1477, waarin zij tevens tot dijkmeesters worden verklaard. GA 's-Hertogenbosch.
Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 569. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 83. Opvallend is verder dat met het privilege van 1196 het oudste stadsrecht bedoeld moet zijn. Zie hierover
hoofdstuk 1. De privileges van 1283 en 1305 zijn in onze jaartelling van 1284 (stadsrecht) en 1306.
GA's-Hertogenbosch, Oudarchief, Rood Privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 17-17'en 82-83'. ONB I.
M. 784.
GA 's-Her-togenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 353. Deze ordonnantie van Jan
IV op het dijkrecht dateert van 5 februari 1420. De polder bestond echter al in 1315. Zie GA
's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525). fol. 97-98, (Sassen, nr. 1135).
Zie dit hoofdstuk p. 148-149.
P.J. van der Heijden en H. Molhuysen, Kroniek van 's-Hertogenbosch, Acht eeuwen smdsgeschiedenis
('s-Hertogenbosch, 1981) 31-32745. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 13, 15, 43-44, 503 en 524.

Noten hoofdstuk XI
1. Van Uytven, Stadsfinancien, 15-31. In Brussel kregen de ambachtsgilden eerst politieke bevoegdheid
in 1421. Dickstein-Bernard, La gestion financiare. 11. Voor de ontwikkelingen in een aantal kleinere
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Brabantse steden zij verwezen naar J.P. Peeters, De financitn van de kleine en secundaire steden in
Brabant van de 12de tot het middender 16de eeuw: het voorbeeld van Diest, Nijvel, Tienen, Zoutleeuw,

Vitvoorde, Aarschot, Zichem, Geldenaken, Halen, Hannuit, Landen en Gembloers 0 din. Brussel,
1980) 473-518.
2. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 54•-552, (Sassen, nr.
1156). Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 31.
3. GA's-Hertogenbosch. Oud archief, Privilegeboek 1537, (inv.nr. A 523), fol. 40-47, (Sassen nr. 1599).
Van den Heuvel, Rechabronnen, nr. 36.
4. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 346. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 39.

5. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 565. Van den Heuvel. Rechtsbronnen, nr. 82. Van den Heuvel, De ambachtsgilden, 296-297.
6. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 659. Van den Heuvel, De
ambachtsgilden, 310-313. Van Zuijlen, Smdsrekeningen, V-VI. Zie ook hoofdstuk VI.
7. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 721. Van den Heuvel, Rechts.
bronnen, nr. 123.

8. Buidelgang hield in dat men naar vermogen werd aangeslagen. De bedragen werden in een buidel
opgehaald. Bij een schouwsgewijze omslag betaalde men naar het aantal schouwen of vuurplaatsen,
hetgeen voor bijvoorbeeld bakkers en smeden nadelig was.

9. Zie hoofdtuk IV.
10. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 75. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 13.
11 GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 76. Zie ook hoofdstuk VI.
12. Zie hiervoor het voorbeeld van de rentmeesters Dirk van Beers en Claas van Straten. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 484. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 69.
13. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 54•-55a, (Sassen, nr.
1156). Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 31.
14. Zie hoofdstuk VI en VII.
15. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 569. Van den Heuvel, Rechlsbronnen, nr 83.

16. Zoals we in hoofdstuk VI hebben gezien werden deze ruime bevoegdheden later weer ingeperkt.
17. Zie hoofdstuk VI.
18. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 257. Van den Heuvel, Rechtsbronnen,

nr. 29.

19. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 54V-55a, (Sassen, nr.
1156). Van den Heuvel, Rechisbronnen, nr. 31.
20. L.P. Gachard, A. Pinchart en H. Nelis, /nventaire des archives des Chambres des Comptes, (6 dln;
Brussel, 1837-1931) decl 5, 51-52, de nrs. 30906-30941. Het betreft rekeningen uit de periode 14981630.

21. Gemeenteverslag's-Hertogenbosch 1865 ('s-Hertogenbosch 1866), 23, hoofdstuk Archief: "De stukken, voorkomende onder No 1-9 waren in ruiling, tegen de namens deze gemeente aangeboden
dubbele der vier en dertig renten en politie-rekeningen van verschillende niet achtereenvolgende jaren
en eenige andere stukken voor's-Hertogenbosch van geene waarde, aangeboden;". GA's-Hertogenbosch, Nieuw archief, Geheime notulen van de gemeenteraad 24 april 1865. Het valt op dat hier
gesproken wordt over vierendertig rekeningen, terwijl de inleiding van de inventaris uitdrukkelijk
over een ruil van alle zesendertig aanwezige rekeningen spreekt, Gachard, Pinchart en Nelis, Inventaire, decl 5, IV.

Peeters, Definancien, 503-518 en 831-832. Van controle in de grote Brabantse steden is een voorbeeld
te geven ten aanzien van Antwerpen. Zie hierover F. Blockmans, "Le contrdle par le Prince des
comptes urbains en Flandre et en Brabant au Moyendge" in: Finances et comptabilitt urbaines du XIUe
au XI//e si' cle. Actes du colloque international, Blankenberge 6-9-1962; (Brussel, 1964) 288-290.
Blockmans sluit niet uit dat ook de Brusselse rekeningen gecontroleerd zijn. Dat is echter slechts korte
tijd, tijdens een periode van ernstige crisis, het geval geweest. Noch Brussel, noch Leuven kenden
buiten bijzondere situaties voor het einde van de vijftiende eeuw hertogelijke controle. DicksteinBernard, La gestion jinancitre, 350-352.
23. H. van Werveke, De Gentschestadsjinancitn in de Middeleeuwen (Brussel, 1934) 94. Alleen de door de
ambachten geinde boeten staan in de Bossche stadsrekeningen vermeld, maar daar had de schepenbank dan ook geen bemocienis mee.
22.
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24. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Renterekeningen 1477-1478, (inv.nrs. b. 362 - b. 363).
25. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rekeningen leidakmeesters 1463-1470, (inv.nrs. c. 1 - c. 6);
Charters en privilegebrieven, nrs. 506 en 507.
26 GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen 1399 en 1496, (inv.nrs. B 1 en B 7).
27. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rekening kidakmeesters 1 oktober 1463 - 1 januari 1464, (inv.nr.
c. 1).
28. Van Uytven, Stadsfinancien. 9-14 Dickstein-Bernard, La gestion »ancitre, 91-92. Zie verder hoofdstuk V en VI.
29. Van Zuijlen Stadsrekeningen, onder andere 351.
30. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Rekeningen Gelderse oorlogen 1482-1496. (inv. nrs. c. 7 - c. 10),
Fortificatierekeningen 1521-1618, (inv.nrs. b. 11-b 21); Rekeningen logies- en servitiegelden garnizoen 1607-1609, (inv.nr. c. 23). Zie over de rekeningen Gelderse oorlogen ook noot 115.
31. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Rekeningen Gelderse oorlogen 1482-1496, (inv.nrs. c. 7-c. 10).
Zie ook Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 352. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen", 109.
32. Een belangrijk overzicht met betrekking tot de bestudering van rekeningen biedt het artikel van E.
Aerts, „Quelques rdflexions sur les comptes du duche de Brabant au bas Moyen Age", Archiey- en
Bibliotheekwezen in Belgie, LIlI (1982) 108-174. Opde structuur van rekeningen en de problemen die
het gebrek aan systematiek daarin voor de onderzoeker met zich brengt wordt ingegaan op p. 122-128.
33. Van Uytven, Stadsfinancitn, 3-9 en 112. Zie voor een overzicht van de hertogelijke octrooien tot
accijnsheffing voor Brussel en Leuven, Dickstein-Bernard, La gestion financiare, 25.
34.

ONB I. nr. 703. " Praeterea, cum dicti burgenses nostri quamdam pecunie summam, videlicet quinque

milia librarum et quingentas libras, nomine satisfactionis et emende nobis dare promiserint pro premissis, prout in eorum litteris super hoc confectis plenius continetur, nos pro relevatione eorumdem eis
concedimus, ut ipsi dictam pecunie summam inter se imponant, ordinent et colligant, et w in subsidium
dicte pecunie nobis solvende assisias per quinque annos proximo futuros statuant, ordinentetobtineantet
de hiis pro suo metiori disponant, prout sibi magis noverint expedire," .

35. ONB I, nr. 750.
36. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 35.
37. ARA Brussel, Archief Rekenkamer, Cartularium XVI, (inv.nr. 2), fol. 29'. Verkooren, inventaire des
chartes, I, deel 1, nr. 289, (d.d. 10 mei 1326)
38. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 102.
39. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 106.
40. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 108.
41. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 91. H. L. Janssen, "De oudste
stadsommuring" in: H.L. Janssen, ed. Van Bos tot Stad ('s-Hertogenbosch, 1983) 69, meent dat de
grotc stadsschulden die moesten worden gedelgd door deze verhoging van de inkomsten een gevolg
waren van de grootscheepse vernieuwing van de stadsversterkingen vanaf 1318.
42 GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 114. Weed of wede was een
plant die de kleurstof opleverde voor het blauwverven van het taken. Mede of meekrap leverde de
meeste rode verfstof. Woude was de naam voor verschillende planten, die verfstofopleverden voor het
groen of geei verven van met name zijde en linnen. Aangezien roude in deze opsomming tussen mede
en woude staat, vermoed ik dat daarmee eveneens een kleurstof is bedoeld. Ik heb hierover echter
niets kunnen achterhalen. Over kleurstoffen W.L.J. de Nie, De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche rextielververij van de veertiende tot de achmende eeuw (Leiden, 1937) 63-65, 128, 222-223. Het is
bekend dat op de Bergen op Zoomse jaarmarkten en levendige handel in deze en andere kleurstoffen
heeft bestaan. Hierover C.J.F. Slootmans. Paas- en koudemarkten te Bergen op Zoom, 1365-1365 (3
dln. Tilburg, 1985) deel 1, 385-473. Ook Bossche handelaren kochten op deze markten. Of in
's-Hertogenbosch zelf de handel in deze stoffen enige omvang kende is niet bekend.
Gerlach de Rover verkeeg in 1361 overigens een bedrag van 3990 oude schilden op de accijnzen. ARA
Brussel, Charters van Brabant, nr. 1913. Verkooren, Inventaire des chartes. I, decl 3, nr. 1913.
43. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 169.
44. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven. nrs. 210 en 233.
45. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 257. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 39.

46. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 258,256,259,246,262 en 263.
De datering 1387 van nr. 246 in de regestentijst van Sassen is onjuist. Deze moet eveneens 1388 zijn.
Meester Gerlach van Gemert wordt als dokter verbonden aan het hertogelijke Hof genoemd van 1365
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Hij fungeerde ook als raadsheer van hertogin Johanna. De opperschenker had een zeer
belangrijke functie. Hij droeg zorg voor de wijnvoorziening van het Hof. Zie Uyttebrouck, Le
gouvernement. 168-169, 183-184 en Martens. L'administration, 172-174.
tot 1392.

47.

A. Verkooren, inventaire des charles et cartulaires des duches de Brabant et de Limbourg et des pays

d'Outre-Meuse. He partie. Cartulaires (2 din: Brussel. 1961-1962) deel 2, 158. (d.d. 3 januari 1365).
48. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 257. Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 29.

49. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 264.
50. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven. nrs. 264 en 281. Verder nr. 265.
kwitantie van Reinoud van Valkenburg terzake van deze betaling. Zie ook A. Verkooren. inventaire
des chartes et cartulaires des duchts de Brabant et de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. Ille partie:
chartes originales et cartulaires (3 dln; Brussel. 1961-1976) decl 1, nr. 6695.
51. GA 's-Herlogenbosch. Oud archief. Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535). deel
2. fol. 83'-88, (Sassen, nr. 1410). RANB, Collectie aanwinsten 1910. no. 6. Liber J.J., fol. 232-236. In
dit privilegeboek staat de steenpacht vermeld. die in het privilegebock van Marten 's-Heeren Gerardsz. ontbreekt. Van den Heuvel. Rechtsbronnen. nr. 54. Andere voorbeelden van stedelijke
wetgeving met betrekking tot de accijnzen: GA 's-Hertogenbosch. Oud archief, charters en privilege-

brieven. nrs. 313 (10 mei 1410). 325 (30 september 1411), 405 (18 juli 1439). 413 (30 september 1440).
418 (22 september 1441).

52. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 419. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nr. 52.

53. Van Zuijlen. Stadsrekeningen.1-3. Smout betekent vet. De smoutaccijns werd behalve op olie. boter
en allerlei vetten ook geheven op vijgen, rozijnen. was. koper. tin. lood en veren. Samenkoop wil
zeggen koop en verkoop in het groot. Vergieren betekent het meten of roeien van wijn in het vat.
54. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Renterekeningen 1477-1478. (inv.nrs. c. 362 - c. 363). Van
Zuijlen, Stadsrekeningen. 21.
Zie bijvoorbeeld de stadsrekening van 1496. Van Zuijlen. Stadsrekeningen, 11.
56. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven. nr. 506. Een weggeld bestond
overigens ook reeds vaar 1463. Zowel in de stadsrekening van 1399 als in de ordonnantie van 1441
wordt een weg- en dijkgeld genoemd. Een soortgelijke subsidieregeling als die van 1463 is ook reeds
bekend uit 1445. Toen was echter alleen het dekken van nieuwe huizen met lei en tichels verplicht.
Bestaande huizen hoefden nog niet van andere daken te worden voorzien. Deed men dat vrijwillig dan
gold wei de subsidieregeling. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Charters en privilegebrieven. nr.
55.

433. Van den Heuvel, Rechtsbronnen. nr. 57.
57. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 507. Daarnaast was er hulp van
Kleefse zijde bij de wederopbouw van de stad. Nordrhein Westfalisches Hauptstaatsarchiv, Dusse 1dorf. Kleve-Mark Akten, (inv.nr. 4366). Helaas is het betreffende stuk ten gevolge van waterschade
onleesbaar geworden. Deze informatie is echter in een moderne hand op de achterzijde van het stuk
vermeld.
58. GA 's-Hertogenbosch. Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 813.
59. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz.. (inv.nr. A 535). deel
1, fol. 239'-241', (Sassen, nr. 1501) en Charters en privilegebrieven. nrs. 682.642,819.879 Coopmans,
"De onderlinge rechtsverhoudingen", 81. Van Zuijlen. Stadsrekeningen. onder anderc 205-207.353,
-

359.

60. Van Uytven. Stadsfinancitn. 96-97, 112-113. Van Uytven maakt voor Leuven onder andere een
uitzondering voor de visserijen en de monopoliepositie van bepaalde bedieningen verbonden aan het
gebruik van bepaalde maten of lokalen van de stad. Deze plaatst hij onder een aparte categorie
verpachte renten van de stad. De Bossche stadsrekeningen brengen de opbrengsten uit het gewandhuis
en het vleeshuis evenals de visserijen buiten de stadsmuren soms in aparte posten onder. In de
zestiende eeuw staan deze visserijen echter ook bij de post accijnzen. De bediening van de zoutmaat
wordi onder de accijnzen gerekend.
61. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek 1553. (inv.nr. A 524), fol. 153'454, (Sassen. nr.
1358). Op gelijke wijze werd tot de accijnzen gerekend de belasting van de zestigste penning op de
vervreemding van onroerend goed die eveneens sedert het begin van de zestiende eeuw werd geheven.

Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 223.

62. H.A. Drielsma, "De draagplicht bij het successierecht wegens verkrijging van de eigendom onder
bezwaar van vruchtgebruik in het oud-Nederlandse recht". Weekblad voor fiscaal recht, CV (1976)
558-590.
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63. Drielsma, "De draagplicht", 593-594.
64. Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 252
65. GA 's-Hertogenbosch, Rechterlijk archief, Schepenprotocol 1500-1501, (inv.nr. 1269), fol. 259' en
Oud archief, Stadsrekening 1500-1501. kapittel 12, (inv.nr. B 10). Mr. J.A.M. Hoekx wees mij op de
onjuistheid in Van Zuijien. Stadsrekeningen. 47, die bij zijn beschrijving van kapittel 9 de rekeningen
van 1500-1501 en 1501-1502 gedeeltelijk verwart.
66. Het vergiergeld was een accijns op wijn uit het vat. Zie voor het tarief de ordonnantie op de accijnzen
van 1441.

Coopmans, De rechtstoestand. 128-131.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 1104.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, nr. 1106.
Van de Meerendonk, Tussen Reformatie en Contra-Reformatie, 100-101. RANB. Collectie Provinciaal Genootschap, Oorkonden, (inv.nr. 395), d.d. 24 juni 1576. Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 908910. Bijbetalingen vanaf 1564 werden voldaan door of namens 75 personen.
71. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 828. Zie over dit conflict en
andere soortgelijke conflicten met conventen Van de Meerendonk, Tussen Reformatie en ContraReformatie, 170-177.
72. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekening 1575-1576. (inv.nr. B 82). Zie verderonderandere
Coopmans, De rechtstoestand. 132 noot 97. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 407-408. Van den Heuvel,
67.
68.
69.
70.

De ambachtsgilden, 316.
73. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Privilegeboek Marten 's Heeren Gerardsz., (inv.nr. A 535), deel
1, fol. 263-264, (Sassen, nr. 1509).
74. Van Zuijlen, Stadsrekeningen,345.De Bogarden hadden mogelijk scholieren van de Latijnse school in
de kost. J.A.M. Hoekx, "De Bossche kloosters tot aan de inname van de stad in 1629", Bossche
Bouwstenen, VI (1983), 18-19. Nauwelaerts, Latijnse school, 115.
75. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 906. Deze kloosterlingen van
het klooster Marienhage in Woensel hadden in 1581, doorbrand bij de belegering van Eindhoven. hun
klooster verloren. Hoekx, "De Bossche kloosters", 30.
76. Verhoeff, De oude Nederlandse maten, 99.
77. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 919.
78. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven. nr. 974-975. De tekst spreekt
voorzichtig van een samenvoeging "naar het schijnt". Inderdaad kan men zich dit afvragen. Weliswaar
hieven de fraters in 1623 hun klooster op, maar de overgebleven fraters bleven bij de circa acht
Norbertijnen van Berne inwonen. Hoekx, "De Bossche kloosters". 25. Van de Meerendonk, De
Bossche kloosters. 83.
79. Coopmans, De rechtstoestand, 128-133.
80. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Slag- of verpachtboek van de stadsaccijnzen 1625-1627, (inv.nrs.
D 185-186), Algemene voorwaarden art. 19.
81. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Slag- of verpachtboek van de stadsaccijnzen 1625-1627, (inv.nrs.
D 185-186), Algemene voorwaarden, art. 18.
82. Van Uytven. Stadsfinancitn, 123-126. De verpachting geschiedde aanvankelijk voor de periode 1
oktober - 1 oktober. In 1592 werd dit gewijzigd in 1 november - 1 november. GA 's-Hertogenbosch,
Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1588-1594, (inv.nr. A 21), 1 augustus en 5-6 september
1592.

83.

Vergelijk bijvoorbeeld GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen 1500-1501 en 1575-1576,
(inv.nrs. B 10 en B 82). In 1575-1576 vielen bijvoorbeeld het weg- en dijkgeld en de accijns op hout en
turf te wagen onder de zogenaamde kleine accijnzen die verpacht werden. In 1500-1501 stonden deze
niet bij deze categorie maarbij de onverpachte accijnzen die doordezesgecommitteerdenzel f werden
gelnd.

84. Van Zuijien, Stadsrekeningen, 101.
85. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 2.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Slag- of verpachtboek van de accijnzen 1625, (inv.nr. D 185). Zie
ook 1626-1627, (inv.nr. D 186).
87. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen 1399 en 1511-1512, (inv.nrs. B 1 en B 21) in
aparte posten. In 1575-1576, (inv.nr. B 82), staan zij daarentegen bij de verpachte accijnzen. Van
Zuijlen. Stadsrekeningen. 221 en 292. De visserij in de Muntel is niet de accijns die bedoeld wordt met
de Muntelkes boven en beneden de leede. Het betreft wellicht een betaling voor het gebruik van in de
86.
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88.

89.
90.
91

92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.

Muntel gelegen stadsgronden. Zie GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Resoluties van de stadsregering 1588-1594, (inv.nr. A 21), 1 en 5 augustus 1592, betreffende de verpachting van maximaal dertig
scharen land in de Muntel door de rentmeesters in plaats van het geheel aan een accijnspachter. Zie
voor een vergelijkbare betalingsverplichting het vestgeld in Leuven. Van Uytven, Stads»ancitn,
95-96. Over de verschillende interpretaties van het begrip vestgeld schrijft M. Martens, "Du'vestgeld'
aux droits d'usage concddes sur les premiers remparts des grandes villes brabangonnes au moyen Age"
in: Miscellanea medievalia in men:oriam Jan Frederik Niermeyer (Groningen, 1967) 283-292. In
's-Hertogenbosch was in 1277 reeds sprake van vestgeld. De stad sloot toen een overeenkomst met
Roermond waarbij hun poorters onderling werden vrijgesteld van de betalingsverplichting die in
's-Hertogenbosch vestgeld en in Roermond fermiteit werd genoemd. GA 's-Hertogenbosch, Oud
archief, Charters en privilegebrieven, nr. 7.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, bijvoorbeeld 22, 221-222.
Bijvoorbeeld Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 23.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 119.
Bijvoorbeeld Van Zuijlen, Smdsrekeningen, 3. Aan het eind van de vijftiende eeuw worden het
Gewandhuis en her VIeeshuis niet meer genoemd. C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch'
boekbedri# 1450-1650 (Tilburg, 1984) 119.
Bijvoorbeeld Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 656-657.
Bijvoorbeeld Van Zuijlen, Smdsrekeningen, 1046 en 1057.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 3, 22 en 221.
Zie bijvoorbeeld de ambachtsbrief van de vollers van 1420 en van de wevers van 1421. Van den
Heuvel, Rechtsbronnen, nrs. 40 en 41.
Zie bijvoorbeeld Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 222.
Van Uytven, Staddinancian, 196-203. De erfrente is volgens Van Uytven een verdere ontwikkeling
van de bouwleningen die in de groeiende steden voorkwamen.
GA's-Hertogenbosch, Oud archief, Renterekeningen 1477-1478, (inv. nrs. b. 362-b. 363), Stadsschulden en renteleggers, 1499-1649 (met hiaten), (inv.nrs. c. 145-c. 150) en Collectie aanvullingen oud
archief, Pensioenboek 1479-1728, (inv.nr. 7851). In dit pensioenboek werden kopers van de renten
chronologisch per ambtsjaar van de schepenen opgenomen.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen, passim. Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 228.
Van Uytven, Stadifinancitn, 197, 202-203.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr 661.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 351-352.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 359-368.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen. 655.
Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 224.
Kappelhof, Armenzorg, 22.
Bijvoorbeeld Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 224-225.
Bijvoorbeeld Van Zuijlen, Smdsrekeningen, 4,7 en 247.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 54•-55a, (Sassen nr.
1156). Van den Heuvel, Rechtsbronnen, nr. 31. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen,
passim.

109. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 34-35.
110. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 506-507.
111. Van Zuijlen, Stadsrekeningen, passim.
112. Bosman, Van den Oord en Vos, "Beschenken of besteken", 206-213. GA 's-Hertogenbosch, Oud

archie f, Stadsrekeningen, passim.
113. Bijvoorbeeld Van Zuijlen, Smdsrekeningen, 72.
114. Bijvoorbeeld Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 36-37 en 97-99.
115. Bijvoorbeeld Van Zuijlen, Smdsrekeningen, 30-39,94-95. Zie ook enige bewaard gebleven rekeningen
van stad en Meierij: GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rekeningen Gelderse oorlogen 1482-1496,
(inv.nrs. c.7 - c. 10). Deze in de inventaris opgenomen naam is niet correct. De rekeningen bevatten
meer dan aileen betalingen voor deze oorlogen. Ook de aflossing van een kning aan Mechelen, de
afkoop van erfrenten, betaling ten behoeve van de oorlog van Luik, aflossing van een bede en
dergelijke komen in deze rekeningen voor. Voor de kosten van fortificatie zie bijvoorbeeld de speciale
fortificatierekeningen van de stad en de vier kwartieren. GA's-Hertogenbosch, Oud archief, (inv.nrs.
c. 11 - c.21).
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Een voorbeeld van de omslag van de logies- en sen'itiegelden van het garnizoen in GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rekening logies- en servitiegelden garnizoen 1607-1609, (inv.nr. c.23). Zie onder
andere ook Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 815, 821-824. Coopmans. "De onderlinge rechtsverhoudingen", 108-109 wijst op de tussen stad en platteland in de Raminge van 1495 gemaakte afspraken.
Tevens gaat hij kort in op de wijze van verrekenen tusen stad en platteland. Dit punt verdient nader
onderzoek met behulp van de in de voorgaande en deze noot genoemde speciale rekeningen.
117. L. Wils, "De werking van de Staten van Brabant", 3-19 beschrijft de deelname van de hoofdsteden aan
de onderhandelingen in deze Statenvergaderingen vooral voor Leuven.
116.

Zie hierover hoofdstuk IV.
119. L.J.A. van de Laar, "De bevolking van 's-Hertogenbosch ca. 1550. Een demografische en economische verkenning", Varia Historica Brabantica, VIII (1979) 60-61, 74-75. GA 's-Hertogenbosch, Oud
archief, Stadsrekeningen, 1511-1512 en 1552-1553, (inv.nrs. B 21 en B 59).
120. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nrs. 649-650.
121. Coopmans, "De onderlinge rechtsverhoudingen", 109.
122. Zie hiervoor de speciale rekeningen van stad en Meierij. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rekeningen Gelderse oorlogen, (inv.nrs. c. 7 - c. 10). Over de ingewikkelde bedenproblematiek en de
bijdragen van stad en Meierij hierin E.H. Korvezee, "Belastingen in Noord-Brabant v66r 1648",
Varia Historica Brabantica, IV (1975) 97-127.
123. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Stadsrekeningen, passim, post uitgaven aan allerhande zaken.
124. Zie hoofdstuk V.
125. GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Charters en privilegebrieven, nr. 484. Van den Heuvel, Rechts118.

bronnen, nr. 69.
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Bijlage 1

Vergelijkend overzicht van de Bossche stadsrechten
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7

52

27

21

19

8

53

-

22

20

9

54

28

23

21

24

22

9

25

23

-

57

30

26

24

-

58

31

10

55
56

6 (tweede deel)

29

27

25

_

59

31

28

26

11

60

32

29

27

12

30

28

-

61

41

31

29

-

34

32

31

13

35

33

32

14

36

34

32

14

37

35

32

14

38

36

33

15

40

37

34

16

41

236

(tweede deel)

33

(eerste decl)

Bijlage 2

Hoogschouten van 's-Hertogenbosch tot 1629
Dit overzicht van (hoog)schouten, alsmede het hierna volgende van laagschouten van
's-Hertogenbosch is
samengesteld met gebruikmaking van de volgende bronnen en literatuur:
ARA Brussel, Rolrekeningen 1368-1404, (inv.nrs. 2779-2882).
ARA Brussel, Archief Rekenkamer, Schoutsrekeningen 1404-1614, (inv.nrs.
12990-13.014).
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Charters en privilegebrieven, (inv.
nrs. 72. 73. 140.840).
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Rood privilegeboek, (inv.nr. A 525), fol. 93'.
GA 's-Hertogenbosch, Oud archief. Privilegeboek Secretaris Ruys, (inv.nr. A 536), fol. 74'.
Van Bavel, o.praem., Regestenboek van het archief van de abdd van Berne, nr.
183.
Camps, ed., Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312.
Erens, o.praem., De oorkonden der abdij Tongerloo.
Essink, inventaris der archieven der Bossche ambachts- en schuttersgilden, Archief
van het smedengilde,
Aanvullingen op en wijzigingen van de gildekaart, (inv.nr. 4). Regest nr. 2.
Van der Heijden en Molhuysen, Kroniek van 's-Henogenbosch, 101-102.
Van den Heuve\, De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch v66r 1629.
Kerremans. Etude sur les circonscriptions judiciaires et administratives du Brabant et les officiers places a leur
ttte par les ducs anturieurement a !'avtnement de la maison de Bourgogne (1406), 352-354.
Van Lith-Droogleever Fortuijn. "De stad 's-Hertogenbosch en haar verhouding tot het landsheerlijk gezag
ca. 1470-ca. 1500", Varia Historica Brabantica, V (1976) 64-76.
Uyttebrouck, Le gouvernement du ducht de Brabant au bas moyen-age (1355-1430), decl 2,656,670, 681,
689-690,696, 705-706, 710-727.
Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires des duchts de Brabant et de Limbourg et des pays
d'OutreMeuse.

Van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de stad 's-Hertogenbosch (Stadsrekeningen van het jaar 13991800).

Wegens hun onbetrouwbaarheid is geen gebruik gemaakt van de namen die zijn opgenomen door Jacob van
Oudenhoven, Silva-ducis aucta et renata: of Eene Nieuwe engantsch Vermeerderde Beschrijvinge van
de Stadt
van's-Herlogen-bosche,en door Ch. Butkens, Trophtes tant sacrds que profanes du duchd de Brabant. dee12,
542-543. De alleen daar voorkomende namen zijn ook niet, zoals in de bovengenoemde Kroniek van
's-Hertogenbosch wel is gedaan. cursief of tussen haakjes opgenomen. Daar de oudste vermeldingen uit
oorkonden stammen, is het vOOr de tweede helft van de veertiende eeuw niet
mogelijk begin en einde van de
ambtsperiode aan te geven. Daarna is dit veetal weI het geval. Daarbij zijn de data van de rekeningen in
beginsel tot criterium genomen, al wijken de benoemingsdata soms hiervan af
(zie hoofdstuk II).

.mei/juni 1196..
..kort vaar 1231-19 mei 1934..
..december 1235-25 april 1246.
..6 april 1248.
..21 april 1249.
..30 november 1253-24 juni 1254..
(..augustus 1258...
..8 juni 1266-12 juni 1276.
..augustus 1283.

Hendrik
Bernard

Hendrik van Herentals
Wouter Bos
Hendrik
Wellinus
Wouter Knode) 1
Arnoud van Beek
Jan de Honte
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augustus 1292...

..30 april 1301-23 mei 1301..
30 augustus 1301...
4 april 1306...
.12 maart 1308..
12 januari 1311...
28 september 1311-11 februari 1312...
ca. 1315...
11 maart 1317-23 maart 1317...
13 september 1318...
31 januari 1321..
1 augustus 1325-9 mei 1327...
23 mei 1329-8 december 1330...
15 november 1332...
19 december 1335-6 april 1336...

2

Laurens Volcart Woutersz.

Wouter Toyart
Arnoud Heym
Jacob van Mierlaar
Wouter Toyart
Jan van den Plas
Hendrik van Mierlo
Jan van den Plas
Rogier van Leefdaal
Jan van Bruheze
Dirk de Rover

Wijnricus van Oyen
Jan. heer van Megen
Peter Milart

1338-1339.

Godfried van Deurne

18 juni 1354...

Jan Dicbier
Willem, heer van Megen2
Wouter van Duffe!3

juli 1356-1 mei 1361.

16 juni 1361...
5 juni 1361-8 september 1363
8 september 1363-8 september 1364
8 september 1364-1 augustus 1372
1 augustus 1372-10 juli 1380
kort v66r 4 maart 1381-7 februari 1384...

...13 december 1384-24 juni 1387
8 augustus 1387-25 juli 1388
1 augustus 1388-24 juni 1391
1

Gozewijn van Beek

juli 1391-3 mei 1392

15 augustus 1392-24 mei 1398
18 mei 1398-3 oktober 1400

27 augustus 1400-24 augustus 1401
3 november 1401-25 juni 1402
25 juni 1402-3 maart 1405
4 maart 1405-6 januari 1406
6 januari 1406-9 oktober 1406
21 november 1406-19 november 1407
19 november 1407-26 september 1409
26 september 1409-21 januari 1413
21 januari 1413-28 juli 1414
28 juli 1414-17 februari 1416
17 februari 1416-1 oktober 1416

oktober 1416-1 juni 1417
juni 1417-26 september 1418
26 september 1418-29 april 1420
1
1

27 april 1420-18 juni 1421
21 mei 1421-18 juni 1421

30 september 1421-19 april 1422
19 april 1422-17 februari 1424
17 februari 1424-26 juni 1425
23 juni 1425-26 mei 1426
26 mei 1426-29 maart 1427
29 maart 1427-9 november 1427
9 november 1427-18 mei 1430
18 mei 1430-15 oktober 1430
15 oktober 1430-24 juni 1434
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Gerlach de Rover
Gerard van der Elst
Jan Bac

Willem Gastmolen
Jan Brien van Kraainem
Rijkhoud de Kock
Jan, heer van Megen
Paul van Haastrecht

Dirk Rover
Hendrik van der Lek, heer van Heeswijk en Dinther
Reinier van der Elst
Jan, heer van Megen#
Paul van Haastrecht
Gerard van Bergen
Roelof van Haastrecht
Floris Zegersz. van Kijfhoec
Jan van Grimbergen, heer van Asse
Jan van der Dussen
Hendrik van Ranst
Jan, heer van Huldenberg
Gerard van der Aa
Jan van Groeist
Jan van der Dussen
Dirk van Meerhem, heer van Boxtel
Willem van Gent
Roelof van Haastrecht
Gijsbert van Vianen van Beverweerde
Gerlach van Gemert'
Roelof van Haastrecht5
Hendrik Dicbier, heer van Mierlo6
Jan Dicbier van Mierlo
Jan de Swaaf
Philip, heer van Geldrop
Roelof van Haastrecht

Philip, heer van Geldrop
Jan van der Dussen Aertssoon
Arnoud Stamelart van Uden
Philip, heer van Geldrop

24 juni 1434-7 juni 1436
8 juni 1436-1 september 1436
2 september 1436-19 februari 1471
3 maart 1471-22 april 1479
7 mei 1479-25 juli 1485
27 juli 1485-20 maart 1496
21 maart 1496-15
15

november 1503
november 1503-9 augustus 1505

9 augustus 1505-2 augustus 1521

augustus 1521-16 september 1524
september 1524-24 juni 1527
19 september 1507-25 december 1529
25 december 1529-11 maart 1532
12 maart 1532-19 maart 1535
18 november 1535-24 juni 1558
24 juni 1558-25 december 1599
25 december 1599- 14 september 1629
3

17

Ywan de Mol, heer van Kapelle-Sint Ulrich
Willem van Os
Ywan de Mol, heer van Kapelle-Sint Ulrich
Peter van Vertaign
Hendrik Dicbier
Hendrik van Ranst
Hendrik Dicbier
Jan van Cortenbach, heer van Helmond
Maximiliaan van Zevenbergen7
Everard van Deurne
Hendrik Dachverlies
Arnoud Heym
Jan van Kessel
Jan van Breuge18
Jan van Brecht

Jacob van Brecht

Philip van Brecht

Noten
1. ONB I, nr. 270. Wouter Knode wordt weliswaar geen schout genoemd in deze oorkonde, maar zijn
vermelding samen met zeven schepenen zou hier op kunnen wijzen.
2. Hij was schout onder hertog Jan III en na Jan Dicbier.
3. Hij was schout vaar Gerlach de Rover.
4. Jan, heer van Megen wordt ook als schout genoemd in een gildebrief van 1390: Van den Heuvel,
Rechtsbronnen, nr. 30. Mogelijk betreft het hier een fout in het afschrift.
5. Gerlach van Gemert reed kort na zijn benoeming met de hertog naar Brussel en werd daar een jaar
gevangen gehouden. Roelof van Haastrecht nam op bevel van de hertog voor hem waar.
6. De Rekenkamer vroeg Hendrik Dicbier wie van juni tot september het ambt had bediend. Het antwoord
is mij niet bekend.
7. Jan Heijm en na hem Jan van de Wijngaard waren stadhouders. Zij traden echter op als hoogschout. Zij
worden in de stadsrekeningen ook als zodanig aangeduid. (Zie hoofdstuk II).
8. De eigenlijke titularis was Reinoud van Brederode. (zie hoofdstuk II).
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Bijlage 3

Laagschouten van 's-Hertogenbosch tot 1629'
Jan van Son

.in of v66r 1365
.28 juni 1368-24 september 1369..
...13 december 1384-30 september 1364..

Jan van Beest

30 september 1384-30 september 1394
30 september 1395-3 maart 1405

Jan van Gemert

(na 21 nov. 1406/v66r 19 nov. 1407)
..25 december 1412-5 juli 1413..

..-17 december 1413
17 december 1413-...(17 februari)1416..
..(februari)1416-oktober 1417...(1418/1419?)
..8 september 1419-24 juni 1420.
..25 december 1421-oktober 1423.

..-26 juni 1426
..27 juni 1427-3 februari 1428..
...-22 maart 1430
22 maart 1430-14 oktober 1430
14 oktober 1430-28 september 1431
28 september 1431-31 augustus 1432
31 augustus 1432-27 april 1437
27 april 1437-25 augustus 1437
25 augustus 1437-27 oktober 1450
27 oktober 1450-15 maart 1451
15 maart 1451-20 januari 1471
21 januari 1471-18 maart 1477
10 september 1477-12 juli 1498

Jan van Gemert
Hubert van Gemert

Arnoud Stamelart van Uden
Jan van Emmichoven

Arnoud Stamelart van Uden
Gozewijn Moedel van der Donk
Willem Brants de Rover
Jacob van Geel
Berthoud de Luwe
Jan van den Kelder
Nicolaas Loenman

Jan van Erp
Nicolaas Loenman
Peter van Best, heer tot Geffen
Nicolaas Loenman
Ywan de Mol
Willem Hinckaert
Hendrik Berwout

12

Willem Hinckaert
Jan van Arkel
Lambert Millinck
Philip Hinckaert2

5

Jan van Schoonvorst

juli 1498-4 oktober 1505
oktober 1505-19 februari 1509
24 februari 1509-25 december 1529
7 januari 1530-1 oktober 1530

september 1530-24 juni 1558
24 juni 1558-25 december 1599
25 december 1599- 14 september 1629
12

Jan van Baexen, heer tot Rosmaten

Hendrik Kuysten
Jan van Brecht'

Jacob van Brecht
Philip van Brecht

Noten
Voor de bronnen waarop deze lijst is gebaseerd zie bijlage 2.
Anton Hinckaert, in feite zijn stadhouder, wordt in de stadsrekeningen onderschout genoemd.
3. Benoemd in plaats van Philips van Lannoy die het laagschoutambt wegens drukke werkzaamheden niet
kon uitoefenen.
1.

2.
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Bijlage 4

Schepenen van 's-Hertogenbosch tot 1629

De namen van de schepenen vaar 1312 zijn ontleend aan het Oorkondenboek van Noord-Brabant en hetnog

te verschijnen supplement daarop.

Ten aanzien van de periode 1312-1401 is voorhetsamenstellen vaneen zo volledig mogelijke lijsteengroot
aantal bronnen geraadpleegd. Uitgangspunt vormde de rijke verzameling schepenakten in het archief van de
Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch. Voor deze periode 1312-1401 leverde dit naar schatting circa
1100 akten op (inv.nrs. 79-1298 minus de zich hieronder bevindende notariele akten en akten van schepenen
uit andere plaatsen). Daarna volgde aanvulling van de hieruit verkregen namen met behulp van akten uit
diverse andere archieven, bronnenuitgaven, inventarissen en regestenlijsten. Een overzicht van de gebruikte
archivalia en werken is hieronder opgenomen.
Voor de periode 1401-1629 is gebruik gemaakt van GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Nomina scabinorum, (inv.nrs. A 574 a, b en d). Dit zijn overzichten van de schepenen voorzien van enige aantekeningen.
Deze drie exemplaren vertonen onderling slechts geringe afwijkingen (met name meer of minder marginale
aantekeningen). Zij zijn verschillend van ouderdom. Het oudste (A 574 d) is vermoedelijk bij de samenstelling ontleend aan de schepenlijsten die vanaf 1401 in de schepenprotocollen staan vermeld en is daarna
jaarlijks bijgehouden. Het boekje is ooit opnieuw ingebonden want de volgorde der bladen is thans niet meer
juist. Steekproefsgewijze controle van de Nomina scabinorum met de opgaven in de schepenprotocollen
leverde steeds gelijkluidende namen op. De Nomina scabinorum bevatten echter veelal meer informatie
over tussentijdse schepenwisseling dan de protocollen.

Tenslotte zijn de aldus verkregen namen vergeleken met de opgaven bij Van Oudenhoven, Silva-ducis,
62-73 en Butkens, Trophtes, 543-563. Van Oudenhoven geeft een overzicht per persoon van de jaren waarin
deze schepen is geweest. Voor de dertiende en veertiende eeuw bevat dit overzicht vele onjuistheden; vanaf
1400 daarentegen zijn de opgaven grotendeels correct. Butkens is tot 1380 nagenoeg geheel onjuist. Daarna
komen nog fouten voor, maar in beperkte mate. Bovendien moet er op worden gewezen dat Butkens allerlei
namen verkeerd weergeeft: Van Waderle (Waalre) is bij hem Van Waterloo. Van Nijnsel Nijverseel en

dergelijke.
De artikelen van Verreyt en Juten in Taxandria over de Noordbrabantse schepenzegels bleken voor de
samensteiling van onderstaande lijst minder geschikt, omdat zij, afgezien van mogelijk aan Van Oudenhoven ontIeende fouten, geen rekening hebben gehouden met het feit dat het ambtsjaar van de schepenen
(sedert 1336) van 1 oktober - 1 oktober liep. Ook bij Van Oudenhoven doet zich dit probleem voor: een naam
is juist. maar het opgegeven jaar is een kalenderjaar en geen schepenjaar. Hetzelfde geldt, maar in mindere
mate, voor Butkens.
Vanaf 1336 kent 's-Hertogenbosch een jaarlijkse schepenwisseling op 1 oktober. Daarvoor is dit niet zeker.
Zie hierover hoofdstuk III. Voor de periode vadr 1336 worden daarom de data van de akten waaraan de
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namen ontleend zijn alsmede een beknopte verwijzing gegeven. (Bij verwijzing naar archiefinventarissen is
dit in beginsel het nummer van het betreffende regest.) Vanaf 1336 worden de schepencolleges van de

de juiste hierarchie in acht genomen.
perioden van 1 oktober - 1 oktober gegeven. Daarbij is zo veel mogelijk
de
worden
echter
deze
volgorde
van twee of meer schepenen is er
gereconstrueerd. Twij fel in
Niet altijd kon
ten aanzien van de jaren 1338, 1339, 1343, 1348, 1352, 1356, 1359, 1362, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376.

naar gangbare voor- en
De namen, die veelal in gelatiniseerde vorm zijn overgeleverd zijn genormaliseerd
het Latijn vermeld. Er is hiervoor
achternamen. Achternamen zijn zo nodig voor de duidelijkheid ook in
van Noord-Brabant, van J. van der Schaar, Woordenboek van
gebruik gemaakt van het Oorkondenboek
de namen in de landstaal
voornamen (Utrecht/Antwerpen, 1984) en van originele bronnen waarin
voorkomen.
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Gebruikte archivalia, gedrukte bronnen en literatuur voor de periode 1312-1401.

ARA Brusset
Archief van de familie De Merode, (inv. nrs. F909, LA 1252 eneenongenummerd vidimus vande proost van
Coudenberg d.d. 9 juli 1374).(M)

RANB 's-Hertogenbosch
Archief Kapittel van Oirschot, Charters, (inv. nrs. 167, 168,169 en 178).
GA 's-Hertogenbosch
Oud archief, Charters en privilegebrieven, (inv. nrs. 43,48,60). (GAH)
Archief van de St. Jan, Charters 1315-1400 (ongenummerd). (St. Jan)
Verzameling Loketkast Il, schepenakten 1312-1400 (geordend: 's-Hertogenbosch en vrijdom, Meierij van
's-Hertogenbosch en plaatsen buiten de Meierij. CLK II)
Rechterlijkarchief, Schepenprotocol 1447-1448, (inv. nr. 1218), fol. 26(r; 1479-1480, (inv. nr. 1249), fol. 372.
(RAsH)
Archief Godshuizen, 's-Hertogenbosch
Archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch, Charters, Schepenakten 's-Hertogenbosch
1312-1401, (inv.nrs. 79-1298).(THG)
Archief van de Bonifanten, Charters 6 februari 1357 en 26 september 1359 (voort. inv.nrs. 411 en 17.000).
Archief van het Begijnhof, Charters. Schepenakten 's-Hertogenbosch 1309-1401, (inv.nrs. 40.000-40.113).
(B)

Archief van de Particuliere Gasthuizen te 's-Hertogenbosch, Adam van Mierden Vrouwen-gasthuis, Cartularium van erfcijnsen en erfpachten, (inv.nr. 34). (MVG)
Archief Abdij van Postel, Postel
Oud archief Charters, (inv.nrs. Abdij 454, 463, 464, 467, 470, 482, 483, 486, 1364: Bergeyk 5, Casteren 6-7,
Hapert 2-3, Heeze 1, Oerle 12, Oirschot 2). (P)

Streekarchief Zuid-Oost-Brabant, Oirschot
Oud administratief archief van Oirschot, (voorl. inv. nr. 978) (OAO)
Rechterlijk archief Oirschot, (voorl. inv. nr. 8155) (RAO)
Van Bavel, o.praem, Inventaris van het archief van de Heusdense Cistercienserkloosters Marienkroon en
Mariendonk. CH. Cist
Van Bavel, o.praem., Regestenboek van het archief van de abdij van Berne 1134-1400. (Bernej
Bormans, Schoolmeesters en Poncelet, ed., Cartulaire de l' Eglise St. Lambert de Litge, deel I, nr. 1088. (L)
Brokken en Lindemann, Inventaris van de Kommanderij van de Duitse orde te Gemert 1249-1795.(KG)

Bulkens. Trophies tant sacrts que profanes du ducht de Brabant.
Campinia, Driemaandelijks blad van het streekarchivariaat Noord-Kempenland. III (1973). 204-205.
Erens. o. praem.. De oorkonden der Abdij Tongerloo. (T)
De 'Fremery, Cartularium der abdij Marienweerd. (MW)
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Heeren. Inventaris van het Huisarchief van Helmond
Hermans, Verzameling van charters en geschiedkundige bacheiden betrekkelijk het Land van Ravesteyn. CR)
VandenHeuve\,De ambachtsgildenvan's-Hertogenbosch v66r 1629. Rechtsbronnen van het bedrijfslevenen
het gildewezen.
Hoekx. inventaris van het archief van het klooster der Rijke Claren te 's-Hertogenbosch 1335-1668. CRO
Krom en Sassen (ed.), Oorkonden betreffende Helmond. (H)

Van Oudenhoven, Silva ducis aucta et renata; of Eene Nieuwe ende gantsch Vermeerderde Beschrijvinge van
de Stadt van 's-Hertogenbossche.
\/an Rooy, Inventaris van het oud-archief van het Zinnelooshuis.
\Ian Rooy, Het Oud archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Henogenbosch. (GZG)
Van Sasse van Yssell, Nieuwe Catalogus der oorkonden en handschriften berustende in de boekerij van het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant + supplement. (SvY, SvY S)
Venner, inventaris van het archief van de familie Van den Bergh te Roermond. (Bergh)

Verkooren. Inventaire des chartes et cartulaires des duchts de Brabant et de Limbourg et des pays d'Outre
Meuse. (V)
Verreyt en Juten, "Noordbrabantse zegels" Taxandria. XIII (1906) 44-49, XIV (1907) 46-51. 131-137: XVI
(1909) 169-174
Juten, "Noordbrabantse zegels", Taxandria. XVIII (1911) 50-56. 150-154, 200-205.246-252, XIX (1912),
61-65.130-134,212-217,289-294.

Juten, "Noordbrabantse schepenzegels", Taxandria. XXII (1915) 173-180,223-229,322-327; XXIII (1916)
56-63.

Juten en Ebeling, "Noordbrabantse schepenzegels", Taxandria. XXIII (1916) 118-124. 152-158.236-243.
XXIV (1917) 41-46, 122-128, 238-244; XXV (1918) 51-55.
Wolf, Archieven van de partikuliere gasthuizen te 's-Hertogenbosch.

1230(kort

Koenraad

Hendrik Tympel

voor 1231)

Genng
Gysam(?)

Jan van Beck

ONB

151

Diederik Proost

Jacob

Gozewijn Knode
Gerard

1244....

Jan van Brussel

ONB 207

Hendrik van Budel
Acrinus van Heesbeen
Wouter Knode
Diederik van Borgelen
Gijsbert van Kouwenberg
Gijsbert van Rodeken
Hugo van Brussel

Luppert
1238.03.17

Acrinus van Heesbeen

1245.11.

ONB

Gozewijn Kok

ONB 212

185

Jan van Brussel

Gijsbertvan den Hogen Huis(de Altadomo)
Genekinus van Berkel
Pelgrim Lodderken
Wederold

Boudewijn van Gent
Diederik Proost
Gevard

1242.12.14

Acrinus van Heesbeen

ONB

Genekinus van Berkel

1249.04.21

Anekoy

ONB

197

231

Jan van Brussel

Pelgrim
Frank z.v. Basilius
Gozewijn Knode
1243.06.24

Gerard Ruch

ONB 198

Gijsbert van Kouwenberg
Arnoud van Bokhoven
Gerard Tympel
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Gijsbert van Kouwenberg
Hugonoy
Godschalk van Heinis
Hendrik Coman
Jan van Brussel

Thomas z.v. Matheus

Gozewijn Kok
Wouter Knode
1258.08..

ONB 270

Makarius
Gillis Knode

Jan de Klerk (Clericus)
Godschalk van Heinis
Jan van Nijnsel

1277.05.6

Godschalk van Bladel

ONB 356

Nicolaas Gruter (Fermentator)

1279,08.15

Luding

ONB 364

Hendrik van Nijnsel
Amelis van Buscel

1259.10.1

Willem van Gent

1281.01.17

Jan Dicbier

ONB 278

Gerlach

ONB

Godschalk van Bladel

371

1262.05...

Makarius

1281.05.26

Gerlach

ONB 285

Jan de Klerk (Clericus)

ONB 372

Arnoud Rover
Jan Djcbier

Gillis Knode
Jan van Nijnsel
Nicolaas Gruter (Fermentator)
Arnoud van Bokhoven

Godschalk van Bladel
1281.07.26- Arnoud Rover
1281.08.1

Jan Dicbier

1266.10.23
ONB 304

Gillis Knode
Wouter Canne

ONB 375
1281.08.21

Jan Dicbier

1268.07.27

Gillis Knode
Jan van Nijnsel
Nicolaas Gruter (Fermentator)

ONB 377

Wellen z.v. Gillis Knode

1281.10.3

Wouter Canne

ONB 379

Jan Coman
Berthoud van Heusden

Daniel van den Dijk (de Aggere)
Berthoud van Heusden
Gerard van Berkel

ONB 380

Arnoud Rover
Jan Dicbier

ONB 315

1281.11.14

1282.03.24

Gerlach

ONB 330

ONB 385

1272.07.22 Jan van Nijnsel
Wouter Canne
Gerard van Berkel
Zeger van Gent

Arnoud Rover
(Godschalk van Bladel?)
(Godfried Bovier?)

1282.07.9

Amelis van Buscel

ONB 388

Alard van Keent

1271.05.19

Kolekinus (Nicolaas?)

ONB 335

1272.10..

Gillis Knode

ONB 337

Jan van Nijnsel

1282.08.27 Amelis van Buscel
ONB 38g
Jan Dicbier jr.

Wouter Canne
Wouter van der Heiden
Zeger van Gent

ONB 403

Amelis van Buscel
Alard

1284.09.28 Gillis Knode

1274.03.30

Gillis Knode

1285.01.5

ONB 343

Jan van Nijnsel

ONB 407

Nicolaas Gruter (Fermentator)
Gerard van Berkel

1285.03.14 Godschalk van Bladel
Wouter Nenne

Gozewijn Kok
Wouter Coman

ONB 409

1274.07.4

Nicolaas Gruter (Fermentator)

ONB 414

ONB 347

Gerard van Berkel

1276.06.12

Nicolaas Gruter (Fermentator)

ONB 352

Gozewijn Kok

1277.03.28- Arnoud Rover
Willem de Zwarte (Niger)
1277.04.3

1285.09.14 Godschalk van Bladel
Wouter Nenne

1286.01.20 Hendrik van Nijnsel
Wellen z.v. Hille

ONB 417

1286.08.31 Gillis Knode

ONB 420

Alard van Hees
Wouter Coman

ONB 355

245

1287.05.9

ONB 425

Arnoud Rover
Makarius van Gent

ONB 507

Wouter Nenne
Nicolaas van Megen

1294.03.28

1287.08.1

Wellen z.v. Gillis Knode

1294.04.1

Wouter Nenne

ONB 426

Jan Coman

Berne 96

Wellen

z.v. Gillis

Knode

Berne 97

1288.07.18

Jan Dicbier

ONB 433

Wouter Nenne

1294.05.19

ONB 509
1289.03.26

ONB 436

Arnoud Rover
Godschalk van Bladel

1294.07.16

ONB 510
1289.11.18

Arnoud Rover

ONB 429

Jan Coman

1294.10.17

Wouter Nenne

ONB 512

Arnoud Rover
Godschalk van Bladel

ONB 513

1290.04.14

ONB

452

1290.12.15

ONB 457

Alard van Keent
Hendrik van Nijnsel
Wellen z.v. Hille

1294.10.28

Wouter Nenne
Thomas van Uden

Arnoud Rover
Nicolaas van Megen
Wouter Nenne
Thomas van Uden

Arnoud Rover
Jan Coman

1294.04.16- Arnoud Rover
1295.04.2
Jan Coman

ONB 518

1291.02.7

Hendrik van Nijnsel

1295.01.25

Alard van Keent

ONB 460

Wellen (?) z.v. Hille

ONB 516

Hendrik van Nijnsel

1291.05.28

Arnoud Poeldonk
Berthoud van Heusden

1295.03.14

ONB 517

Arnoud van Waairc
Boudewijn Gruter (Fermentator)

ONB

462

1291.06.7

Amelis van Buscel

1295.06.7

Hendrik van Nijnsel

ONB

Berthoud van Heusden

ONB 520

Arnoud van Waaire
Boudewijn Gruter (Fermentator)

Arnoud Rover
Wouter Nenne
Thomas z.v. Ludolf van Uden

1295.06.26

ONB

521

Wellen z.v. Hille
Arnoud van Waalre
Hendrik van Son

463

1292.02.22

ONB

469

1292.09.5

ONB 486
1292.09.25

ONB

487

Arnoud Rover
Jan Coman

Thomas van Uden
Nicolaas van Megen

1295.08.7

Arnoud van Waaire

ONB 522

Boudewijn Gruter (Fermentator)

1295.10.13

Wellen z.v. Hille
Arnoud van Waalre

ONB 525
1293.05.29

ONB

495

Arnoud Poeldonk
Berthoud van Heusden

1295.11.26

ONB 527

Wellen z.v. Hille
Boudewijn Gruter (Fermentator)

Amelis van Buscel
Hendrik van Nijnsel
Berthoud van Heusden

ONB 528

Wellen z.v. Hille
Berthoud van Heusden

ONB 529

Amelis van Buscel
Alard van Keent
Hendrik van Nijnsel

1293.09.20 Wellen z.v. Hille
Arnoud Poeldonk
THG 12a Berthoud van Heusden

1296.01.6

Wellen

ONB 530

Arnoud van Waalre

1294.01.22 Wouter Nenne
504
Nicolaas van Megen

1296.02.27

ONB 531

Wellen z.v. Gillis Knode
Jan Coman

1293.07.13

ONB

497

1293.08.14

ONB

499

(ca.)

ONB

246

1295.11.27

1295.12.23

Wellen z.v. Hille
Hendrik van Son

z.v. Hille

Wouter Nenne
Luppert de Zwarte (Niger)

ONB 592

Wouter Nenne
Hendrik van den Dijk (de Aggere)

ONB 593

ONB 534

Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Luppert de Zwarte (Niger)

ONB 594

1296.04.8

ONB 532
1296.04.12

ONB 533
1296.04.13

1300.04.24

1300.05.22

1300.06.6

Arnoud Rover
Nicolaas van Megen

Arnoud Rover
Wouter Nenne
Wouter Nenne
Luppert de Zwarte (Niger)

1296.06.30

Jan Coman

1300.11.28

ONB 539

Wouter Nenne
Luppert de Zwarte (Niger)

ONB 599

Luppert de Zwarte (Niger)
Hendrik van den Dijk (de Aggere)

1300.04.8-

Wellen

1296.07.6

Arnoud Rover
Wouter Nenne

1301.04.1

Arnoud van Waaire

ONB 610

Arnoud Rover
Hendrik van den Dijk (de Aggere)

ONB

Wellen z.v. Gillis Knode
Wouter Nenne

ONB 612

Wouter Nenne
Hendrik van den Dijk (de Aggere)

ONB 623

Hendrik van Nijnsel
Arnoud van Waalre

Hendrik van Gemert
Luppert de Zwarte (Niger)

1301.11.30

Hendrik van Nijnsel

ONB 624

Arnoud van Waalre

Hendrik van Nijnsel
Arnoud van Waalre

1302.01.11

ONB 553

ONB 626

Arnoud van Waaire
Hendrik van Son
Arnoud Dicbier

1297.02.8

Wellen

ONB 554

Hendrik van Nijnsel

ONB 540
1296.07.15

ONB 542
1296.09.21

ONB 546
1296.11.23

ONB 550
1296.12.3

ONB 551
1297.02.8

1301.04.23
611

1301.04.23

1301.10.23

z.v. Hille

Hendrik van Nijnsel
Hendrik van Son
Wellen z.v. Hille
Arnoud van Waalre

z.v. Hille

1302.04.14

ONB 627
1297.08.22 Alard van Keent
Wellen z.v. Hille

ONB 558

1297.08.25 Wellen z.v. Hille
Alard van Keent

Alard van Keent
Hendrik van Nijnsel

ONB 628

Hendrik van Nijnsel
Hendrik van Son

1302.04.19

ONB 559
ONB 560

1302.06.23

Wellen z.v. Hille

ONB 629

Arnoud van Waaire

1297.09.27 Wellen z.v. Hille
Arnoud van Waalre
561

1302.08.11

ONB 631

Hendrik van Nijnsel
Arnoud Dicbier

ONB

1298.03.16 Wouter Nenne

ONB 568

Hendrik van den Dijk (de Aggere)

ONB 632

Amelis van Buscel
Wellen z.v. Hille

1302.08.25

1298.08.29 Nicolaas van Megen
Luppert de Zwarte (Niger)

1302.119

Hendrik van Son

ONB 574

ONB 633

Arnoud Dicbier

1298.04.4- Arnoud Rover
1299.04.18 Jan Coman

1303.02.22

ONB 638

Hendrik van Son
Arnoud Dicbier

ONB 578
1303.03.19
1300.03.11 Wouter Nenne
ONB 590 Luppert de Zwarte (Niger)

ONB 639
1303.03.20

ONB 640

Wellen z.v. Hille
Arnoud van Waalre

Alard van Keent
Arnoud Dicbier

247

1303.10.17

ONB 649
1303.12.10

ONB 656
1303.12.16

ONB

657

1303.04.51304.03.28

ONB

Hendrik van Son

Jan Lysscep

Hendrik van Nijnsel
Arnoud van Waalre

1307.02.20

Nicolaas van Megen

ONB 736

Hendrik van Son

Hendrik van Nijnsel
Hendrik van Son

1307.02.24

Arnoud van Waalre

ONB 738

Hendrik van Son

Wellen z.v. Hille
Arnoud van Waaire

1307.04.28

Hendrik van Son

ONB 740

Nicolaas van Megen

Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Hendrik van Nijnsel
Hendrik van Son

1307.05.18

ONB 743

667

1304.10.3

ONB

1306.06.12

ONB 715

666

1303.04.51304.03.28

ONB

Wellen z.v. Hille
Hendrik van Son

S

Wouter Nenne
Hendrik van Son
Jan Lysscep

Welien z.v. Hille
Arnoud van Waalre

1307.06.26

Hendrik van Son

ONB 747

Gerard van Nijnsel

1304.12.2

Hendrik van Son

1308.02.11

Wellen

ONB 674

Jan Lysscep

ONB 756

Arnoud Dicbier

1304.12.16

Hendrik van Son
Arnoud Dicbier

1308.04.11

Wellen

ONB 760

Hendrik van Nijnsel

ONB

676

z.v. Hille

z.v. Hille

Jan Franke

1304.12.17

ONB

678

Arnoud van Waalre
Hendrik van Son

1308.06.22

ONB
1304.12.26

ONB

679

1305.04.29

ONB

686

761

Hendrik van Nijnsel
Hendrik van Son
Thomas van Uden
Gerard van Nijnsel

Hendrik van Nijnsel
Arnoud Dicbier
Thomas Valant

1308.08.28

Wellen

ONB 765

Hendrik van Nijnsel
Arnoud Dicbier

z.v. Hille

1305.05.2

Wouter Nenne

1308.12.13

Hendrik van Nijnsel

ONB

Arnoud z.v. Berthoud

ONB 770

Jan Franke

Nicolaas van Megen
Gerard van Nijnsel

1309.01.16

Arnoud Dicbier

ONB

Jan Franke

Nicolaas van Megen
Gerard van Nijnsel

1309.03.5

Arnoud Dicbier

ONB 774

Arnoud Poeldonk

Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Gerard van Nijnsel

1309.05.21

Wellen

ONB 777

Thomas Valant

Gerard van Nijnsel
Arnoud z.v. Berthoud

1309.06.25

Arnoud Dicbier

ONB 780

Jan Franke

687

1305.05.15

ONB

688

1305.06.25

ONB

691

1305.08.13

ONB

693

1305.10.14

ONB

696

1306.02.10

Wouter Nenne

ONB

Nicolaas van Megen
Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Gerard van Nijnsel

248

702

771

z.v. Hille

1309.06.29

Arnoud Dicbier

ONB

Arnoud Poeldonk

781

Gijsbert Dicbier
Arnoud z.v. Berthoud

ONB 787

Thomas Valant
Jan Franke

1309.09.19

Weilen

Jan Coman

ONB 789

Arnoud Poeldonk

1309.09.12

z.v. Hille

1309.09.20

Thomas Valant

1310.09.3

Jan Dicbier jr.

ONB 790

Jan Franke

ONB

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

1309.10.30

Thomas van Uden

1310.09.8

Jan Dicbier jr.

ONB 797

Arnoud Dicbier

ONB 828

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

1311.02.11

Nicolaas van Megen

ONB

Hendrik van Son

827

Thomas Valant
1309.11.9

Wellen

ONB 798

Jan Franke

1309.12.19
ONB 804

Arnoud Poeldonk
Thomas Valant

z.v. Hille

837

1311.02.19

Arnoud van Waalre

ONB 838

Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

1309.12.19

Arnoud Dicbier

1311.05.3

Nicolaas van

ONB 805

Jan Franke

ONB 840

Jan Lysscep

1309.12.20

Hendrik van Nijnsel
Thomas Valant

1311.05.14

Nicolaas van Megen

ONB 806

ONB 843

Hendrik van Son

1310.02.11

Arnoud Poeldonk

1311.07.28

Arnoud van Waalre

ONB 809

Jan Franke

ONB

Jan Lysscep

847

Megen

1310.02.27

Arnoud van Waaire

1311.08.11

Arnoud van Waalre

ONB

Jan Lysscep

ONB

Jan Lysscep

811

851

1310.03.7

Arnoud Poeldonk

1311.09.8

ONB 812

Jan Franke

ONB

1310.03.21 Adam van Nijnsel
ONB 813
Arnoud Berwout

852

1311.09.10

Arnoud van Waalre

ONB 853

Jan Lysscep
Arnoud van Waalre
Nicolaas van Megen

1310.03.21

Nicolaas van Megen

1311.11.12

ONB 814

Jan Dicbier jr.

ONB 859

1310.04.9

Nicolaas van

ONB 815

Hendrik van Son

Megen

Jan Lysscep
Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

1311.12.2

ONB

S

Arnoud van Waaire
Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

1310.04.29

Nicolaas van Megen

1312.01.13

Wellen z.v. Hille

ONB 816

Hendrik van Son

ONB 862

Arnoud Poeldonk

1312.02.11

Wellen

1310.05.15

Nicolaas van Megen

ONB 817

Petervande Steenweg(de Lapidea Via) ONB 864

Arnoud Dicbier

1310.05.22

1312.04.1
Jan Dicbier jr.
Petervan de Steenweg (de Lapidea Via) ONB 867

Wellen

ONB 818
1310.06.3

ONB 819

Arnoud van Waalre
Jan Lysscep

z.v. Hille

z.v. Hille

Daniel van den Dijk (de Aggere)

1312.04.3

Jan Franke

ONB 868

Daniel van den Dijk (de Aggere)

1310.07.1

Arnoud van Waalre

1312.04.9

Arnoud Dicbier

ONB 822

Jan Lysscep

ONB

Elias

1310.08.6

Nicolaas van

ONB 825
1310.08.6

ONB 825

869

1312.04.13
Megen
Petervan de Steenweg (de LapideaVia) ONB 870

1312.04.15
Jan Dicbier jr.
Petervan de Steenweg (de LapideaVia) ONB 871

Gewandsnijder (Pannicida)

Thomas Valant

Daniel van den Dijk (de Aggere)
Wellen z.v. Hille

Daniel van den Dijk (de Aggere)

249

1312.05.15

Jan Franke

(ca.)

ONB

873

1312.05.23

ONB

874

1312.05.23

ONB

875

1314.07.27

Arnoud van Waalre

T

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

463

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Arnoud Dicbier
Elias Gewandsnijder (Pannicida)

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Daniel van den Dijk (de Aggere)

1314.07.30

Arnoud van Waaire

T

Jan Dicbier jr.

464

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)
1314.08.27

THG 8la

Wellen z.v. Hille
Daniel van den Dijk (de Aggere)

Wellen z.v. Hille
Arnoud Dicbier
Daniel van den Dijk (de Aggere)

1314.09.11

Nicolaas van Megen

THG 82

Jan Dicbier jr.

1314.11.6

Arnoud van Waaire

1312.07.9

Arnoud Poeldonk

THG

Nicolaas van

ONB

Daniel van den Dijk (de Aggere)

1312.07.3

ONB

877

878

83

Megen

1314.11.22

Arnoud van Waalre

THG

ONB 879

Arnoud Dicbier
Arnoud Poeldonk

Jan Lysscep

1314.12.28

Jan Dicbier jr.

1312.09.15

Wellen z.v. Hille

THG

ONB 880

Arnoud Dicbier

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

1312.09.17

Arnoud Dicbier

ONB

Jan Franke

1312.07.28

881

1312.10.14

Arnoud Poeldonk

ONB

Arnoud Dicbier

884

84

84a

1315.01.2

Jan Dicbier jr.

Berne 151

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

1315.02.12

Daniel van den Dijk (de Aggere)

RC

Wellen

22

z.v. Hille

1315.02.23

Wellen z.v. Hille

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Daniel van den Dijk (de Aggere)

MW

Daniel van den Dijk (de Aggere)

1315.03.6

Wellen

1313.01.24
R 10

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Arnoud Poeldonk

THG 85

Elias Gewandsnijder (Pannicida)

1315.04.27

Arnoud Poeldonk

1313.04.25

Wellen z.v. Hille

THG

Jan Franke

SvY S

Arnoud Poeldonk
Godfried Berwout

1312.11.25

ONB

887

3

1313.08.25

Hendrik van Mierlo

T 454

Arnoud Poeldonk

1313.10.16

Elias Gewandsnijder (Pannicida)

THG

Dirk Rover

79

Tegen 1314 Arnoud van Waalre
T 467
Nicolaas van Megen

Hendrik van Son
1314.01.15

Nicolaas van Megen

Hendrik van Son

80

1314.06.6

Arnoud van Waalre

THG

Jan Lysscep

81

85a

1315.04.27

Wellen

Elias Gewandsnijder (Pannicida)

7

GZG

250

6

Arnoud van Waaire
Jan Dicbier jr.

z.v

Hilie

1315.05.8

Arnoud Poeldonk

Berne 154

Jan Franke

Wellen z.v. Hille
1315.05.13

Arnoud Dicbier

T

Rudolf Lonys

470

1315.05.23

86

Arnoud Poeldonk
Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Emond Rover

1315.07.3

Jan Franke

GZG

Daniel van den Dijk (de Aggere)

8

1315.07.13
1314.06.29

z.v. Hille

GZG

™G
THG

149

GZG

9

Wellen z.v. Hille
Arnoud Poeldonk

1315.07.24

Jan Franke

1316.03.1

Hendrik van Son

THG

Daniel van den Dijk (de Aggere)

THG

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

THG 88

Wellen z.v. Hille
Arnoud Poeldonk

T

1315.08.8

Wellen

MW

Arnoud Poeldonk

87

1315.08.2

161

z.v. Hille

95

1316.03.5

Jan Lysscep
Jan z.v. Hille

486

1316.03.7

Nicolaas van

THG 96

Jan Lysscep

Megen

1315.08.17

Wellen z.v. Hille

1316.03.11

Hendrik van Son

THG 89

Arnoud Poeldonk

THG 97

Jan z.v. Ayken

1315.08.21

Wellen

1316.03.18

Jan Lysscep

THG

Jan Dicbier jr.

St.

Jan

z.v. Hille

Arnoud Poeldonk

99

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)
Jan z.v. Ayken

1316.03.26

1315.08.26

Wellen

THG 89a

Daniel van den Dijk (de Aggere)

1315.08.28

Arnoud Dicbier

1316.03.31

Jan Lysscep

Elias

Berne 158

Jan

St.

Jan

z.v. Hille

Gewandsnijder (Pannicida)

1315.09.10

Wellen

THG 90

Arnoud Poeldonk

z.v. Hille

RC 87

z.v.

Ayken

1316.04.22

Hendrik van Son

Berne 159

Nicolaas van Megen

Jan Franke

Nicolaas van Megen

1316.04.27
1315.09.11

MW

163

Arnoud Poeldonk
Elias Gewandsnijder (Pannicida)

1315.09.11

Wellen

THG

Arnoud Poeldonk

91

z.v. Hille

St.

Jan

Jan Dicbier jr.

1316.05.2

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

H.Cist.4

Jan

1316.05.6

THG 100

1315.09.18

Jan Franke

THG 92

Daniel van den Dijk (de Aggere)

1315.09.22

Jan Franke

Jan

Emond

z.v.

1315.12.8

Wellen

z.v. Hille

St

.

z.v.

Ayken

Jan Lysscep
Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

1316.05.6

Nicolaas van

THG

Jan Lysscep

101

Megen

Arnoud Rover
1316.05.6

Nicoiaas van

THG

10la

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

Jan Franke

1316.05.23

Daniel van den Dijk (de Aggere)
Emond z.v. Arnoud Rover

THG 10lb

Jan Dicbier jr.
Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

1315.12.17

Wellen z.v. Hille

MW

THG

Arnoud Dicbier

T

Arnoud Poeldonk

482

1316.09.14
93

Elias

1315..

T

Megen

Gewandsnijder (Pannicida)
Emond Rover

483

1316.02.12

THG 93a

Jan Dicbier jr.
Jan z.v. Ayken

177

Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Jan Dicbier jr.

1316.10.14

Hendrik van Son

THG

Jan Dicbier jr.

102

THG 103
1316.10.14

Hendrik van den Dijk (de Aggere)

THG 103a

Jan Dicbier jr

Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Gijsbert Lysscep

1316.02.12

Hendrik van den Dijk (de Aggere)

1316.11.8

THG 94

Jan z.v. Ayken

THG

1316.03.1

Jan Lysscep

1316.11.18

Jan Dicbier jr

GZG

Peter van de Steenweg

THG

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

10

104

105

(de Lapidea Via)

251

1316.11.28 Nicolaas van Megen
13
Jan z.v. Ayken

KG

1316.11...

1317.11.3

Nicolaas van Megen

T

Jan Dicbier jr.

541

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via) 1317.12.1

Hendrik van Son

RAsH 1249 Nicolaas van Megen

THG

1316.12.18 Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Nicolaas van Megen

1317.12.19

Hendrik van Son

THG

Nicolaas van Megen

T 517

1317.01.7

THG

106

Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Hendrik van Son

111

112

Nicolaas van Megen

1317.12.31

Nicolaas van Megen

THG

Jan z.v. Ayken

113

THG 114
1317.02.3

Hendrik van Son

THG

Nicolaas van Megen

107

1318.02.12 Jan v.z. Ayken
115
Gijsbert Lysscep

THG
1317.02.17 Hendrik van Son
Jan Dicbier jr.

THG 108

1318.03.16

RAsH

1249

1317.02.19 Hendrik van den Dijk (de Aggere)
522
Peter van de Steenweg (de Lapidea Via) 1318.03.23

T

THG

116

1317.03.12 Hendrik van den Dijk (de Aggere)

T

523

1318.05.12

Gijsbert Lysscep
1317.04.29 Jan z.v. Ayken
Gijsbert Lysscep
1317.05.7
185

Hendrik van Son
Gijsbert Lysscep

1317.05.15 Jan Dicbier jr.
THG 109 Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)
1317.07.17 Nicolaas van Megen

Lk II
Markt

Hendnk van Son

Nicolaas van Megen
Jan z.v. Ayken

Jan Dicbier jr.

1317.03.23 Hendrik van Son
T 549
T 524-529 Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Nicolaas van Megen
1318.05.13
Peter van de Steenweg (de Lapidea Via) T 550-552
Jan z.v. Ayken

MW

Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Hendrik van Son

Hendrik van den Dijk (de Aggere)

Wellen

z.v. Hille

Gerard van Uden

Daniel van den Dijk (de Aggere)
Gerard van Uden

1318.08.8

Wellen z.v. Hille

THG

Engelbert Ludinc

117

1318.08.17

Wellen

T

Engelbert Ludinc

555

z.v. Hille

Jan

Gerard van Uden
Engelbert Ludinc

1319.01.11

Gerard van Uden

THG

118

Engelbert Ludinc

1319.03.7

Gerard van Uden

1318.11.11
St.

THG119-121 Engelbert Ludinc

1317.09.22 Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)
Berne 167 Jan z.v. Ayken
1317.09.22 Daniel van den Dijk (de Aggere)
Gerard van Uden
T 539

1319.03.15

Jan Franke

THG

Engelbert Ludinc

122

1319.03.25

V II

2

1317.09.22 Hendrik van Son
12 Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

Daniel van den Dijk (de Aggere)
Dirk z.v Arnoud Rover
Gerard van Uden

P Oerle

1319.05.13
1317.09.30 Hendrik van Son
THG
123
THG 110 Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)
THG 126a

Daniel van den Dijk (de Aggere)
Gerard van Uden
Engelbert Ludinc

1317.10.28 Hendrik van den Dijk (de Aggere)

T 540

Hendrik van Son

1319.07.1

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via) THG 126

252

Daniel van den Dijk (de Aggere)

Gerard van Uden

1321.()2.2
1319.07.22 Jan Franke
127
Rutger van de Steenweg(de Lapidea Via) THG 132

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Rutger van de Steenweg (de Lapidea Via)

1319.11.11 Nicolaas van Megen

Jan Franke

THG

THG

128

Rutger van de Steenweg(de Lapidca
Jan Dicbier

131.

jr.

THG 128a Jan z.v. Ayken

1321.02.15

Via) THG

133

1312.04.20

THG 134
THG 135

Rutger van de Steenweg (de Lapidea Via)
Nicolaas van Megen
Elias Gewandsnijder (Pannicida)

1320.03.13 Hendrik van Son
Jan z.v. Ayken
582
Gijsbert Lysscep

1321.05.2

Nicolaas van

THG

Daniel van den Dijk (de Aggere)

1320.04.18 Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Hendrik van Son
583

1321.07.1

Elias

THG

Rutger van de Steenweg (de Lapidea Via)

T

T

136

137

Megen

Gewandsnijder (Pannicida)

Gijsbert Lysscep
1321.07.4

1320.04.24 Hendrik van Son
OAO 978 Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Jan z.v. Ayken

THG

Gijsbert Lysscep
Emond Rover

138

1321.08.19

THG

139

1321.08.21

1320.04.26 Hendrik van den Dijk (de Aggere)
THG 129 Arnoud van Enode

1320.07.7

M 1252

Megen
Elias Gewandsnijder (Pannicida)

Rutger van de Steenweg (de Lapidea Via)
Wouter z.v. Colen
Nicolaas van Megen

Jan

Rutger van de Steenweg (de Lapidea Via)

1321.11.27

Rutger van de Steenweg (de Lapidea Via)

St.

Emond Rover
Gijsbert Lysscep
Arnoud van Enode

Nicolaas van

St.

Jan

1321.12.6
St.

Jan

Wouter

z.v.

Nicolaas van

Colen van Oss

Megen

Daniel van den Dijk (de Aggere)

1320.07.10 Jan z.v. Ayken
St.

Emond Rover

Jan

1322.02.26

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

THG

Wouter van Bladel
Berthoud van Heusden
Wouter van Oerle

139a

1320.07.21 Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Arnoud van Enode

M 1252

1320.08.17 Emond Rover
Lk II Hint-Arnoud van Enode

1322.02.28

THG

140

Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Arnoud van Enode

hamerstr.

1322.02.28 Jan z.v. Ayken
1320.09.21 Hendrik van Son
P Diessen 1Arnoud van Enode

St.

Jan

Gijsbert Lysscep

1322.03.12 Jan z.v. Ayken
Godfried Berwout

1320..

SVY S 5
1320.10.8

THG

130

THG

141

Gijsbert Lysscep

THG 142
Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)
Emond Rover

1322.03.15

THG

143

Emond Rover
Gijsbert Lysscep

1320.10.22 Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

THG

130a Emond Rover

GZG 22

Emond Rover
Hendrik van Son

1322.04.28

Hendrik van Son

1322.04.2

1321.01.19 Nicolaas van Megen

THG

131

Elias Gewandsnijder (Pannicida)

1321.01.30 Daniel van den Dijk (de Aggere)

T

592

Elias

(of 1322.05.5)Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

MW 229

Gewandsnijder (Pannicida)

Dirk Rover

1322.09.10

Rutger van de Steenweg(de Lapidea Via )

T 615

Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Gijsbert Lysscep
253

1323.04.24

MW

235

1323.06.29

MW 236
1323.07.2
St.

Jan

1323.07.10

THG

144

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Gerard van Nijnsel

THG

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Gerard van Nijnsel

THG157-158Berthoud van Heusden

Gerard van Nijnsel
Nicolaas de Ouden

1326.11.1

Jan

THG

Wouter van Bladel

Nicolaas van Megen
Elias Gewandsnijder (Pannicida)

THG

1326.05.28 Jan z.v. Ayken
156
Wouter van Oerle

1326.08.22

160

1326 11.7
161

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

z.v.

Ayken

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)
Jan z.v. Ayken

1323.07.20
626

Rutgervan de Steenweg(deLapideaVia) 1326.12.27 Berthoud van Heusden
Wouter z.v. Ele (Colen ?)
THG 162 Wouter van Oerle

1323.10.6

Wouter z.v. Colen
Gerard van Nijnsel

T

THG

145

1323.12.4

THG

146

1324.03.16

THG

147

1324.03.20

THG

148

1324.07.5

THG

149

1324.07.31

GAH

43

1327.01.6 Jan z.v. Ayken
162a Berthoud van Heusden

THG

Elias Gewandsnijder (Pannicida)

1327.01.25

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)

Daniel van den Dijk (de Aggere)

THG

Wouter van Bladel

153

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via) 1327.05.29

Wouter van Bladel

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via) 1327.07.1
Jan z.v. Ayken
THG 163

Gerard van Nijnsel
Willem van Berkel

Peter van de Steenweg (de Lapidea Via) 1327.07.28

Elias Gewandsnijder (Pannicida)

Wouter van Bladel

THG

164

Hendrik van Son

1327.08.7
Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)THG 165
Jan z.v. Ayken
Emond Rover
1327.09.2
Gijsbert Lysscep
THG 166
Wouter van Bladel
1327.10.3

1325.04.11

L

1088

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Wouter

z.v.

THG

167

THG

150

Rutgervan de Steenwep(de Lapidea Via) B 40.001
Gerard van Nijnsel
Nicolaas van

Megen
Elias Gewandsnijder (Pannicida)

THG

1325.07.28

Nicolaas van

THG

151

Megen
Gerard van Nijnsel

1325.09.9

Elias

THG

Gerard van Nijnsel
Nicolaas de Ouden

152

1326.02.2

Gewandsnijder (Pannicida)

Peter van de Steenweg (de Lapidea
Via)

THG154-155Jan z.v. Ayken
1326.04.5

Bergh

254

3

Nicolaas van Megen
Gerard van Nijnsel
Nicolaas van Megen

Gerard van Nijnsel
Nicolaas van Megen
Gerard van Nijnsel

Berthoud van Heusden

Emond Rover

Nicolaas den Ouden

Willem van Berkel

1328.02.19 Wouter van Bladel
168
Wouter van Oerle

1325.06.9

THG

Willem van Berkel

Colen

1327.11.21

1325.05.5

Nicolaas van Megen

THG 162b Willem van Berkel

1328.03.19 Wouter van Bladel
169
Wouter van Oerle

1328.03.28 Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)
Wouter van Oerle

B 40.002

1328.04.16 Wouter van Bladel
170
Berthoud van Heusden

THG

1328.05.19 Peter van de Steenweg (de Lapidea Via)
Jan
Wouter van Oerle

St.

1328.06.16

Dirk Rover

THG

Berthoud van Heusden

171

1328.12.31

Berthoud van Heusden

Wouter van Oerle

173

Daniel van den Dijk (de Aggere)

THG

Nicolaas de Ouden
Berthoud Steimpel

174

Nicolaas van Megen
Elias Gewandsnijder (Pannicida)

1329.02.22
175

1329.05.6

Daniel van den Dijk (de Aggere)

GAH

Gerard van Nijnsel

48

176

1330.08.20

THG

180

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Ouden

1329.05.23

Nicolaas de

1329.06.24

P Bergeijk

5

Nicolaas de Ouden
Bethoud Steimpel

1329.07.28

Nicolaas van Megen

Jan

Berthoud Steimpel

1329.08.16
14

1330.09.9

Jan

THG

Wouter van Bladel

181

1813

Berthoud van Heusden

1330.01.11

THG

177

1330.01.12

P Hapert

2

1330.02.17

Berne 187
1330.04.7

THG

178

1330.05 13

GZG

15

Daniel van den Dijk (de Aggere)
Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Gerard van Nijnsel
Berthoud Steimpel

Gewandsnijder (Pannicida)

1331.02.4

Elias

THG

Nicolaas de Ouden

183

1331.02.7

Berthoud Steimpel

T 730

Gerlach van Son

184

16

1329.12.20 Nicolaas van Megen
P Casteren 7 Rutgervande Steenweg(de LapideaVia) 1331.05.10
RAO 8155
Gerard van Nijnsel

Wouter van Oerle
Wellen van Nijnsel

Wouter van Oerle

182

GZG

185-186

Ayken

1330.11.14

1329.12.12 Nicolaas van Megen
P Casteren 6 Rutgervande Steenweg(de LapideaVia) 1331.04.4

Nicolaas van Megen

z.v.

THG

THG

Berne

Wouter van Bladel
Berthoud van Heusden
Wouter van Oerle
Berthoud van Heusden
Wouter van Oerle

1330.08.21

Rutgervande Steenweg(deLapideaVia)
1331.03.20
Gerard van Nijnsel

1330.01.11

Albert Loze

Berne 189

THG

Berne 183

GZG

179

Rutgervande Steenweg(de LapideaVia)
1330.11.11
Gerard van Nijnsel

1329.03.30

THG

Engelbert Luding van den Dijk (de Aggere)
Wellen van Nijnsel

1330.08.14 Jan z.v. Ayken

THG

1329.01.15

St

Wellen van Nijnsel

Peter van de Steenweg(de LapideaVia)
1330.08.5
Wouter van Oerle
RC 2

172

THG

THG

Wouter van Bladel

Lk II
Maren

1328.07.27

THG

1330.07.6

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Gerard van Nijnsel
Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Geriach van Son
Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Berthoud Steimpel

1331.05.20

Nicolaas de

THG

Jan Lysscep

185

1331.07.25

THG

186

1331.07.31
St.

Jan

Ouden

Gerlach van Son
Berthoud Steimpel

Daniel van den Dijk (de Aggere)
Gerlach van Son

Berthoud van Heusden
Wouter van Oerle

1331.10.7

Elias

KG

19

Nicolaas de Ouden

Wouter van Oerle
Albert Loze

1331.10.8

Berthoud Steimpel

KG 20

Gerlach van Son

1331.10..
P Heeze 1

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Berthoud Steimpel
Gerlach van Son

Wouter van Bladel
Berthoud van Heusden

Gewandsnijder (Pannicida)

255

1331.10.21

THG

188

1331.11.21

THG

189

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Gerard van Nijnsel

1333.12.2

Peter van Tuil (de Tula)

THG 200a

Jacob Gheroy

Elias Gewandsnijder (Pannicida)
Berthoud Steimpel

1334.01.5

THG

Nicolaas de Ouden
Arnoud IJsebout

1332.01.22 Jan z.v. Ayken
Berne 193 Wellen van Nijnscl

201

1334.01.30

THG 20la

1332.07.4

Albert Loze

1334.(Xi.30

B 40.003

Wellen van Nijnsci

THG

202

Daniel van den Dijk (de Aggere)
Arnoud IJsebout
Gerard van Nijnsel
Gozewijn Steenwech

1332.08.13

Albert Loze

1334.09.18

RC 23

Wouter van Oerie

MW 425

Gozewijn Steenwech
Nicolaas de Ouden

1332.09.5

Wellen van Nijnsel

1334.10.14

MVG

Albert Loze

V I. 1397

Engelbert Luding van den Dijk (de
Aggerc)

V I, 1 403

34

1332.09.18

THG

191

1334.11.24

1334.11.25

Berthoud van Hcusden

GAH 60

Wellen van Nijnsel
Engelbert Luding van den Dijk (de

Aggere)

RC

Jan z.v. Elias

3

1332.12.13

THG

192

Wellen van Nijnsel
Jan z.v. Elias

1333.(11.24 Wellen van Nijnsel
193
Jan z.v. Ayken

THG

194

1333.()4.30

THG

195

1333.05.11

THG

196

1333.06.12

Lk Il

Markt
1333.08.24

THG

197

1333.09.30

THG

198

Wellen van Nijnsel
Jan z.v. Ayken

1335.01.26

Lk Il
Markt
1335.02.1

Engelbert Ludingvan den Dijk (de Aggere)
Wellen van Nijnsel

Nicolaas de

Ouden

1335.03.4

Jan Lyssccp

Berthoud z.v. Dirk
THG 203
THG 203 bis
Wellen van Nijnsel

1335.03.20
B 40.004

Jan Lysscep

1335.05.3

Tielman van Son

Berthoud z.v. Dirk

Wouter van Oak
Wellen van Nijnsel

1335.05.4

Tielman van Son

RC

Berthoud z.v. Dirk

Gerard van Nijnsel
Berthoud Steimpel

GZG

Daniel van den Dijk (de Aggere)
Berthoud Steimpel

1335.05.11

Peter van Waaire

St. Jan

Berthoud z.v. Dirk

Gerard van Nijnsel
Jacob Gheroy

1335.06.1

Tielman van Son

GZG

Berthoud z.v. Dirk

Daniel van den Dijk (de Aggere)

Arnoud IJsebout

1333.10.6

berara van

THG

Jacob Gheroy

256

Ouden

RC

1333.10.3

199a

Nicolaas de

V 1,1 4()5

Wouter van Bladel
Wouter van Oerle

THG

199

Ouden

V 1.1 413

THG

1333.(11.29

Nicolaas de

Berthoud van Heusden

1332.09.30

1332.12.3

Daniel van den Dijk (de Aggere)

iv4,1,ct

5

5

1335.05.11
17

19

Wellen van Nijnsel
Peter van Waalre

1335.07.4

Tielman van Son

B 40.005

Berthoud z.v. Dirk

1335.08.12

Tielman van Son

THG 203a

Berthoud z.v. Dirk

·

1335.09.3

Wellen van Nijnsel

RC 8

Berthoud z.v. Dirk

Jan van Hees

Hendrik van Uden
Matheus Gheghel

1335.12.18

Wellen van Nijnsel

Berne 201

Peter van Waalre

1335.05.16

THG 205

Gerard van Nijnsel
Gozewijn Steenwech

1336.05.28

Daniel van den Dijk (de Aggere)

Berne 204

Arnoud Ilsebout

1336.06.21

THG 207

Gerard van Nijnsel
Arnoud Usebout

1336.07.11

Daniel van den Dijk (de Aggere)

H

Nicolaas de

17

1336.08.25

THG 208

1341

Arnoud Ayken
Ywan van Grave
Hendrik Stierken
Nicolaas van Berkel
Godschalk Roesmont
Hendrik van Lare

1342

Thomas Meleman (Molendini)

Dirk Buxken
Godschalk van Bladel
Jan Basijn
Rudolf van Zuilichem

Ouden

Lodewijk z.v. Albert van Bussel

Daniel van den Dijk (de Aggere)
Gozewijn Steenwech
1343

1336

Jacob van Zuilichem

Hendrik van Arkel
Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Godfried Sceijvel

van Nijnsel

Leonius van Erp
Godfried Heerkens
Dirk Posteel

Jan van Hees

Hendrik van Uden
Matheus Gheghel

Adam

Jacob Coptiten
Arnoud z.v. Godfried
Herman van Eindhoven

1344

Godfried Sceijvel

Jan van Hees
1337

Arnoud Ayken
Ywan van Grave
Hendrik Stierken

Matheus Gheghel

Arnoud Ayken
Nicolaas van Berkel
Arnoud Berwout
Arnoud van Waalre

Gerard Vos
Nicolaas van Berkel
Godschalk Roesmont
Hendrik van Lare
1338

1339

Thomas Meleman (Molendini)
Godfried van Thalamus
Gijsbert van Vlokhoven
Dirk Buxken
Godschalk van Bladel
Jan z.v. Jacob
Nicolaas Scilder

1345

Gozewijn Steenwech

Hendrik van Arkel
Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Arnoud Ayken
1346

1340

Dirk Buxken
Rudolf van Zuilichem
Lodewijk z.v. Albert van Bussel

Adam van Nijnsel

Jacob van Zuilichem

Hendrik van Arkel
Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Godfried Sceijvel

Berthoud van Heusden

Peter van Waaire
Thomas Meleman (Molendini)

Jacob Coptiten
Arnoud z.v. Godfried
Gijsbert van Doorn (de Spina)

Arnoud Berwout
Gijsbert van Gestel

Wouter van Oerle
Arnoud IJsebout

Jan van Derentheren
1347

Bartholomeus z.v. Dirk

Godschalk van Bladel
Jacob Coptiten
Gijsbert van Doorn (de Spina)
Rutger de Ouden
Gerlach Rover
Andreas Valant

257

1348

Berthoud z.v. Dirk

Rutger de

Arnoud Berwout
Arnoud van den Kloot (de Globo)
Jan Basijn
Jan Dicbier
Jan van Eindhoven
Dirk van Hoculem

Jan Dicbier
Arnoud Rover
Gijsbert Lysscap

1356

1349

Ouden

Dirk van Hoculem

Arnoud IJsebout
Gozewijn Steenwech

Godfried Sceijvel

Dirk Buxken

Godschalk van Bladel
Arnoud van Waalre
Jan van Gestel

Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Nicolaas van Berkel
Arnoud van Waalre
Dirk Posteel

Hendrik Loze
Peter Steenwech

Arnoud Rover
1357

1350

Peter van Waalre

Gozewijn Steenwech

Hendrik van Arkel
Godfried Sceijvel
Dirk Buxken
Lodewijk z.v. Albert van Bussel
Herman van Eindhoven
Godfried Heerkens

Jan van Hellu
Gijsbert van Doorn (de Spina)
Gevard van Eindhoven

Jan Cnode
Leonius van Langvelt
1358

1351

Hendrik van Uden

Godschalk van Bladel

Peter van Waalre
Thomas Meleman (Molendini)
Jan van Derentheren
Gerard genaamd Vosse

Jan van Tuil (de Tula)
1359

1353

Gerard Vos

Gijsbert van Doorn (de Spina)
Rudolf van Zuilichem
Jan van Derentheren
Jan van Eindhoven
Willem van der Aa
Arnoud van Vladeracken

Jan Dicbier
Arnoud Stamelart van den Kelder

Gozewijn Steenwech

(de Penu)
Jan Voghet
Gerard Wisselleer
Gerard Steenwech
1360

Gerard genaamd Vosse
1361

Peter van Waalre

Arnoud van den Kloot (de Globo)
Willem Vrancken
Herman van Eindhoven
Gerlach de Rover
Hendrik Steenwech

258

Hendrik Stierken
Willem Vrancken

Arnoud Berwout
Jan van Hellu
Arnoud van Waalre

Gozewijn Moedel Dicbier

1362

Hendrik van Mordrecht, ridder

Hendrik van Mordrecht, ridder

Rutger de Ouden
Arnoud van den Kloot (de Globo)
Gijsbert Lysscap
Jan van Gestel
Jan van Gemert
Hendrik van den Kelder (de Penu)

(de Penu)
Jan van Hellu

1355

Bartholomeus z.v. Dirk

Hendrik van Uden

Hendrik van den Dijk (de Aggere)
Arnoud Rover
Arnoud Stamelart van den Kelder

1354

Hendrik van den Dijk (de Aggere)

Bartholomeus z.v. Dirk

Gijsbert Lysscap
Heimerik van Dordrecht
Frank van Gestel
Koenraad Writer
Jacob Tijt
1352

Berthoud van Heusden

Gijsbert van

Doorn (de Spina)

Dirk van Hoculem

Gerard van Vladeracken

Arnoud van Andel
Leonius van Langvelt
Willem van der Aa
Arnoud Dicbier
Hendrik van Kessel
1363

Hendrik van

Jan van Straten

Simon de Mirabello
Jan van Erp

Uden

1370

1364

Rijkhoud Koc, ridder

Willem Eelkens
Jacob Coptiten
Gerard van Berkel
Gozewijn Moedel van den Steenwech

Gerard Vos
Frank van Gestel
Koenraad Writer
Gerard genaamd Vosse
Peter Steenwech
Gerlach van Keldonk

(de Lapidea Via)
Arnoud Stamelart van der Spanct
Jan z.v. Trude

Jan van Derentheren

Jan van Gemert

1371

Arnoud van Waalre

Arnoud Rover, ridder
Arnoud Stamelart van de Kelder (de Penu)
Arnoud Heijm
Jan van Erp z.v. Leonius

Arnoud Heijm
Gerard van der Aa
Gijsbert van VIokhoven
Jan van Zidewijnden
Otto Bilseman

Wouter van Oerle

Gijsbert Lysscap (junior?)
1365

Hendrik van Mordrecht. ridder

Emond Rover
Godschalk van Bladel
Arnoud Berwout
Arnoud van Waaire
Arnoud Stamelart van den Kelder

1372

Jan van Tuil (de Tula)
Jan van Bruheze

Willem Coptiten
Nicolaas van Oerle
Dirk z.v. Bartholomeus
Laurens Boijen

(de Penu)

Gozewijn Moedel Dicbier
1366

1373

Godfried Sceijvel

Gijsbert van

Doorn

Wouter van Erp
Jan van Erp
Marcelis van Oss
Emond Rover
Ywan Stierken
(de Spina)

1374

Gozewijn Steenwech
Jan van Gemert

Gerard van Berkel

Arnoud Stamelart van der Spanct
Willem de Ouden
Gerard van Uden
Jan van Dordrecht
Arnoud van Beek
Jan van den Dijk (de Aggere)

Gijsbert Lysscap
Hendrik Loze
Wellen van Nijnsel
Jan z.v. Boudewijn
Nicolaas Scilder
Hendrik van Mechelen
1368

Dirk Rover, ridder

Jan van Derentheren

Adam van Nijnsel
Gerard Scilder
Willem Eelkens
Bodo van Tiel
Dirk z.v. Ywan
Jacob Coptiten
1367

Godschalk van Bladel

1375

Gerard Steenwech

Jacob Coptiten
Hendrik Cnode

Arnoud Dicbier

Hendrik van Erp

Jan van Zidewijnden

Andreas van Uden

Gijsbert Sceijvel
Willem z.v. Arnoud Tielkens

Jan Scrage

Jan van Bruheze
1369

Rudolf Roesmont

Wolfert van Giessen

1376

Leonius van Langvelt

Arnoud van Andel
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Simon de Mirabello
Jan z.v. Trude

Arnoud Heijm
Willem z.v. Arnoud Tielkens
Simon de Mirabello
Hendrik Dicbier
Dirk Berwout
Hendrik Scilder

Gijsbert Lysscap junior
Jan van Oudheusden

1377

Dirk Rover, ridder

Wouter van Erp
Jan van Erp
Gozewijn Moedel van den
Steenwech (de Lapidea Via)
Laurens Boijen
Marcelis van Oss
Arnoud van Geel
1378

1379

Arnoud Rover, ridder
Gijsbert van VIokhoven
Willem z.v. Arnoud Tielkens
Gerard van Berkel
Jan van Erp z.v. Leonius
Willem Coptiten
Jan van Dinther
Arnoud Heijm

1384

Jacob Loze
1385

1386

1387

Gijsbert Lysscap junior
Arnoud Veer
Willem Scilder

Dirk Berwout
Hubert Steenwech

Jan de Ouden
1388

Arnoud Stamelart van der
Spanct

Marcelis van Oss
Jan van den Dijk (de Aggere)
Hendrik Dicbier z.v. Godfried
Zegebert van Hoculem
Gerard van den Wiel
Willem van Hees

1389

Arnoud Stamelart van den Kelder (de Penu)
Gerard van VIaderacken

Jan van Erp

Arnoud Stamelart van der Spanct

Jan van Erp z.v. Leonius
Ywan Stierken

Willem Scilder
Gozewijn Steenwech

Dinther

Jan van Gestel
Jordaan z.v. Arnoud Tielkens

Jordaan van Hoculem

Willem Scilder
1390
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Willem van der Aa, ridder
Gerard van Berkel

Arnoud Heijm
Willem Coptiten
Emond Rover
Jan van Dordrecht
Jan van den Dijk (de Aggere)

Jan van Bruheze

Dirk Rover, ridder

Gozewijn van der Aa. ridder

Gijsbert van Vlokhoven
Willem z.v. Arnoud Tielkens
Jan van Erp z.v. Leonius
Simon de Mirabello

Leonius van Langvelt
Jan z.v. Boudewijn

1383

Jan van Gemert

Gerard van der Aa
Arnoud Berwout

(de Penu)

Jan van

Trude

Dirk Rover
Jan de Ouden

Jan van Nijnsel

1382

z.v.

Jan van Erp
Ywan Stierken

Leonius van Erp
Hendrik Cnode

381

Jan

Leonius van Erp
Jan van Nijnsel
Willem Scilder
Emond van Gemert
Hendrik Rael
Gozewijn Steenwech

Jan Scrage

Arnoud Stamelart van den Kelder

Kelder (de Penu)

Jacob Coptiten
Gerard van Berkel
Willem Coptiten
Dirk z.v. Bartholomeus

Dirk z.v. Bartholomeus
Dirk Rover

1380

Arnoud Stamelart van den
Leonius van Langvelt

Jan van Erp

Gerard van Uden

Hendrik Dicbier z.v. Godfried

Hubert van Gemert

Jacob Loze

Arnoud van Viaderacken
Hendrik van Werthusen
Engelbert Pijnappel z.v. Luding

Gerard van der Aa
Hubert van Gemert
Jacob Steenwech
1398
1391

Jan van den Dijk (de Aggere)

Willem z.v. Arnoud Tielkens
Dirk Rover
Jan van Nijnsel
Jacob Tijt
Arnoud van Vladeracken
Gerard Raet

Lucas van Erp
Heimerik Groij
Jacob van den Wiel
Ywan van Grave
Gozewijn Moedel z.v. Berthoud
1399

1392

Gijsbert van Vlokhoven

Simon de Mirabello
Emond Rover
Jan van Dordrecht

Jacob Loze

Jacob Tijt

Dirk Rover
Gijsbert van Doorn (de Spina)
Jan z.v. Wolfert
1400

Jan van Bruheze

Gerard van Berkel

Gerard van Uden

Arnoud Stamelart van der Spanct
Gijsbert Lysscap junior
Gozewijn Steenwech

Gozewijn Steenwech z.v. Jordaan
Jordaan z.v. Arnoud Tielkens
Jacob Coptiten
Jacob van Nijnsel

Jan van Gestel

Ywan Stierken

Jordaan z.v. Arnoud Tielkens
Jan van Gemert
1401

1394

Dirk Rover, ridder

Willem van der Aa. ridder

Jan van den Dijk (de Aggere)
Arnoud Veer
Wouter Coptiten
1393

Jan van Dordrecht

Gozewijn van der Aa, ridder

Willem van der Aa, ridder

Edmond Rover
Arnoud Veer
Hubert van Gemert

Dirk Rover, ridder

Jan van Erp

Dirk Berwout
Dirk Rover

Gillis van Geel
Arnoud Stamelart van Uden de Penu

Jan Sceijvel
Jan Coptiten

Jan van Best

Heimerik Groij
1402
1395

Gozewijn van der Aa, ridder

Gillis Coptiten
Hendrik van Uden
Daniel Roesmont

Dirk Rover
Wiliem Scilder
Gijsbert van Doorn (de Spina)
Maarten Berwout
Jacob Coptiten
Dirk de Lu

Nicolaas Scilder
Willem Broeder
1403

1396

Ywan Stierken
Hendrik Dicbier
Hendrik Dicbier z.v. Godfried
Gerard van den Wiel
Gerard van der Aa
Arnoud Heijm
Gerard Scilder
Arnoud Stamelart van der Spanct
Gerard van Berkel
Jan van Gestel

Hendrik Dicbier z.v. Godfried
Gerard van der Aa

Wouter Coptiten
Dirk Rover
Arnoud Heijm
Berthoud Spierinck
Hendnk Becker
1404

1397

Gozewijn van der Aa, ridder
Jan van Dinther

Dirk Berwout
Gozewijn Steenwech

Jacob Tijt
Willem van Doorn (de Spina)
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Jan z.v. Wolfert
Jacob van Nijnsel

Jan van der Dussen

Gerard van der Aa
Jan Dicbier

Gerard Bathensoon

Peter Joede
1405

Jan van Dordrecht

Jordaan z.v. Arnold Tielkens

1412

Dirk de Lu
Lucas van Erp
Gillis van Geei
Hendrik Heijm

z.v.

Gerard

Arnoud Heijm
Hendrik van Uden
Bartholomeus Spierinck
Hendrik Becker
Willem van der Aa
Rudolf Berwout

Jacob van Vladeracken
1406

Hendrik Dicbier

Ywan Stierken

Dirk Rover
Jacob van den Wiel
Arnoud Stamelart van Uden
i.p.v. Goes

1413

Gerard van Berkel

Gillis Coptiten

Gerard Scilder
Hendrik Heijm
Gerard van der Aa
Hendrik Dicbier

Jan Heijm
Jacob Goes

Jan Balyart
Gerard van Berck

Peter van Best
1414
1407

Gerard van der

Aa

Ywan Stierken
Jacob Coptiten

Jan van Gemert

Jacob van Nijnsel

Dirk Rover
Hendrik van Uden
Arnoud Dicbier

Jan Heijm
Arnoud Dicbier
Jan van Berkel

Jan Joede

Rudolf Lonijs

Zegebert van Hoculem
1415

1408

Heimerik Groij

Hendrik Dicbier z.v. Godfried
Arnoud Heijm

Dirk de Lu
Hendrik van Weerthuijsent
Jacob Monix

Jan van Best
Bartholomeus Spierinck
Hendrik Becker
Floris van der Aa
1409

Jan van Dordrecht

Gerlach van Gemert
Willem Brant Rover
Godfried van Rode i.p.v. Weerthuijsen
1416

Jacob van Nijnsel

Gillis van Geel
Nicolaas Scilder
Willem Broeder
Hendrik Heijm
Gozewijn van Berkel
1410

1411

Ywan Stierken
Dirk Rover

Zegebert van Hoculem
Jan van der Dussen

Jacob van Geel
Reinier Loden
Marcelis de Lu
Willem z.v. Willem z.v. Arnoud Tielkens

Arnoud Monix
1417

Jacob van Viaderacken

Jacob Coptiten
Jacob van den Wiel
Jan Heijm
Peter van Best

Rudolf Berwout
Hendrik Dicbier
Jan de Lu
Dirk van Haastrecht
Jan Hoornken

Lzonius van Erp

Peter Steenwech

Dirk Rover

Daniel Roesmont
Jacob van Vladeracken
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Dirk Rover, ridder

Gerard van Berkel

1418

Meerhem
Willem van Gent, ridder
Hubert van Gemert
Dirk van

Berthoud de Lu
Rudolf van Haastrecht
Jacob Groij

Dirk Rovert
Lucas van Erp z.v. Gerlach
Dirk de Lu z.v. Dirk
Jan Loenman
Gerard Monix i.p.v. Rover
1419

Jan van Beers
Arnoud van Bladel

Hendrik Dicbier z.v. Godfried
Van

Haastrecht

Dirk Rover, ridder

i.p.v

Hessel van Drongelent

Godried de Lu i.p.v. de Lu

Godfried Berwout
Hendrik van den Borchacker
Godfried van Zeelst
Jan Berwout
Jan de Lu z.v. Adam
Nicolaas Hels i.p.v. van Drongelen

1426

Jacob van Vladeracken

Zegebert van Hoculem
Jan Balyart
Reinier Loden

Dirk de Lu
Godfried van Dommelen

1420

Zegebert van Hoculem

Godfried van Rode
Wouter Colen van Oerle
Willem Loenman
Godfried Smeeds
Godfried van Dommelen
Jan van der Hagen

Arnoud Monix
1427

z.v. Gijsbert

Hendrik van Uden

Bartholomeus Spierinck

Hendrik Heijmt
Marcelis de Lu
Jan Monix
Gerard de Wael z.v. Gijsbert

1421

Hendrik Dicbier

z.v.

Godfried van Druten

Godfried

Gijsbert Roesmont i.p.v Heijm

Hendrik Heijm
Willem Brant Rover

Dirk van Haastrecht
Hendrik Steenwech

1428

Peter van Best
Gerard van Berck
Jan Loenman
Arnoud Wolfertsz.

Jan de Rover

Arnoud Wolfertsz.
1422

Jacob van den Wiel

Gerard Scilder

Jan van Erp

Dirk de Lu
Hendrik Dicbier

Godfried van Erp

Jan van Berkel

1429

Hendrik Dicbier

z.v.

Godfried

Gerard van der Aa
Godfried Roesmont

Reinier Loden
Jan Loenrnan
Gozewijn Moedel van der Donck

Jan van Beers

Hendrik Stijer
1423

Dirk van Meerhem

Peter Joede
Jacob Monic
Marcelis de Lu
Nicolaas Hels
Daniel Roesmont

Arnoud Rover
Simon van Geel
1430

Rudolf Lonijs
Godfried van Rode
Reinier Loden
Dirk de Lu

Jan Monix
1424

Willem van Gent, ridder

Jan van Erp z.v. Jan

Jacob van den Wiel
Nicolaas Loenman

Gerard Balyart

Arnoud Rover
Gijsbert Rover
Godfried Roesmont
Willem Reeuwe
1425

Willem van der Aa

Godfried van Rode
Jan Dicbier van Mierlo

1431

Willem Brant Rover

Peter Steenwech
Nicolaas Loenman
Mathias Back
Jan Bathensoon
Jan van Best

Jan Noeden z.v. Hendrik
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Dirk van Derentheren i.p.v.

Peter van Erp
Hendrik van Arennest
Jan de Ouden z.v. Willem

Loenman (die schout werd)
1432

Peter van Best

Gerard van Berck
Jan Loenman
Jan Monix
Jan Dicbier
Godfried van Erp
Rutger van Geldrop
1433

1439

Hendrik Dicbier
Jan Balyart
Rudolf Lonijs
Tielman van Doorn (de Spina)
Hendrik Berwout
Arnoud Boest

Jan Balyart

Jacob Monix
Godfried van Dommelen
Willem Reeuwe
Ardriaan Monix z.v. Gijsbert
Jacob van Geffen

1440

Berthoud Spierinck

Hendrik Dicbier
Reinier Loden

1441

Dirk van Oss
Tielman van Doorn (de Spina)
Arnoud Stamelart van Uden
Willem van der Aa

Jacob Steenwech

Ludolf Buck
Maarten Goevij
1442

Daniel Roesmont
Gozewijn Heijm
Godfried Boest

Jan Spierinck

Jan de Joede
Jan van Cranendonk z.v. Lodewijk
Reinier Loden z.v. Reinier
1443

Jan Monix

Berthoud de Lu
Godfried van Druten
Gerard Balyart
Gerard van Viaderacken
Gozewijn Heijm

Peter van Best

1444

Gerard van der Aa
Dirk de Lu
Arnold Monix z.v. Gijsbert
Willem Dicbier z.v. Hendrik
Leonius van Erp z.v. Leonius
Willem Dicbier z.v. Jan
1438

Jacob Monix

Marcelis de Lu
Godfried van Erp
Jan Bathensoon
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Jan Balyart
Godfried van Druten

Jan van Erp
Arnoud Rover de Porta
Arnoud Heijmt
Willem Dicbier z.v. Jan de Borchgreve
Jan Waerloes i.p.v. Dicbier(dieschoutwerd)
Willem de Joede i.p.v. Heijm

Nicolaas van Beers
1437

Jan de Rover

Rudolf Lonjjs
Godfried de Lu
Arnoud Heijm
Willem Loijer
Hendrik de Hoesch i.p.v. Heijm
(die schout werd)
1436

Godfried van Rode

Dirk de Lu
Arnoud van Erp
Maarten Monix

Marcelis de Lu
Peter van Erp

1435

Willem van der Aa

Jan Monix
Willem Loijer
Hendrik de Hoesch
Gerard van Viaderacken
Andreas de Lu
Arnoud Berwout

Jan Nolleken
1434

Arnold Stamelart van Uden

Arnoud Stamelart van Uden

Rudolf Lonijs
Jan Monix
Willem Dicbier z.v. Hendrik
Rudolf Scilder
Amelis van den Hoevel
Christiaan Coenen
1445

Godfried van Rode

Arnoud Monix z.v. Gijsbert
Gerard van VIaderacken
Arnoud van VIaderacken

1446

Godfried Scilder
Bartholomeus van Meerlair
Gozewijn Toelinc

Gerard Scilder
Nicolaas Spierinck
Willem van Gent
Jan Monix z.v. Jacob

Gozewijn Heijm

Gerard van Berkel

Andreas de Lu
Godfried Boest
Hendrik Becker

1453

Dirk van Oss

Hendrik de Hoesch

Amoud van Geel z.v. Lambert

Gerard van VIaderacken
Wouter van Vught

Simon de Hoesch

Jan Waerloes z.v. Jan

Jan

Kepken

Gozewijn van Beck
1447

1448

Loenman
Rutger van Geldrop
Willem Dicbier z.v. Jan
Ludolf Buck
Marcelis van Uden
Arnoud Berwout z.v. Rudolf
Nicolaas Spierinck

1454

Dirk de Lu

Jan Monix
Dirk van Oss
Rudolf Scilder
Amelis van den Hoevel
Wouter van Vught
Peter van Arennest
1449

Godfried van Lancvelt

Jan

Jan Spijker
1455

Peter van Bestt

Jan Loenman z.v. Jan

Jan van Erp z.v. Arnoud i.p.v. Dommelen
1456

Jan Bathensoon

Jan Monix

Gijsbert Haeck
Amelis van Boechem
Dirk van der Aa
Hendrik Monix
Adam de Lu
Gijsbert van den Broeck
1457

Gerard van Vladeracken

Peter van Arennest
Jan Monix z.v. Jacob
Jacob van Berckt
Simon van Geel
Rudolf de Bever z.v. Rudolf
Hendrik Noeden
Rutger Berwout i.p.v. Berck

Gozewijn Heijm
Andreas de Lu
Maarten Goevij
Jan van der Aa
Everard van den Water
Wouter Pijnappel
1451

Godfried van Dommelent
Gozewijn Heijm
Arnoud Berwout
Ludolf Buck
Gozewijn Toelinc
Gerard Boest

Jan Spierinck
Gerard van Vladeracken
Jan Dicbier z.v. Jan

Gerard Boest
Gijsbert Haeck
Rudolf de Bever
Willem Scilder i.p.v. Dicbier
(die schout werd)
Arnoud Heijm z.v. Jan i.p.v. van Best
1450

Loenman
Simon de Hoesch
Arnoud Berwout z.v. Rudolf
Maarten van Rode
Peter Steenwech
Maarten Berwout z.v. Arnoud

Nicolaas

Jan Loenman

Arnoud Monix z.v. Gijsbert
Willem Dicbier z.v. Jan
Maarten Monix
Ludolf Buck
Amelis van Boechem
Arnoud Groetart van Oss

1458

Maarten Monix
Nicolaas Spierinck
Wouter van Vught

Willem van Gent
Jan Monix z.v. Jan
Hendrik Heijm

Gozewijn van den Hezeacker
1452

Jan Monix

Christiaan Coenen

1459

Arnoud Berwout

z.v.

Rudolf
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Jan Dicbier z.v. Jan
Maarten van Rode

Rijkhoud de Borchgreve
Jan Ghijsselen
Gerard Bathensoon
Maarten z.v. Nicolaas Martens
Willem Pyckevet

Jan Steenwech
Jan Neve
Dirk van Beers

Hendrik van der Merendonc
1467

1460

Gijsbert

Roesmont

Jan van der Aa

Maarten van Rode

Ludolf Buck
Gozewijn Toelinc
Jan Spijker
Hendrik van Uden

Simon van Geel
Jan Steenwech

Jan Spijker z.v. Jan
Godfried Cleynael
Peter van Druten

Jan Ghijsselen

Hendrik z.v. Godfried van Hedel
1468
1461

1462

Jan Spijker

Marcelis van Uden
Jan Waerloes z.v. Jan
Willem van Wijck z.v. Leonius
Arnoud Stamelart z.v. Hendrik
Arnoud Heer z.v. Gijsbert
Tielman Pyckevet

Tielman Pyckevet
Jan van Arkel z.v. Peter

Simon de Hoesch

Gijsbert Pels
Daniel van Gewanden
Jan van Ham
Gozewijn Heijm i.p.v Pyckevet
1469

Hendrik Dicbier
Bertram z.v. Godfried van Hedel
Jan Spijker z.v. Jan
Gozewijn Heijm

1470

Gerard van Vladerackent

Jan Witmerijt
Gerard van Eijk i.p.v. Viaderacken

Gerard van Vladeracken

Amelis van Boechem
Jan van Erp z.v. Arnoud
Gerard Balyart
Hendrik Ghijsselen
Jan van Arkel z.v. Peter
Lucas Pieck z.v. Jacob

Jacob

z.v.

Maarten Monix
Amelis van Boechem
Willem van Gent
Willem Monix z.v. Jan
Arnoud van Weilhusen

Jan Monix z.v. Jacob
Simon van Geel
Gozewijn van den Hezeacker
Jan Ghijsselen z.v. Jan
Chrispiaan Becker
Wouter van Beers
1464

Jan Monix

Rudolf de Bever z.v. Rudolf
Gozewijn van den Hezeacker
Jan Ghijsselen z.v. Jan
Rudolf Dicbier
Nicolaas van Berkel
Willem van den Bosch (de Busco)

Everard van den Water
Peter Steenwech
Godfried van der Aelsvoert

1463

Simon de Hoesch

Dirk van Oss

Jan van Hedel

1471

i.p.v.

Witmerij

Maarten van Rode

Dirk van der Aa
Adam de Lu
Willem van Bokhoven
Dirk de Borchgreve
Peter Pets

1465

Jan Monix

Willem van Gent
Gerard Sijmonis
Hendrik van Kessel
Gijsbert Ghijsselen
Dirk van Wetten
Engelbert van Uden

Jan Pijnappel

1472

Dirk van Oss

Hendrik Monix
Simon van Geel
Arnoud van Campen
Jacob van Vladeracken

Godfried de Lu
1466

Maarten Monix

Ludolf Buck
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Herman Coenen

1473

1474

Jacob

Arnoud van CamI)en

Jan Loenman z.v. Jan
Jan van Erp z.v. Arnoud
Dirk van Haastrecht
Willem Steenwech
Gerard Kuijst
Jacob van den Hoevel
Wouter van de Broeck i.p.v. Monix
(die schout werd)
Gozewijn Steenwech i.p.v. zijn broer
(die uit het schepenambt ontzet werd)

Godfried Dicbier
Arnoud Rover Boest
Herbert Hals

Jan Monix

z.v.

Ludolf Buck

Gijsbert Haeck
Engelbert van Uden
Jan van Ham
Willem Monix
Hendrik van Berck
Hendrik de Leeuw

Ludolf Buck

Gijsbert Haeck
Amelis van Boechem
Gozewijn van den Hezeacker
Gerard Sijmonis
Rudolf Dicbier
Jan Kanapart z.v. Jan
1475

1480

1481

Jan van der Aa

Willem van Gent
Willem Steenwech
Reinier van den Hoevel
Jan Scilder
Jan z.v. Godfried van Hedel
Godfried Zweders

Jan van Craenendonck
1482

Peter Steenwecht
Hendrik van Udent

Jan Back, ridder

Gerard van Berkel
Jan Kanapart z.v Jan
Jan Heijm
Willem van Haastrecht
Bernard Janssoon van Overmeer
Jan van Aarle

Jan Ghijsselen

Jan van Ham
Jan van Oss
Reinier van den Hoevel
Jan Back i.p.v. Steenwech

Hubert Steenwech i.p.v. Uden
1483

1476

Hendrik Heijm

Jan Waerloes z.v. Jan
Jan Steenwech

Rudolf Dicbiert
Peter Pels
Jan van Vladeracken
Gozewijn van Brecht

Hendrik van Kessel
Willem Pyckevet
Gijsbert Pels

Jan Monix
Jan Dachverlies i.p.v. Dicbier

Jan van Vladeracken
1477

1484

Gozewijn van Beek

Jan Monix

z.v.

1485

Jacob

Willem Pyckevet
Willem Steenwech
Hendrik de Leeuw
Rutger van Erp
Dirk van Hijnden

Dirk de Borchgreve
Herman Coenen
Hubert Monix
Peter Colen
Rudolf de Bever

Willem van Gent

Simon van Geel

Simon van Geel
Gerard Sijmonis

1479

Hendrik Monix

Gozewijn van den Hezeacker
Dirk de Borchgreve
Hubert de Monix
Jan Millinck
Peter van Vladeracken
Willem van Gent z.v. Willem

Maarten van Rode
Dirk van der Aa
Adam de Lu
Hendrik Sanders
Willem Luedinx
Gerard van Viaderacken
1478

Maarten van Rode

Willem van Gent

z.v.

Rudolf

Gozewijn van den Hezeacker
Hendrik z.v. Godfried van Hedel

1486

Jan Back, ridder

Willem van den Bosch (de Busco)
Willem van Bokhoven
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Gerard Kuijst

Jan van Hedel
Bernard Janssoon van Overmeer

Jan van Haren

Hendrik van Uden

Hendrik Eijckman
Jan Alartssoon

Jan van Vught
1487

Maarten van Rode

1494

Engelbert van Uden
Gerard van Eijck

Jan Back, ridder (werd burgemeester)

Jan Pijnappel
Jan van Vladeracken
Hendrik Dicbier z.v. Willem

Jan Pijnappel
Jan Dachverlies

Lucas van Erp

Godfried Grotart van Oss
Arnoud van Vught

Raas Raassen

Dirk Peis
Igram van Achel

1488

Hendrik Heijm

Gozewijn van den Hezeacker
Dirk de Borchgreve

1495

Willem van den Bosch (de Busco)

Hendrik de Leeuw
Jan z.v. Godfried van Hedel
Dirk van Hijnden

Peter Pels

Hendrik Dicbier z.v. Willem
Arnoud Monix z.v. Maarten

Godfried Grotart van Oss
Godfried de Bye

Gerung van den Bosch (de Busco)

Jan Pels
1489

Jan van Vladeracken

Willem Luedinx
Hubert Monix
Hendrik de Leeuw
Gozewijn van Brecht
Hendrik Pelgrom
Hendrik Kuijst
1490

1496

Willem van Bokhoven
Jan Kanapart z.v. Jan

Anton Spierinckt
Maarten van Campen

Hendrik Ghijsselen z.v. Hendrikt
Lambert van den Hezeacker

Jan Back, ridder

Willem van den Bosch (de Busco)

1497

Jan Kanapart z.v. Jan
Jan van Vught
Arnoud Heijm
Jordaan van Achel
Jordaan van Boert
1491

Rudolf de Bever

z.v.

Raas Raassen

Anton Hinckaert
Willem van Achel
Lambert de Wolff
Rudolf

Gozewijn van den Hezeacker
Dirk de Borchgreve

1498

1499
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Aa

Jan van Arkel

z.v.

Peter

Willem van den Bosch (de Busco)
Godfried Grotart van Oss
Hendrik Kuijst
Jan Monix
Jan Ghijsselen
Arnoud Beijs

Anton Spierinck
Adam Roempoti.p.v Campen
Jan van der

Jan Back, ridder

Jan Pijnappel
Gozewijn van Brecht
Jordaan van Boert
Arnoud Monix
Matheus Kuijst
Wouter van Vught

Peter Pels
Arnoud van Campent
Gerard Kuijst
Peter van Vladeracken

1493

Jan van VIaderacken

Jan Heijm
Ywan Kuijst

Willem van Bokhoven
Jan Heijm
Godfried Grotart van Oss
Lucas van Erp
Ywan Kuijst
Willem Hagens
1492

Gozewijn van den Hezeacker

1500

Dirk de Borchgreve

Jan van Arkel

Gerard Kuijst

Engelbert van Uden

Jan Kanapart

Hendrik de Leeuw

Matheus Kujjst

Jan van Berkel

Gerard Colen

Maarten van Elmpt
Rudolf van den Broeck

Jan Gheck
Lambert van den Broeck

Lucas van Erp i.p.v. Busco
1501

Gozewijn van den Hezeacker

Jan van Vladeracken
Dirk van Hijnden

1508

Gerard Kuijstt

Jordaan van Boert
Maarten van Campen

Ywan Kuijst
Lambert Bogart
Frans Toelinc
Arnoud Pauweter

Willem van Achel
Everard van Doerne
Jan de Bever

Philip Sanders
1502

Hendrik de Leeuw

Jan Back, ridder

Jan Heijm
Gozewijn van Brecht

1509

Lambert Millinck
Gerard van Berkel

Jan van Berkel

Peter de Borchgreve

Lambert Bogart
Godfried Sijmonis

Willem van den Bosch (de Busco)

Gerard van den Bruggen

Hendrik Kuijst
Jan van Boert
Lucas van Erp
Jan Ghijsselent
Jan Monix z.v. Jan
Gerlach de Rover
Matthijs Brugmans i.p.v. Ghijsselen
1504

1510

1511

Jan Kanapart z.v. Jan

Hendrik van Uden
Arnoud Monix
Lambert Bogart
Otto Back

1512

Dirk de Borchgreve

Maarten van Campen
Frans Toelinck
Jan van Erp
Rudolf Noppen
Albert van Berkel
Hendrik Kuijst z.v. Gerard

Christiaan Coenen
Jan Keijmp
Jan van VIaderacken

Ywan Kuijst

1513

Hendrik de Leeuw

Hendrik van Udent

Raas Raassen
Lambert de Wolff

1507

Jan van Vladeracken

Gozewijn van Brecht
Lucas van Erp
Lambert van den Hezeacker
Nicolaas van Bokhoven
Matthijs z.v. Lambert Stoters
Hendrik van Broekhoven

Frank van Langel

1506

Raas Raassen

Jan Monix
Rudolf van den Broeck
Arnoud Pauweter
Lambert Millinck
Gerlach de Rover
Gerard van Wijk

Dirk de Borchgreve

Gerard Kuijst
Hendrik de Leeuw
Arnoud Monic z.v. Maarten
Maarten van Campen
Jan van Erp

1505

Jan Kanapart z.v. Jan

Hendrik van Uden
Arnoud Monix

Raas Raassen

1503

i.p.v. Kuijst

Jan van Berkel

Lambert Millinck
Gozewijn van den Broeck
Rudolf Noppen

Lambert Bogart
Dirk de Borchgreve z.v. Dirk
Hendrik Pelgrom
Jan Cock

Jan Back, riddert

Gerard Colen i.p.v. Uden

Willem van den Bosch (de Busco)t
Gozewijn van Brecht

1514

Raas Raassen
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Jan Goijartsz. van Hedel
Matheus Kuijst
Peter de Borchgreve
Nicolaas Spierinck
Jan van Ghuuterslaer

1521

Jan van Berkelt

Lambert Bogart
Gerlach de Rover
Dirk de Borchgreve z.v. Dirk
Jan van den Wijngaard

Peter Toelinck

Jan van Raveschot

Hendrik van Deventer
1515

Jan van Viaderacken

Gozewijn van Brecht
Lambert Millinck
Christiaan Coenen

Walraven Dachverlies
1522

i.p.v.

Berkel

Jan van Vladeracken

Arnoud Monix
Godfried Sijmonis
Jan van Ghuuterslaert
Gozewijn van der Stegen

Jan van Erp
Hendrik Dachverlies
Gerard van Zantvoort

Zeger z.v. Jan van Hedel
1516

1517

Lambert van de Laerschot

Maarten van Campen
Jan Monix
Frans Toelinck
Everard van Doerne
Nicolaas van Bokhoven
Albert van Maren

Willem van Achel i.p.v. Ghuuterslaer

1520

Jan van Erp
Jan van Brecht

Dirk van Oss z.v. Jan
1524

Gerard van Berkel z.v. Gerard
Jan de Bever
Dirk de Borchgreve z.v. Dirk

Willem van Oss
Hendrik Massereel

Raas Raassen

Wairaven van Erp

Peter de Borchgreve

Anton van Achel
1525

Jan van Viaderacken*

Dirk de Borchgreve z.v. Dirk*
Willem van Oss
Arnoud Beijs
Godfried Sijmonis
Matthijs z.v. Lambert Stoters
Herman van Deventer

Jan van VIaderacken

Gozewijn van der Stegen

Arnoud Monix
Gerard van Berkel z.v. Gerard
Hendrik Pelgrom z.v. Dirk
Jan van Erp
Willem van Oss
Herman van Deventer

Gijsbert Pels

Hendrik Kuijst i.p.v. Campen
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Hendrik Kuijst z.v. Gerard
Hendrik Pelgrom z.v. Dirk

Everard van den Water

Maarten van Campent
Jan Monix
Frans Toelinck
Christiaan Coenen
Lambert van den Broeck
Jan z.v. Jan Arnts van Viaderacken
Jan van Breugel

z.v.

Frans Toelinck

Gerlach de Rover

Jan van Erp
Nicolaas Spierinck
Jan van Ghuuterslaer
Peter van Hijnden
Willem Pijnappel
Godfried van Middegael i.p.v.
Borchgreve
1519

1523

Jan van Berkel

Dirk de Borchgreve z.v. Dirk
Hendrik Eijckman
Lambert Bogart
Rudolf van den Broeck
Jan van Erp z.v. Lucas
1518

Willem

Jan van Boert

1526

Frans Toelinckt

Hendrik Kuijst i.p.v. Toelinck
Godfried Sijmonis*
Herman van Deventer*
Hendrik Peigrom z.v. Dirk
Jan van Erp
Jan van Brecht

Arnoud Heijm
Jan van der Stegen
Nicolaas van Bokhoven
1527

Jan de Bever

Hendrik Pelgrom z.v. Dirk*

Jan van Erp*
Hendrik van Broekhoven

1533

Willem Pijnappel
Everard van den Water
Hendrik van Achel
Anton Belaerts
Arnoud Monix z.v. Godfried
1528

Jan van Vladeracken

Dirk de Borchgreve z.v. Dirk
Willem Pijnappel*
Anton Belaerts*
Matthijs z.v. Lambert Stoters
Willem van Oss
Hendrik van Deventer
Gozewijn van der Stegen
Willem van Haastrecht z.v. Willem
1529

1530

Peter van Balen

1534

Jan de Wolff
1535

1532

Hendrik Peigrom z.v. Dirk

Godfried Sijmonis*
Hendrik Dachverliest

Jan van Brecht

Willem van Oss

Gijsbert Pels
Adriaan van Eijndhouts
Jacob van Hedel

Hendrik van Deventer
Everard van den Water*

Herman van Deventer*
Adriaan van Eijndhouts*
Hendrik Pelgrom z.v. Dirk
Jan van Erp
Hendrik Dachverlies
Hendrik Kuijst z.v. Gerard
Anton van Viaderacken z.v. Jan

Jan van der Stegen
Hendrik van Eijndhouts
Hendrik Loeff
1536

Hendrik Pelgrom z.v. Dirk*

Willem van Oss*
Matthijs z.v. Lambert Stoters
Willem Pijnappel
Gerard van Berkel z.v. Jan
Gijsbert Heijm
Walraven van Erp z.v. Wairaven

Hendrik van Eijck
1531

Herman van Deventer*
Gozewijn van der Stegen*
Lambert van den Broeck
Godfried Sijmonis

Jan van Erp
Everard van den Water
Rutger van Berkel
Marcelis Heijmans

Jan van VIaderacken*

Gozewijn van der Stegen*
Lambert van den Broeck
Herman van Deventer
Godfried van Middegael

Herman van Deventer
Gozewijn van der Stegen
Adriaan van Eijndhouts
Willem Pijnappel'
Gerard van Berkel z.v. Jan*
Gerard van VIaderacken
Gijsbert Heijm
Walraven van Erp z.v. Walraven

Dirk de Borchgreve z.v. Dirk

Rudolf van Eijck

Godfried Sijmonis
Jan van Erp*
Hendrik Dachverlies*
Willem van Oss
Everard van den Water
Jan Pijnappel z.v. Jan Bouwensz.
Albert van Deventer
Jacob Colen

Frans Pelgrom
1537

Gozewijn van der Stegen

Matthijs z.v. Lambert Stoters*
Gijsbert Heijm*
Jan van Breugel

Albert van Deventer
Frans Bogart
Dirk van Merevenne

Dirk de Borchgreve z.v. Dirk*

Gerard Michiels

Willem van Oss*
Matthijs z.v. Lambert Stoters
Albert van Berkel
Willem Pijnappel
Gijsbert Pels
Nicolaas van der Stegen
Gerard van Berkel z v. Jan

Frans van der Cammen

Frans Bogart

1538

Lambert van den Broek

Hendrik Kuijst z.v. Gerard
Herman van Deventer
Gozewijn van der Stegen*
Frans Bogart*
Hendrik van Eijndhouts

Hercules van Edingen
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Wouter van Achel
Frans van Balen

Jan van Raveschot
Jan van der Stegen

Jan de Wolff
1539

Herman van Deventer*

Godfried Sijmonis
Willem van Oss
Arnoud Heijm
Adriaan van Eijndhouts
Gerard van VIaderacken

Gozewijn van Brecht z.v. Jan. ridder
Peter de Borchgreve z.v. Peter
1545

Walraven van Erp z.v. Walraven*
Maarten de Greve*
Willem Pijnappel
Gozewijn van der Stegen
Everard van den Water
Hendrik van Eijndhouts

Frans van Balen*

Hendrik Keijmp
Paul Raassen
1540

Godfried Sijmonis

Jan Monix

Matthijs z.v. Lambert Stoters*
Willem Pijnappel
Willem van Oss*
Gijsbert Heijm
Wairaven van Erp z.v Walraven
Marcelis Heijmans

Bartholomeus Loeff
1546

Hendrik de Heusch

1542

Gozewijn van der Stegen

Hendrik Bloeijman

Walraven van Erp z.v. Walraven*
Maarten de Greve *
Hendrik van Deventer
Everard van den Water
Jacob Colen
Jan de Wolff
Godfried de Jeger
Jan Pijnappel z.v. Willem

Laurens Pelgrom
1547

Hendrik Bloeijman*
Adriaan van Eijndhouts
Gerard van VIaderacken z.v. Jan
Rutger van Berkel
Marcelis Heijmans

Gozewijn van der Stegen*

Jan de Wolff

Hendrik Kuijst z.v. Gerard
Hendrik van Deventer*
Arnoud Heijm
Gerard van VIaderacken z.v. Jan
Rudolf van Eijck
Wouter van Achel

Godfried van Vechel
1548

Godfried van Vechel*
Herman van Deventer
Willem Pijnappel
Everard van den Water
Frans Bogart
Paul Raassen
Gozewijn van Brecht z.v. Jan. ridder

Rudolf van Eijck*

Bartholomeus Loeff
1549

Marcelis Heijmans
Willem de Borchgreve

Walraven van Erp z.v. Wairaven
Maarten de Greve

Herman van Deventer*
Paul RaassenGozewijn van der Stegen
Rudolf van Eijck
Wouter van Achel
Hendrik Kuijst z.v. Gerard

Willem de Borchgreve
Frans van der Cammen
Jan van Erp z.v. Jan

Willem van Oss*

Adriaan van Eijndhouts*
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Willem van Oss*, ridder

Willem van Oss

Frans van Balen*
Adriaan van Eijndhouts
Nicolaas van der Stegen
Gerard van Berkel z.v. Jan
Rutger van Berkel

1544

Willem van Oss

Frans van Balen*

Frans van Balen
Hendrik Loenman
1543

Jan van den Wijngaard*, ridder

Gozewijn van der Stegen*
Hendrik Kuijst z.v. Gerard
Gijsbert Pels
Rudolf van Eijck
Frans van Balen
Willem de Borchgreve

Maarten de Greve

1541

Jan van den Wijngaard. ridder

1550

Gozewijn van der Stegen*

Hendrik Kuijst z.v. Gerard'
Frans van Balen

1556

Frans Bogart
Rudolf van Eijck
Peter van Oss

Laurens Pelgrom
Rudolf de Bever
Jeroen Wijnants
Gillis van Hedel

Hubert van Loon
Arnoud van Campen
Gozewijn Pijnappel

Willem van Oss. ridder

Hendrik Bloeijman'
Hendrik van Eijndhouts'
Maarten de Greve
Gozewijn van Brecht z.v. Jan, ridder
Jan Monix z.v. Jan
Bartholomeus Loeff
Jan Pijnappel z.v. Jan
Hubert van Loon
1552

Heijm

Bartholomeus Loeff*
Godfried van Vechel*

Hendrik Bioeijman
Hendrik van Eijndhouts

1551

Gijsbert

1557

Gozewijn van der Stegen

Gijsbert Pels
Hendrik van Eijndhouts
Frans van Balen
Gozewijn van Brecht z.v. Jan. ridder
Godfried Lombarts
Frans Bogart*
Peter van Oss*
Jan van Liebergen

Maarten de Greve*

Bartholomeus Loeff*
Johan van der Stegen
Adriaan van Eijndhouts
Frans Bogart
Rudolf van Eijck
Willem de Borchgreve
Peter van Oss
Jan van den Water

1558

Gozewijn van der Stegen*

Jan van Brecht, riddert

Gijsbert Pels*t
Gerard van VIaderacken, ridder
Hendrik de Heuscht
Willem de Borchgreve
Hendrik Bloeijman
Rudolf de Bever z.v. Jan
Zeger Adriaanssen

1553

Wouter van Achelen i.p.v. Brecht
Frans van Balen* i.p.v. Pels
Jeroen Wijnants i.p.v. Heusch

Gozewijn van der Stegen

Rudolf van Eijck*
Hendrik Kuijst z.v. Gerard
Frans van Balen
Peter van Oss*
Paul Raassen
Rudolf de Bever

1559

Bartholomeus Loeff
Willem de Borchgreve*
Godfried van Vechel
Jan van den Water
Arnoud van Campen

Lodewijk van der Lijnden
Gozewijn van Hedel
1554

Hendrik Bloeijman*

Willem van Oss, ridder

Gozewijn Pijnappel

Gozewijn van der Stegen*
Gerard van VIaderacken z.v. Jan
Frans van Balen*
Hendrik van Eijndhouts
Gozewijn van Brecht z.v. Jan, ridder
Hendrik Bloeijman
Laurens Pelgrom
Godfried Lombarts

Frans van Hanenberch
Jan van der Stegen z.v. Gozewijn
1560

Gijsbert

Heijm

Bartholomeus Loeff*
Godfried van Vechel*

Hendrik van Eijndhouts
Rudolf van Eijck
Frans Bogart

1555

Willem van Oss*, ridder

Godfried Lombarts
Jan van Liebergen
Willem van Achelen

Hendrik Bloeijman*
Jan van der Stegen

Wouter van Achelen
Willem de Borchgreve
Bartholomeus Loeff
Godfried van Vechel
Dirk van Wijk
Dirk z.v. Arnoud Dirksz.

1561

Gerard van VIaderacken z.v. Jan

Gijsbert Heijm'
Rutger van Berkel
Hendrik van Eijndhouts*
Frans van Balen
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Rudolf de Bever z.v. Jan
Zeger Adriaanssen
Hendrik van Staeckenbroeck
Godfried Loeff
1562

1567

1 maart 1569
1569

Gerard van Vladeracken z.v. Jan*

Zeger Adriaanssen
Frans Hanenberch
Jan van der Stegen
Godfried Loeff
Jan van Hedel*
Everard Berwouts*

Hendrik Bloeijman
Arnoud van Campen
Gozewijn Pijnappel z.v. Jan
Godfried van Haastrecht
Walraven van Erp z.v. Walraven
Jan van der Stegen i.p.v. Haastrecht

1570

Vorig college gecontinueerd

Bartholomeus Loeff

1571

Gijsbert

Jan Heijm

Wouter van Achelen*
Hendrik Bloeijman*
Gozewijn van Brecht
Godfried van Vechel
Godfried Lombarts

Liebergen

1572

Vorig college gecontinueerd

Godfried van Vechel*

1573

Vorig college gecontinueerd

Jasper van Eijck*
Hendrik van Eijndhouts
Jeroen Wij nants
Jan van den Water

1574

Vorig college gecontinueerd tot

Zeger Adriaanssen
Godfried Loeff
Gerard Pels
Dirk Arntsz.
1565

28 januari 1575
1575

Frans van Balen

Gijsbert Heijm
Hendrik van Eijndhouts*
Willem de Borchgreve
Zeger Adriaanssen*
Arnoud van Campen
Jan van der Stegen
Christoffel Spierings
Rudolf de Bever i.p.v. Vladeracken
Hendrik Bloeijman

Frans van Balen*

Gijsbert Heijm*
Bartholomeus Loeff
Godfried Lombarts
Walraven van Erp
Jan van Hedel
Nicolaas van Vladeracken
Everard Berwouts
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januari 28

Hendrik Bloeijman*
Rutger van Berkelt
Jan van der Stegen*
Hendrik van Eijndhoutst
Walraven van Erp

Gerard van Vladeracken

1566

Heijm

Rudolf van Eijck
Rutger van Berkel
Bartholomeus Loeff
Godfried Lombarts
Jan van der Stegen*
Everard Berwouts*
Hendrik van Broekhoven
Hendrik Heeren

Jan van Liebergen
Jasper van Eijck
Jan van Hedel
Frans van Hanenberch i.p.v.

1564

maart 1

Willem de Borchgreve
Arnoud van Campen

Frans van Balen*
Wouter van Achelen
Willem de Borchgreve

1563

Vorig college gecontinueerd tot

Nicolaas van Vladeracken
Dirk van Vechel
Maarten Moins

Paul Wijnants
Zeger Adriaanssen i.p.v. Berkel
Godfried Loeff i.p.v. Eijndhouts
1576

Vorig college gecontinueerd

1577

Zeger Adriaanssen*
Godfried Loeff*

Jeroen Wijnants
Jan van Hedel
Joost de Ouden
Maarten Gerardszt

Willem Monix
Jan van der Stegen z.v. Jan
Arnoud van Breugel z.v. Jan
Jacob van der Cammen i.p.v. Gerardsz.

1578

Arnoud van Breugel*
Rudolf Aertssen
Nicolaas van Tulden
Andreas van Luijck
Herman van Heumen i.p.v. Luijck
(die nog geen 2 jaar geleden
rentmeester was)
Jacob van der Cammen i.p.v. Heijm

I)irk Arntsz.

Jan van der Stegen z.v. Jan*
Jeroen Wijnants*

Godfried Lombarts
Jan Heijm
Jan Monix
Willem van Lier
Gerard van Deventer
Reinier Everswijn
1584

1579

Hendrik Bloeijman

Godfried Lombarts van Enkenvoirt*

1580

Jan Heijm*

Dirk van Vechel*
Jan de Borchgreve

Everard Berwouts
(niet verschenen, niet beedigd)
Paul Wijnants
Dirk van Vechel
Arnoud van Brechtt
Jacobus Craen
Godfried van Vlierden

Gregorius van der Meer
Bernard van der Ameijden (niet
beedigd, maar niet vervangen)
Gerard van den Berg
Hieronimus Benedicti (niet beedigd,
maar niet vervangen)
Godfried van Engelant

Zeger Adriaanssen

1585

Willem de Borchgreve
Godfried Loeff
Wairaven van Erp
Dirk van Vechel*
Paul Wijnants*
Jacob van der Cammen
Gregorius van der Meer
Rudolf Aertssen de Becker
1581

Willem van Erp

Zeger Adriaanssen (i.p.v. Hendrik
van Broekhoven die oorspronkelijk
benoemd was)
Jan de Borchgreve*
Jan van der Stegen

Gregorius van der Meer*
Andreas van Luijck

Godfried Loeff*

Hieronimus Benedicti

Everard Berwout
Jan van Hedel
Rudolf Aertssen*
Hendrik van Staeckenbroeck
Hendrik van Broekhoven
Willem van Erp

van Gestel die oorspronkelijk
benoemd was)
1586

Everard Berwouts*

Godfried Lombarts
Jeroen Wijnants
Jan van Hedel'
Hendrik Heeren (i.p.v Willem van
Erp die aanvankelijk benoemd was)
Arnoud van Breugel

(i.p.v.

Hendrik

Godfried Lombarts'

Zeger Adriaanssen*
Walraven van Erp
Jan Heijm
Paul Wijnants
Arnoud van Breugel

Wouter Pijnappel

Willem van Reijs
Gijsbert van der Stegen

Frans van Gestel z.v. Hendrik
1587

Jan Heijm'

Godfried Loeff
Rudolf Aertssen
Jan van Campen
Willem van Reijs*

Jan van Cami)en

Herman Rombouts
Willem van Reijs
1583

Godfried Lombarts

Everard Berwouts

Jan de Borchgreve

1582

Gozewijn van BrechtGodfried Loeff

Herman van Heumen
Godfried van Engelant

Hendrik Bloeijmant

Everard de Borchgreve

Gozewijn van Brecht
Jan Heijm
Hendrik Heeren*
Dirk van Vechel

Jacob van Balen
1588

Godfried Loeff*

Dirk van Vechel
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Gregorius van der Meer
Nicolaas van Tulden
Godfried van Engelant*
Jan van der Stegen
Hendrik Franssen van Gestel
Herman Pelgrom
Lambert Remmens

Arnoud Heijm
Gregorius van der Meer
Lambert Remmens
Reinier de Haze
Rutger van Grinsven
1594

Hendrik Franssen van Gestel

Herman van Heumen
1589

Godfried Lombarts

Godfried van Engelant

Zeger Adriaanssen
Dirk van Vechel*
Arnoud van Breugel
Nicolaas van Tulden*
Gerard van den Berg
Gijsbert van der Stegen
Wouter Scellens
Hendrik de Hont senior

Jacob van Balen
Everard de Borchgreve

Gregorius van der Meer*
Lambert Remmens*
Jan van Brecht

Peter Pelgromt
1595

Hendrik Franssen van Gestel*

Herman van Heumen*
1590

Godfried Lombarts*t

Godfried Loeff

Gozewijn van Brecht
Arnoud van Breugel*

Dirk van Vechel
Herman Pelgrom
Matthijs van der Meer
Gerard van den Berg
Rutger van Broekhoven
Jan z.v. Willem Zeberts

Jeroen Wijnants
Frans Hendriksz. van Gestcl
Herman de Heumen
Jacob van Balen 1
Reinier de Haze f accij nspachters

daarom in hun plaats:)
Matthijs Vermeer 1
Jan de Borchgreve

1596

Godfried Loeff*
Nicolaas van Tulden

f

Gerard van Tulden (kon evenmin
daarom in zjjn plaats:)
Arnoud Heijm
1591

1592

Arnoud van Breugel

Godfried van Engelant
Nicolaas van Tulden*
Gijsbert van der Stegen*
Godfried van Vlierden
Jacob van Balen
Peter Pelgrom
Frans Bardoul

Godfried Loeff'

David Everswijn
1598

Hendrik Franssen van Gestel

Herman van Heumen

Dirk van Vechel
Godfried van Engelant*
Jacob van Balen*
Gregorius van der Meer
Hendrik z.v. Bartholomeus van den
Elsvoirt (i.p.v. Gerard van den Berg

Gijsbert van der Stegen*

die oorspronkelijk

Nicolaas van Tulden*
Jeroen Wijnants

maar niet benoembaar was)
Peter van Broekhoven
Adriaan z.v. Zeger Adriaanssen

Godfricd van Vlierden
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1597

Jan de Jeger
Jan van Brecht i.p.v. Jeger

Maarten Moins*
Zeger Adriaanssen
Dirk van Vechel
Nicolaas van Tulden
Gijsbert van der Stegen
Matthijs van der Meer
Leonard Vos
Jan Bloeijman
1593

Gijsbert van der Stegen
Rutger van Grinsven
Philips van Brecht
Hendrik van Horenbeeck
Simon Wagemans
Willem Oliviers

Godfried Loeff

Herman van Heumen*
Jacob van Balen*
Everard de Borchgreve
Maarten Moins
Godfried van Engclant
Herman Pelgrom
Hendrik Franssen van Gestel

Matthijs van der Meer*

benoemd was.

1599

Hendrik Franssen van Gestel*

Peter Pelgrom* (i.p.v. Willem van

Godfried Loeff
Herman van Heumen
Arnoud Heijm
Andreas van Luijck
Gerard van den Berg
Philips van Brecht
Willem Oliviers
Hendrik van Horenbeeck

Delft die oorspronkelijk benoemd was.
maar wegens zijn rentmeesterschap
niet benoembaar)
Adriaan Zegers
Rutger van Broekhoven z.v. Peter
Gerard van Someren
1605

David Everswijn*

Jacob van Balen*
1600

Godfried Loeff*

Godfried van Engelant

Arnoud van Breugel
Nicolaas van Tulden

Dirk van Vechel
Gerard van den Berg

Peter Pelgrom
Frans Bardoul

David Everswijn
Leonard Vos
Hendrik van Horenbeeck*
Willem van Delft
16()1

Dirk van Vechel
Nicolaas van Tulden*
Godfried van Engelant
Gregorius van der Meer

Lambert Remmens
Peter van Gestel
Bartholomeus Loeff
Jan Bardoul
1606

1607

Herman van Heumen
Rutger van Grinsven
Simon Wagemanst
Gerard van Someren
Jan Bardoul*
Christiaan van Broekhoven
Adriaan z.v. Zeger Adriaanssen j.p.v.

Adriaan Zegers (z.v. Zeger
Adriaanssen)
David Everswijn i.p.v. Bardoul
Dirk van Vechel*

Wagemans
1608

Herman van Heumen
Hendrik van Broekhoven
Godfried van Engelant*

Gestel *

Jan van Breugel

Everard de Borchgreve
Godfried van Vlierden
Gerard van den Berg

Rutger van Broekhoven
Jacob van der Cammen
Jan van Tuiden
Jan van den Velde

Jan van Breugel

Hendrik van

Hendrik Franssen van Gestel

1609

Godfried Loeff
Arnoud van Breugel
Godfried van Vlierden*
Everard de Borchgreve*

David Everswijn

David Everswijnt

Gerard van den Berg
Peter van Gestel
Godfried de Jeger
Robert van Voorn
Godfried Loeff
Arnoud van Broekhoven i.p.v.

Hendrik Franssen van Gestel *

Nicolaas van Tulden
Jacob van Balen
Rutger van Grinsven

Heumen

Jacob van Balen
Peter Pelgrom*
Jan van Breugel*

Peter Pelgrom
Simon Wagemans
Willem van Delft
Anton Pijnappel
1604

Hendrik Franssen van

Rutger van Grinsven*
Peter Pelgrom

Arnoud Heijm

1603

Hendrik Franssen van Gestel

Dirk van Vechel*
Nicolaas van Tulden

Jacob van Balen
Frans Bardoul*t
Rutger van Grinsven
Lambert Remmens

1602

Vorig college gecombineerd

Everswijn
1610

Jacob van Balen-

Nicolaas van Tulden
Herman van Heumen
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Peter van Gestel*
Jan Bardoul
Gerard van Horenbeeck
Gerard van Broekhoven
Zeger z.v. Zeger Adriaanssen

1616

Bartholomeus Loeff
Godfried de Jeger
Jan van den Velde*
Gerard van Horenbeeck*
Jan Bardoul

Tielman z.v. Jan Tielmans
1611

1612

Hendrik Franssen van Gestel*
Jan van Breugel

Hendrik Franssen van Gestel

Jacob Vercuijlen

Herman van Heumen*
Rutger van Grinsven
Jan Bardoul*
Rutger van Broekhoven
Willem Oliviers
Anton Pijnappel
Jan van Tulden
Albert van Breugel

Albert van den Dungen
1617

Jacob van Balen

Jan van Breugel*
Peter van Gestel
Gerard van Someren

Jacob Vercuijlen*
Tielman z.v. Jan Tielmans
Maarten van Werimont

Hendrik Franssen van Gestel*

Michiel de Borchgreve

Willem Oliviers*

Jacob de Cock junior

Peter Pelgrom
Jan van Breugel

1613

1618

Jacob van Balen*

Godfried de Jeger
Jacob van der Cammen
Jan van den Velde
Hendrik van Heumen
Godfried Loeff

Peter van Gestel*
Lambert Remmens
Godfried Loeff van der Sloot
Gerard van Broekhoven
Albert van Breugel
Jacob de Cock senior

Jacob van Balen

Dirk van Tulden

Jan van Breugel*

Rombout Romboutsen

Peter van Gestel

Godfried de Jeger*
Gerard van Someren
Lambert Remmens
Zeger z.v. Zeger Adriaanssen
Tielman z.v. Jan Tielmans

1614

1619

Rutger van Grinsven
Jan van den Velde
Godfried Loeff van der Sloot*
Gerard van Broekhoven*

Jacob Vercuijlen

Jan Bardoul
Robert van Voorn

Jacob van Balen*

Albert van den

Herman van Heumen
Peter van Gestel*
Gerard van den Berg
Rutger van Broekhoven
Jan van Tulden
Albert van Breugel

Willem Absolons
1620

Arnoud Monix
Maarten van Werimont
1615

Dungen

Hendrik Franssen van Gestel*
Jan van Breugel
Jan van den Velde'
Godfried de Jeger
Michiel de Borchgreve
Maarten van Werimont

Jacob Vercuijlen
Arnoud van Broekhoven
Jacob de Cock junior

Hendrik Franssen van Gestel

Herman van Heumen*
Rutger van Grinsven
Gerard van Horenbeeck
Godfried Loeff
Albert van Breugel*
Arnoud van Broekhoven
Anton Pijnappel
Jacob de Cock
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Hendrik Franssen van Gestel

1621

Jacob van Balen
Jan van Breugel*

Peter van Gestel

Godfried de Jeger'
Gerard van Horenbeeck
Rombout Romboutsen
Jan van den Leemput

1622

1623

Jan Pelgrom
Jan van der Stegen

Gerard van Someren
Robert van Voorn
Jan van der Stegen

Peter van Gestel*

Nicolaas Janssen Donckers

Rutger van Grinsven
Herman Pelgrom'
Godfried Loeff van der Sloot
Gerard van Broekhoven
Robert van Voorn
Albert van den Dungen
Jan Janssen van der Ven
Berthoud Wijffliet

Godfried van Herlaar
Hendrik van Soerendonk
1626

Peter van Gestel

Gerard van Broekhoven
Rutger van Grinsven*
Gerard van Someren*
Albert van Breugel
Jan van den Ven

Hendrik Franssen van Gestel

Albert van den

Gerard van Broekhoven*
Albert van den Dungen*
Jan van den Velde

Dirk van Asperen

Jacob Vercuijlen
Albert van Breugel

Dungen

Jan van den Bossche
1627

Peter van Gestel*

Jan van den Velde
Albert van den Dungen*
Arnoud van Broekhoven
Godfried Loeff van der Sloot

Bartholomeus Loeff van der Sloot
Willem Absolons
Laurens Janssen de Leeuw

Jan Pelgrom
1624

Hendrik Franssen van Gester

Jacob de Cock

Willem Absolons*

Willem van Doijenbraken
Peter van den Berg

Jan van Breugel
Godfried de Jeger
Gerard van Horenbeeck
Arnoud van Broekhoven
Jan van den Leemput
Arnoud van Boecop
Willem van Doijenbraken

1628

Hendrik Franssen van Gestei

Godfried Lneff van der Sloot*
Robert van Voorn
Jacob de Cock*
Laurens de Leeuw

Arnoud van Boecop
1625

Jan van Breugel*

Godfried van Herlaar

Gerard van Horenbeeck*
Rutger van Grinsven

Jacob Vercuillen
Hendrik van Soerendonk

* Sedert 1525 werden steeds twee schepenen gecontinueerd. Zij worden met een

*

aangegeven.

t betekent tijdens de ambtsperiode overleden.
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Bijlage 5

Goede mannen 1499-1547 en rentmeesters 1547-1629
1499-1505

Gerrit Moens (Gerrit den Keteler)
Albrecht Ketheler
Jan Pijnappel
Rudolf Noppen
Hendrik van Deventer
Dirk van Hedel Jacobsz.

1505-1508

Jan Kanapart

Ywan Kuijst
Frans Toelinck
Wouter Oems Dirksz.

Dirk Jan Arnt Egensz. alias Scoercop
Jan van Hedel Jacobsz.
1508-1511

Dirk van Hedel
Dirk Jan Arnt Egensz. alias Scoercop
Jan de Wolf Claasz.
Dirk van Creyelt
Mathijs Lambrechtsz.
Nicolaas Coenen

1511-1514

Hendrik Glavimans
Jan de Sceper
Marcelis van den Hovel
Willem Hendriks van Orthen

Dirk van Vechel
Jacob Coelborner
1514-1517

Dirk Jan Arnt Egensz. alias Scoercop

Dirk van Creyelt
Arnoud Monix
Herman Dirks Hendriks Pelgrom
Reinier Jan Daemsz.
Ambrosius van den Hanenberch
1517-1520

Continuering van de voorgaande zes gecommitteerden.

1520-1523

Voor de tweede maal continuering.

1523-1526

Voor de derde maal
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continuering.

1526-1528

Dirk Jan Arnt Egensz. alias Scoercop

Dirk van Creyelt
Hendrik van Boxtel
Jan Pijnappel
1528-1529

Continucring van de voorgaande vier gecommitteerden. aan wie werden toegevoegd:

Herman Pelgrom Dirksz.
Ambrosius van den Hanenberch
1529-1530

Willem van Oss

Dirk Jan Arnt Egensz. alias Scoercop
Dirk van Creyelt
Jacob Coelborner

Dirk van Wijck
Jan Vighe
1530-1533

Jan van der Stegen

Jacob Coelborner

Dirk van Wijck
Joost van Ouden
1533-1535

Jacob Coelborner

Joost van Ouden

Herman Pelgrom Dirksz.
Jan van Wijck
1535-1538

Continuering van de voorgaande vier gecommittecrden.

1538-1541

Joost van

1541-1544

Gijsbrecht Hernincx

Ouden
Herman Peigrom Dirksz.
Gijsbrecht Hernincx
Hendrik van den Hoevel

Wouter van Lith
Christoffel Kemp
Jan van Boert
1544-1545

Gijsbrecht Hernincx

Jan van Boert

Jan Pijnappel Jan Matheusz.
Jan van Elmpt
1545-1547

Gijsbrecht Hernincx

Jan Pijnappel Jan Matheusz.
Jan van Elmpt
Wouter van Middegael
Dirk van den Berg
1547-1548

Walraven van Erp

Hendrik van Eijndhouts
Dirk van Wijck
Jan Noppen
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1548-1549

Hendrik van Eijndhouts
Wolff

Jan de

Jan Noppen
Goyart van Vlierden
1549-1550

Jan de

Wolff

Adriaan van Eijndhouts
Goyart van Vlierden
Jan Colen
1550-1551

Adriaan van Eijndhouts

Bartholomeus Loeff
Jan Colen
Lambert de Haze
1551-1553

Everard van de Water

Goyart van Vechel
Petrus van Oerle
Jan Willemsz.
1553-1555

Hendrik Ghijsselen
Jan van Liebergen

1555-1556

Gerard Pelgrom
Jan Strick Klaasz.

Andries Boudewijn Jansz
Hendrik de Hont, de jonge
1556-1558

Hendrik Oliviers
Jacob Jansz.

Jan Robrechtsz.

Goyart Monix Goyartsz.
1558-1560

Willem Michiels

Hendrik de Hont
Joost van Ouden
1560-1565

Jan Noppen

Hendrik de Hont, de jonge
Marten zoon van Gerard Dirksz. 's Heeren
1565-1577

1577-1580

Hendrik de Hont
Marten zoon van Gerard Dirksz.
Hendrik de Hont

Adriaan Zegers
Hendrik van Broekhoven
1580-1581

Hendrik van Broekhoven

Adriaan Zegers
Maarten Moons
Andries van Luijck
1581-1582

Maarten Moons

Andries van Luijck
Jan van der Stegen
Jacob van Strijp
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's

Heeren

1582-1583

Jan van der Stegen

Jacob van Strijp
1583-1586

Hendrik van Broekhoven

Hendrik de Hont
Adriaan Zegers
1586-1590

Adriaan Zegers

Andries van Luijck
1590-1597

Andries van Luijck

Gerard van Tulden
1597-1603

1604-1615

Herman Pelgrom
Gerard van Tulden
Willem van

Delft'

Jacob Janssen (in den Rijder)
1615-1616

Jacob van der

Cammen

Zeger Zegers
Jacob Janssen (in den Rijder)
1616-1629

Jacob van der

Cammen

Zeger Zegers

Hendrik Sanders van Boesdonck
Bron: Van Zuijlen, Stadsrekeningen, 46-1343.
1) In GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Nomina Scabinorum, (inv.nr. A 574 a, b en d) staan bij het jaar
1604 deze beide rentmeesters vermeld met bij eerstgenoemde de toevoeging scabinus en bij Jacob Janssen in
den Rijder, de toevoeging plebeus.
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Bijlage 6

Overzicht brieven van state en atterminatie (uitstel van betaling)'
Datum

Periode uitstel

Datum van ingang
(indien vermeld)

Periode

Bron:

GA 's-Hertogenbosch
Oud archief, Charters

en privilegebrieven
26-08-1499

8 jaar

1499-1507

28-09-1499

12 jaar

1499-1511

nrs. 661 en 660 2

28-07-1502

4 jaar

1502-1506

blijkt uit nr. 666 3

13-03-1506
07-03-1511
26-03-1511

5 jaar
ca.

1 14

5 jaar

maand

nrs. 658 en 659

1506-1511

nr. 666

7 maart 1511

1511-Pasen 1511

plica nr. 666

Pasen 1511

1511-1516

nr. 683

1516-1521

nr. 702

1521-1527

M. 712

(20-04-1511)

30-01-1516

5 jaar

Pasen 1516

22-11-1519

6 jaar

expiratic vorige brief

01-04-1527

6 jaar

29-11-1532

6 jaar

18-06-1538

6

19-01-1543

(binnenkort)

1527-1533

nr. 727

Pasen 1533

1533-1539

blijkt uit nr. 785

jaar

Pasen 1539

1539-1545

nr. 785

6 jaar

Pasen 1545

1545-1551

nr. 807

1551-1555

zie noot 4

1555-1558

nr. 833

31-12-1555

3 jaar

31-12-1555

14-06-1563

8 jaar

expiratie vorige brief

1

(dat wasin 1558)
12 december 1566

30-12-1566

16-05-1575

jaar

20 jaar

(dat was de datum van
expiratie van de vorige brief)
expiratie laatste brief

1558-1566

nr. 849

1566-1567

nr. 867

1567-1587(?)

nr. 878

1600-1602

nr. 934 '

(1567?)

15-07-1600

2 jaar

15 september 1600

Deze brieven betreffen een algemene uitstelregeling Daarnaast werd er in deze of in aparte brieven
uitstel verleend van achterstallige lijf- en erfrenteschulden. Daarvan ware een soortgelijk overzicht op te
stellen.
2. Deze brief kwam in de plaats van de brief van 26-08-1499.
3. In feite betekenden deze en de voiende verlenging een bevestiging van de reeds in 1499 verleende.
4. Deze verlenging ontbreekt, maar is er vermoedelijk weI geweest.
5. Er zijn geen aanwijzingen voor verlengingen in de tussenliggende periode.
1.
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Index van geografische namen

C

A
Aa. 4,178

Cranendonk. 8
Cromvoirt, 18. 28. 3(), 196, 199

Aarle(-Rixtel), 1 1 1. 220, 221

Cuyk. 8.14,51.124

Aken, 125, 202
Alkmaar, 8. 11, 122
Altena, Land van, 119

Cuyk. land van, 124

Amiens, 220

D

Amsterdam. 71. 179
Antwerpen, 12, 15.35.48.68.87.89.103.124,125.

Denemarken, 145

Delft. 8,11, 122, 175.179
Deurne. 221

141,168,171.179.184.190.194.212.229.230

Arnhem. 125.
Asten, 221

Diest, 34
Dieze, 19.29, 148, 149,159, 162, 163, 164

144

Dinther. 220,221

Dommel. 4

B
Bakel. 111
Beilver, 129
Bergen op Zoom. 141,156.179.231
Bergeijk, 111
Berghem. 111
Berlicum. 18, 129. 163. 174.221
Binnendieze, zie Dieze

Blaersvelt. 8

Dommelen, 111
Dordrecht, 125. 166
Dormaal, 5.8, 11. 121. 122, 126, 193,221
Drunen. 221

Duitsland, 59
Dungen, Den. 16, 17, 30. 194

E

Bladel. 111.124

Eersel. 111

Bommelerwaard. 119
Born, 172
Bossche Sloot, 103
Bourgondi8, 83
Bourgondische landen,
Boxmeer. 124, 220
Boxtel, 21

Eigen. polder Van der. 29. 163

Eindhoven. 11,122.124,176.192,220.221,233
Empel en Meerwijk, polder van. 163
Engelen. 103, 112
221

Erp. 111.220.221
Esch, 111. 220
Europa, 42, 145

Brabant, 1,4.6,8.11,12,15,17.18.19.20,21.22,
23,24,26,29,30,31,32,34,35.37,40,41,42.
45, 46,48,50.58,60.61.71.73.74.79,83, 84.

F

85,89,91,100.109,110.111.112.114,115,117,

Frankrijk, 144.179

Frankfort a/d Main. 141

118, 119, 121, 122,124.125.126,127, 129,133,
G

135,137,140,141.142.156.163,166,168.171,
176, 179. 180. 184, 186. 187. 189, 201. 217, 221.

Geffen. 125, 220. 221

230

Geldenaken, 12
156

Breda,
Brugge, 50, 141, 179
Bruggen. 129
Brussel. 8,12,15,18.27.34,35.48,50.66,68,87,
89,119,121,126.128,135,137.168.169,179.
184,189.190,199,222,230
Brussel, ammanie van, 20

Budel,

125

Geldrop. 21.220,221
Gelre, 4, 28, 34, 41, 82, 92, 106, 124. 140,141. 144,
161, 162. 164. 169. 17(), 174, 181, 195, 200
Gembloers, 12
Gemert, 82. 118, 126. 221

Genepie, 194

Gent. 48,50. 168
Gestel, 220. 221
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Goirle, 124
Grave. 19,29, 124,162,225

- Vughtereinde, 179
- Vughterstraat, 93, 103
- Weversplaats, 93
's-Hertogenbosch, Meierij van, 1,8,9,11.16,17,
18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 35, 36,37. 43, 82.

s-Gravenhage, 127

H
Haarlem, 8, 11. 122, 129, 175. 192. 222
Halen, 12
Hannuit, 11.121,193,221
Hedel, 119
Heerewaarden, 124, 126, 220, 221
Heesch, 111
Heeswijk, 82,220
Heeze, 122, 220, 221
Helmond. 21, 119, 125, 126, 219, 221
Henegouwen, 6

Heusden, 51,204,219
Heusden, land van, 112,119
Hynen, 129

Helvoirt,

Hilvarenbeek, 111. 124, 220, 221

111

Herentals, 12
Herentals. markizaat van, 20
Herk, 12
Herpen. 82. 118, 197
's-Hertogenbosch, passim
's-Hertogenbosch. gebouwen,

91, 94, 100, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 117,

118.119,122,123,124,125,126,127,141.142,
146,154,156,158,160,162,163,169,170,172,
181.182,185,187,189.218,219,220

's-Hertogenbosch, vrijdom van, 1,14,16,17,18,28.
30,79,81.100,112,163,164,180,187,189,195,
196

Hintham, 16.17.30.98,99,129,155,157
Holland, 4, 10, 11, 26, 43. 83, 107, 133, 140, 141,
175, 193

Hoogeloon, 111

- De Engel, 88
- Geefhuis (H. Geesthuis), 157
- Gevangenpoort, 81,82, 100,110.159,210

- Gewandhuis, 145.178,232,234

- Groot Gasthuis, 103
- Guide Lavoir, 88

- Kruisbroederskerk, 154
- Leprozenhuis, 98
- Minderbroedersklooster, 23.90
- Predikherenklooster. 153
- Rodenborch, 73, 88, 143

I
IJsselstein, 167

Incourt, 12
K
Kempen. de, 125
Kempenland, 20, 24, 91, 111, 124, 220. 221
Keulen, 11, 25, 91, 193, 213

Kleef. 82.232
Kloetinge, 26

Kortenberg, 12.14,15,29, 197

- Sint Nicolaas, 77

L

- St. Annakapel, 150
- St. Barbarakapel, 150
- St. Jacob, 154

Langstraat, de, 119
Leende. 122

- St. Jan.

Landen. 11.121,122,126.221

84,97,130.136,178,194,206,228

- St. Petrus en Paulus. 154
- Stadhuis, 42,69,77.79,80.82,85,87.88.97,

Lees. 8

Leiden, 175

Leuven. 2,6.11,12.14,15.22.35,45,48.50.61,64.

106,136,146,147,153,161,162,178,181,183

65.68.77,80,87,89,90,116.120,121.126,166.

- VIeeshuis. 145, 178. 232, 234
's-Hertogenbosch, poorten,

168.169,171,179.184,185,188,189.190,193,
194.199.206.221.230,232.234.235

- Jodenpoort, 212
- Leuvense poort, zie
Gevangenpoort
- Pickepoort, 69
- Vughterpoort, 16,178
s-Hertogenbosch, straten,

- Dicpendijk,
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Lier. 12,14,144,172,225

Lierop. 1 1 1

Limburg. 15
Lith, 82. 118. 124, 220, 221
Lithoijen. 111, 124
Loon op Zand. 221
Luik, 98. 121. 124, 149, 220

164

- Hinthamerdijk, 164
- Hinthamereinde, 93. 216
- Hinthamerstraat, 93. 142. 210
- Kerkstraat, 93
- Kolperstraat, 88
- Markt, 88, 142, 191
- Vismarkt, 93, 148
- Vughterdijk. 93,103.145, 164,

Leuven. meierij van, 20
Liempde, 220, 221

M

178

Maarheze. 221
Maas, 4, 9, 19, 29, 162
Maasland, 20, 24, 111, 220. 221

S

Maelstrem, 30

Schijndel. 111, 125,220,221

Maren, 111
Mechelen, 221, 234
Meerwijk, polder van Empel en, 163
Megen, 41, 82, 118, 124, 197
Middelbeers, 111
Middelrode, 129
Mierde, Hoge en Lage, 111
Mierlo, 21, 220, 221
Moergestel, 220, 221
Muntel, 178,233, 234
Muntelke beneden de leede, 173,233
Muntelke boven de leede, 173, 233

Schonen, 43. 44, 141, 145, 202, 225
Sint-Michielsgestel. 221
Sint-Oedenrode, 11, 111. 122, 125, 192, 221

Sittard, 172
Someren, 111, 124, 221
Son, 111
Spanje, 153
Sterksel, 111

T
Tielerwaard, 119
Tienen, 11, 12, 14, 15, 35, 121
Tienen, meierij van, 20
Tilburg, 1, 11,124,220,221
Tongeire, 111,220,221

N
Namen, 6
Nederlanden, de, 1, 89, 131, 149

Nederlanden, Zuidelijke, 50
Nederwetten, 111
Nijmegen. 124

Trente, 150

Turnhout, 12, 97

Nijvel, 25

U

Nistelrode, 111,221
Noord-Brabant, 4,5
Nuenen, 111, 220

Uden, 82, 118
Utrecht, 179

0

V
Veghel, 111, 220

Oerle, 111, 220, 221
Oyen, 82, 118, 124, 126
Oirschot, 6, 112, 220
Oisterwijk, 11, 111, 122, 124, 192, 193, 220, 221
Oisterwijk, kwartier van, 20, 24, 91, 111, 220, 221
Oostelbeers, 111,220
Orthen, 5, 6, 11, 16, 17, 29, 30, 32, 178
Oss, 11, 109, 111, 122, 124, 146, 220, 221, 225
Overmaze, Landen van, 15, 71

Veldhoven, 111,220.221
Vessem, 111, 220, 221
Vianen, 11,39,125.126,189,193

Vilvoorde, 6
Vlaanderen, 6, 17,45,50, 131,166, 168
Vlierden, 221
Vranckenhofstad, 16
Vught, 16, 18, 19, 28, 30, 104, 111, 163, 174, 176,
178,195,196,199

Vughtse Broek, 68
P

Peelland, 20,24,91,111,125.220,221
Poppel, 82, 118
Pruisen, 141

R
Ravels, 82, 118
Ravenstein, 82, 118, 197

Reut, Het, 16, 17
Rijen, markizaat van, 20

W
Waalre, 220, 221
Waals-Brabant, baljuwschap van, 20
Waalwijk, 11, 109, 122, 221
Wassenberg, 8
Weelde, 82, 118
Woensel, 220, 221, 233
Woudrichem, 11, 122, 193

Rijn, 140

Z

Rijnland, 4
Rocamadour, 80
Roermond, 36, 234

Zeeland, 133
Zichem, 12
Zoutleeuw, 5, 12, 14, 15,35
Zweden, 145, 202

Roosendaal, 214

Rosmalen, 18,21,36,44,52, 111, 129, 163, 174
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Index van persoonsnamen

A
Aa, Dirk van der. 265. 266. 267
Floris van der. 262
Gerard van der. 21.238.259.260.261.262,263,
264

Jacob van. 98.153.275.276.277.278

Gozewjjn van der, 260. 261
Jan van der. 66.265.266.267.268
Willem van der. 258,259.260,261,262.263.264
Aarle. Jan van, 267
Absolons. Willem. 278.279
Achel (Achelen), Adriaan van. 211
Anton van. 27(J
Hendrik van, 271
Igram van. 268
Jordaan van. 268
Willem van, 268. 270, 273
Wouter van, 272,273,274
Adriaansen. Adriaan z.v. Zeger. 276.277
Zeger, 273.274,275,276

Balyart, Gerard, 263,264.266
Jan, 262,263.264

Bardoul, Frans, 276,277
Jan, 278
Bartholomeus. Dirk z.v.. 259.260
Basijn. Jan. 257.258
Basilius, Frank z.v.. 33,244
Bathensoon (Batensoon). Dirk. 46
Gerard. 262,266
Jan. 263,264,265

Becker. Chrispiaan. 266

Beek. Arnoud van. 237.259
Gozewijn van. 238,265.267

Ayken, Arnoud, 257
Jan z.v., 251,252.253.254.255.256
Alard. 245
Alartssoon. Jan, 268
Albert. aartshertog, 35.40.54.78,8(1. 133,209
Alva, hertog van. 160
Amant, 153
Ameijden. Bernhard van der. 36.2(X), 275
Andel, Arnoud van, 259
Jan van. 147
163

Peter van, 265

Arkel, Hendrik van. 257,258
Jan van, 22.23, 240
Jan van, z.v. Peter, 266,268
Arntssen. Erasmus. 103
Arntsz., Dirk. 274,275

Asperen. Dirk van, 279

B
Back (Bac), Jan. 65.66,238.267,268,269
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Jan van. 83
Peter van. 271

Hendrik. 261. 262. 265

Zeger z.v. Zeger. 278
Aelsvoert, Godfried van der, 266
Aertssen (de Becker). Rudolf, 275

Anekoy. 33,244
Anton, hertog van Brabant. 46. 94, 129.
Arennest, Hendrik van, 264

Mathias. 263
Otto. 269
Baexen, Jan van. 21.22.27.135.222.240
Balen. Frans van. 272,273.274

Jan van, 244
Beerkens. Jan, 92
Beers, Dirk van, 69,182,230, 266
Jan van, 263
Nicolaas van. 264
Wouter van, 266
Beest. Jan van, 240
Behets. J.. 115
Beijs, Arnoud. 268,270
Belaerts. Anton, 271
Benedicti, Hieronimus, 36,37,275
Berck. Gerard van, 262,263, 264
Hendrik van. 267
Jacob van, 265
Berent, 82

Beresteyn, Chr. J., 24,25,37
Berg. Dirk van den, 281
Gerard van den, 275,276.277.278
Peter van den, 279
Bergaigne, Hendrik van, 133
Bergen, Gerard van, 238
Maximiliaan van, zie Zevenbergen

Berkel, Albert van. 269.271
Genekinus van, 33.244

Gerard van. 245.259.260.261,262,265,267
Gerard van. z.v. Gerard. 269.270
Gerard van. z.v. Jan. 271, 272
Gozewijn van. 262
Jan van, 262,263,269,270
Nicolaas van, 257.258.266
Rutger van, 271. 272. 273. 274
Willem van, 254
Bernard, 6,237
Berthoud, Arnoud z.v., 248
Gozewijn Moedel z.v., 261
Berwout (Berwouts), Arnoud. 249.257.258. 259.

260.264.265
Arnoud z.v. Rudolf. 265
Dirk. 260,261
Everard. 39.274.275
Godfried. 250,253,263
Hendrik, 22,240,264
Jan, 46,263

Maarten, 261
Maarten z.v. Arnoud. 265

Rudolf, 262
Rutger. 265
Best, Jan van. 261, 262, 263
Peter van. 240.262,263.264.265

Beusekom. Ant. van, 221
Bever, Jan de. 269.270
Rudolf de. 265
Rudolf de, z.v. Jan, 273,274
Rudolf de, z.v. Rudolf, 265,266,267,268
Beverweerde, Gijsbert van Vianen van, 121,238

Bije. Godfried de, 268
Byl, R., 37, 110, 115, 131
Bilseman, Otto, 259
Bladel, Arnoud van, 263
Godschalk van, 245.246.257.258.259
Henneken van, 46
Wouter van, 253,254.255
Bloeijman. Hendrik. 272.273.274.275
Jan. 276

Boechem. Amelis van, 265,266.267
Boert, Jan van, 269, 270.281
Jordaan van, 268,269

Boecop, Arnoud van, 279
Boesdonck, Hendrik Sanders van, 283
Boest, Arnoud, 264
Arnoud Rover, 267
Gerard. 265
Godfried, 264.265
Bogart, Frans, 271, 272, 273
Lambert, 269,270
Boijen. Laurens. 259,260
Bokhoven, Arnoud van, 244,245
Nicolaas van. 269,270
Willem van, 266,267,268
Bombergen, Antonie van, 74,160

Bondam, A.C.,4.5

Bonenfant. P.. 5
Borchacker, Hendrik van den, 263
Borchgreve, Dirk de. 266.267.268.269
Dirk de, z.v. Dirk, 269, 27(}. 271
Everard de. 275,276,277
Jan de, 275,276
Michiel de. 278
Peter de, 269, 270

Peter de, z.v. Peter. 272

Rijkhoud de, 266
Willem de, 272,273,274,275
Borcht. Marie Udens van der. 103
Borgelen, Diederik van, 33,244
Borselen, Margaretha van. 26
Bos. Wouter, 237
Bosch (Bossche, de Busco), Gerlach van den, 51

Gerung van den, 268
Jan van den, 279
Willem van den, 66.266,267. 268,269

Boudewijn. graaf van Viaanderen, 6
Boudewijn, Jan z.v., 259,260
Bovier. Godfried, 245
Boxtel, Hendrik van, 281
Brecht, Arnoud van, 275
Gozewijn van, 61, 65, 66. 267, 268, 269, 270
Gozewijn van. z.v. Jan. 272.273.274,275,276
Jacob van. 27, 108, 239, 240
Jan van, 25. 26,27,135, 198,239. 240, 269, 271,
273, 276

Philip(s) van, 121, 239, 240. 276, 277
Brederode, familie van. 198

Reinoud (III) van, 26,27,239
Reinoud (IV) van, 27
Wolfaert van. 26. 198
Breugel. Albert van. 278,279
Amoud van, (z.v. Jan). 274.275.276.277
Jan van, 25,26,27,108,239,270,271,277,278,
279

Brien van Kraainem, Jan, 25.238
Brock, Jan, 211

Broeder, Willem 261, 262
Broeck (Broek), Gijsbert van den, 94. 265
Gozewijn van den, 269
Lambert van den, 269. 270, 271
Rudolf van den, 269,270
Tielman van den, 96
Wouter van den, 267
Broekhoven, Arnoud van, 277,278,279
Christiaan van, 85,86,277
Gerard van, 278,279

Hendrik van. 85,86,269,270,274.275,277,
282, 283

Peter van, 276

Rutger (Rogier) van, z.v.

Peter, 148,276,277.

278

Bruggen, Gerard van den, 269
Brugmans. Matthijs, 269
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Bruheze, Jan van, 238, 259, 260, 261
Brussel, Hugo van, 33,244
Jan van, 33, 244

Buck, Ludolf, 264,265,266,267
Budel, Hendrik van, 244
Buren, graaf van, 35
Buscel, Amelis van, 39,245,246,247
Busleiden, Gillis van, 72
Bussel, Lodewijk z.v. Albert van, 257,258

Butkens, Ch., 4,32, 33
Buxken, Dirk, 257,258

D
Dachverlies, Hendrik, 239, 269. 271
267,268

Walraven, 270
Daemsz., Reinier Jan, 280
Delft, Willem van, 277,283
Derentheren, Dirk van, 264
Jan van, 257,258,259,283
Deurne (Doerne), Everard van, 239,270
Godfried van, 238
Deventer, Albert van, 271
Gerard van, 275
Hendrik van, 41, 72,270, 271, 272, 278
Herman van, 41, 270, 271, 272
Dicbier, Arnoud, 247, 248, 249, 250, 251, 259,262
Gijsbert, 248
Godfried, 267
Gozewijn Moedel, 258,259
Hendrik, 110, 111, 239, 260, 261. 262, 263, 264,
265

Hendrik z.v. Gerard, 262
Hendrik z.v. Godfried, 260, 261, 262, 263
Hendrik z.v. Willem, 268
Jan,

21,41,238,239,257,259,262,263,264

Jan jr., 245, 246, 249, 250, 251,252, 253
Jan z.v. Jan, 265,266
Rudolf, 265,267
Willem z.v. Hendrik, 264
Willem z.v. Jan (de Borchgreve), 264,265
Diesen, Goisken van der, 172

Dijk (de Aggere), Daniel van den, 245, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
Engelbert Luding van den, 255,256
Hendrik van den, 39, 247, 248, 249, 251, 252,

253,257,258
Jan van den, 260, 261

Dike, Hendrik van den, van Veldhoven,

Dillo, M.,

201

Dinther, Jan van, 260, 261
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Donckers, Nicolaas Janssen, 279

Donner, A.M., 1
Doorn (de Spina), Gijsbert van, 257. 258, 259, 261
Tielman van, 264
Willem van, 261
Dordrecht, Heimerik van, 258
Jan van, 259,260,261,262
Drongelen, Hessel van, 263
Druten, Godfried van, 263,264
Peter van, 266
Duffel, Wouter van, 238
Duitsland, keizer van, 59
Dungen, Albert van den, 278,279
Dussen, Jan van der, 238,262

C (zie ook K)
Camps, H.P.H.. 5,6,8,192
Cauchies, J.M., 131
Cerutti, F. F.X., 193
Coopmans, J.P.A., 1,19, 118, 156

Jan,

Dirk, Bartholomeus z.v., 257,258
Berthoud z.v., 256,257,258
Dirksz., Dirk z.v. Arnoud, 273
Doijenbraken, Willem van, 279
Dommelen, Godfried van, 263,264,265
Donck, Gozewijn Moedel van der, 48,240,263

81

Jan van der, Aertssoon, 238

E

Edingen, Hercules van, 271
Eelkens, Willem, 259
Egenszoon, Dirk Jan Arnt, alias Scoercop, 72,208,
280, 281

Egmond, Frederik van, 167
Eijck, Gerard van, 266,268
Hendrik van, 271
Jasper van, 274
Rudolf van, 271, 272, 273, 274
Eijckman, Hendrik, 268,270
Eyken, Jan van der, 73
Eynaten, Jan van, 60
Eijndhouts, Adriaan van, 271, 272, 273, 282
Hendrik van, 271, 272, 273, 274, 281, 282
Eindhoven, Gevard van, 258

Herman van, 257,258
Jan van, 258
Elias, Jan z.v., 256
Eimpt, Jan van, 281

Maarten van, 269
Elst, Gerard van der, 238
Reinier van der, 238
Elsvoirt, Hendrik z.v. Bartholomeus van den, 276
Emmickhoven, Jan van, 240
Emmerick, Willem van, 85
Engelant, Godfried (Goyart) van, 98,275,276,277
Engelbert III, graaf van der Mark, 172
Enghien, Jan van, bisschop van Luik, 98
Enode, Arnoud van, 253
Erp, Arnoud van, 264
Godfried van, 263,264
Hendrik van, 259
Jan van, 36,65,240,259,260,261,263,264,269,
270, 271

Peter van, 277.278.279
Gevard, 33.244
Gewanden, Daniel van, 266
Gewandsnijder (Pannicida), Elias, 249, 250. 251,

Jan van, z.v. Arnoud. 265.266.267
Jan van. z.v. Jan. 263,272
Jan van, z.v. Leonius, 259.260
Jan van, z.v. Lucas. 270
Leonius van, 257,260,262
Leonius van, z.v. Leonius. 264
Lucas van, 261, 262, 268, 269
Lucas van, z.v. Gerlach. 263
Peter van, 264

253,254.255,256

Gheck, Jan, 269
Ghegel, Matheus, 257
Gheroij, Jacob, 256
Ghijsselen, Gijsbert, 266
Hendrik, 126. 266, 282
Hendrik z.v. Hendrik, 268

Rutger van. 267
Walraven van, 270, 274. 275, 281
Walraven van, z.v. Walraven, 271. 272, 274

Jan, 266.267,268,269

Jan z.v. Jan, 266
Ghuuterslaer, Jan van, 270
Giessen, Wolfert van. 259

Willem van, 38.39.275
Wouter van. 259,260
Everswijn, David, 153, 276, 277
Reinier, 275

Gysam, 244

Glavimans, Hendrik, 280

F
Fierlinxbeek, Agnes, 102
Fockema Andreae, S.J., 1
Follinus, Herman, 102
Franke, Jan. 248.249,250, 251.252, 253
Frederik Hendrik, 3, 190

Godding, Ph.. 135,136,137
Godfried iII, hertog van Brabant, 4.5,6
Godfried, Amoud z.v., 257

G

Goossens, Th.J.A.J., 1
Govy (Govye, Goevij), Arnoud, 46

Gans, Johan. 86
Gastmolen, Willem, 238

Goes, Jacob, 262
Goeswijns, Jan, 94
Goetschalcx. Wouter, 33
Goossen, Jan, van Aken, 149

Geel, Arnoud van, 260
Arnoud van, z.v. Lambert, 265
Gillis van, 261, 262
Jacob van, 240,262
Simon van, 61, 263, 265, 266, 267
Geffen, Jacob van, 264
Geldrop, Philip, heer van, 21. 238
Geldrop, Rutger van. 264,265
Gemert, Emond van, 260
Gerlach van, 83, 172. 231. 238. 239. 262

Maarten, 264,265
Gramaye, J.B., 4,25,153
Grave, Ywan van, 257, 261
Greve, Marten (Maarten) de. 77, 85,209,211.272.
273

Grimbergen. Jan van, 238
Grinsven, Rutger van, 276,277,278,279
Groelst. Jan van, 238
Groij, Heimerik, 261.262
Jacob. 263

Hubert van, 240, 261, 262

Groot, Hugo de, 10
Grootaert, Goerden, 211
Grotart, Godfried (van Oss), 268

Jan van, 25,240.258,259.260,261,262

Gruter (Fermentator), Boudewijn,

Hendrik van, 39,247

Gent, Boudewijn van, 33.244
Makarius van, 246
Willem van. 48,49,98.238,245,262.263.265,
266. 267

Willem van, z.v. Willem, 267
Zeger van, 245
Gerard, 244
Gerardsz., Marten's Heeren (Dirksz.), 89,274,282
Gerys, Judocus, 215
Gering, 244
Gerlach. 245
Gestel, Frank van. 258,259
Frans van. z.v. Hendrik, 275,276
Gijsbert van. 257

Hendrik van, 275
Hendrik Franssen van, 276.277,278,279
Jan van. 258. 260, 261

39,246

Nicolaas, 245

H
Haastrecht,

Dirk

van,

262,263,

267

Godfried van, 274
Paul van, 238
Rudolf (Roelof) van, 21, 238. 239, 263
Willem van, 267
Willem z.v. Willem. 271

Haeck, Gijsbert, 265,267
Hagen, Jan van der, 263
Hagens, Dirk. 161
Willem, 268

Hall, Willem van, 93
Hals, Herbert, 267
Ham, Jan van, 266.267
Hane, Hendrik de, 73
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Hanenberch, Ambrosius van den. 280. 281
Frans (van), 273,274
Haren. Jan van. 268
Haze. Lambert de. 282
Reinier de. 276
Hedel. Bertram z.v. Godfried van, 266
Dirk van. (Jacobszoon). 72,96,280
Gillis van, 273
Gozewijn van. 273
Hendrik van, z.v. Godfried. 266.267,268
Jacob van, 271
Jan van. 201, 266, 268, 274, 275
Jan van, z.v. Godfried, 267.270
Zeger van. z.v. Jan. 270
Heer. Arnoud z.v. Gijsbert. 266
Heeren. Hendrik, 39, 201. 274. 275
Heerkens, Godfried. 257,258
Hees, Alard van, 245
Jan van, 257
Willem van. 260
Heesbeen. Acrinus van, 33,244
Heiden. Wouter van der, 245

Hijnden. Alyt van. 113
Dirk van. 267, 268.269
Peter van, 270

Hille. Wellen z.v., 39.245,246,247.248.249.250.
251. 252

Jan z.v.. 251

Hinckaert, Anton, 240, 268

Philip, 20.22.240
Willem. 22.25.240
Hocsem. Jan van. 149

Hoculem, Dirk van, 258
Jordaan van, 260
Zegebert van. 260.262.263
Hoekx. J.A.M.. 232
Hoesch (Heusch), Hendrik de, 264,265,272, 273
Simon de, 265. 266
Hoemen, Arnd van. 172
Hoevel (Hovel), Amelis van den. 264,265
Hendrik van den, 281
Jacob van den, 267

Marcelis van den, 280
Reinier van den, 267
Hogenberg. Frans, 13

Heijm, Amoud (Aert). 37.238,239,259,260,261,
262.264.265,268.270.272.276.277

Hogen Huis (de Alta domo). Gijsbcrt van den. 244

Gijsbert, 271.272.273,274
Gozewijn, 264,265,266
Hendrik, 262,263,265.267,268
Jan,

Hollander, Gijsbrecht. 85
Hont. Hendrik de, 89
Hendrik de, junior, 282. 283

66,239.262,267,268.269,274,275

Hendrik de. senior, 276

Heijmans, Marcelis. 271.272
Heinis. Godschalk van. 244. 245
Hellu, Jan van, 258
Hels, Nicolaas, 263
Hendrik VI, keizer, 140
Hendrik I, hertog van Brabant, 4, 5. 6. 11. 12, 20.
140. 163. 192

Hendrik II. hertog van Brabant, 12. 196
Hendrik III, hertog van Brabant. 12,196
Hendrik. graaf van Forstemhorch. 60
Hendrik, 214,237
Herentals, Hcndrik van, 237
Herinc, Heintje Berten Denken. 46
Herlaar. Godfried van. 279

Hermesdorf, B.H.D., 120
Hernincx. Gijsbrecht, 281
Hessels, Andnes, 85,86
Heumen. Hendrik van. 275,276
Herman van, 275.276,277.278
Heurn, J.H. van. 4
Heusden, Berthoud van. 245.246,253.254.255,
256,257,258

Heusden. Jan. heer van, 51. 204

Heuvel. N.H.L. van den. 1.34,47, 51.52, 54.56.
58,91.92.131

Hezeacker, Gozewijn van den. 61,66, 206, 207,265,
266,267,268.269

Lambert van den. 268.269
Hezenmans. J.C.A., 4
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Honte. Jan de. 237
Hoornken, Jan. 262
Hoppenbrouwers. P.C.M., 33,38.45,50.51
Horenbeeck (Hoirenbeeck). Gerard van. 149,278,
279

Hendrik van. 276,277
Houthem. Wouter van. 6

Hugonoy. 244

Huizinga. J.. 5. 193
Huldenberg, Jan, heer van, 238

1
Ilsebout. Arnoud. 256,257.258
Ywan. Dirk z.v.. 259
Isabella. aartshertogin. 35.54. 78, 80,133

J
Jacob. 244

Jacob, z.v. Jan. 257
Jacoba van Beieren, 54,164
Jan I. hertog van Brabant, 8.14, 24. 32, 122, 163
Jan

II,

hertog van Brabant, 34.48.50,51.124,129,

132.145.163.171.222

Jan III. hertog van Brabant. 4.8,33.51.142.146.
163.220.239
Jan IV. hertog van Brabant, 12,17,35,54.166.229
Jansen, H.P. H..33,38.45,50.51
Janss. Gijsbert. 89

Janssen. Bartram. 212

Jacob. 283

Reynder, van Herpen. 87
Jansz., Andries Boudewijn. 282
Jacob, 282
Jeger, Godfried de. 272.277.278.279
Jan de. 276
Jode (Joede). familie de, 212
Jan (de), 90,91,262,264
262,263
Willem de. 264
Peter,

Johanna, hertogin van Brabant, 12. 15. 23. 34.40.

52.56,69,79,80.87,92,94,124,141,142,146,
171,172,224.225,232

Jonckers. Joesten (Joost). 153.183
Joosten, Jan, van Bueckel, 87

K (C)
Cammen, Frans van der, 271, 272
Jacob van der, 274,275,277.278,283

Campen, Arnoud van, 266,267,268,273,274
Jan van. 275
Maarten van. 268.269,280
Kanapart, Jan, 161.268,280
Jan z.v. Jan. 267,268.269
Canne. Wouter. 245
Karel de Stoute. 167
Karel V. 25,26,33.35,41.42,52,56,57.61,77,78,

Gozewijn. 33.259
Hendrik. 259.260
Jan, 258

Wellen z.v. Gillis. 39.245,246,247
Wouter, 33.237.239.244
Cock (Kock). Jan. 269
Jacob de. jr.. 278.

Jacob de. sr.,278.279
Rijkhoud (de). 25.238.259

Coeckenberger. Silvester. 103
Coelborner, Jacob, 280.281
Coenen, Christiaan, 264.265.269,270
Herman, 266.267
Nicolaas, 280

Koenraad, 244
Kok, Gozewijn, 244,245
Kolekinus (Nicolaas?), 245

Colen, Dirk. 86
Gerard, 269
Jan, 282

Jacob, 271,272
Peter. 267

Wouter, (van Oerle). 263
Wouter z.v., (van Oss). 253,254
Coman, Hendrik, 244
Jan, 39.245.246,247.248

113,115,117,128,133,142,144,154,156.174,

Wouter, 245
Conincx, Gillis. 5

176,179,184,189,206.209

Coptiten. Gillis. 261. 262

Carnauwe, Huub, 46

Jacob, 257,259.260,261.262

Cassijer. Jacob, 89

Jan, 261

Reijnier, 89
Keent. Alard van, 39,245,246,247
Keijmp, Hendrik. 272
Jan. 269

Kelder. Hendrik van den, 258
Jan van den. 240
Keldonk, Gerlach van, 259
Kemp, Christoffel. 281
Goyart. 89
Kepken, Jan, 265
Kerremans. C.. 25
Kersbeke, Jan van, 171
Kessel, Hendrik van, 161, 259,266,267
Jan van. 239

Rombout van. 121
Keteler (Ketheler). Albrecht (Hermanszoon). 72.
280

Keteler, Gerrit den, 72,28()
Keulen, aartsbisschop van. 25
Kijfhoec, Florijs (Floris) Zegersz. van. 196. 238
Kleef. graaf van. 29.35
Cleynael. Godfried. 266
Klerk (Clericus), Jan de. 245
Kloot, Arnoud van den, 258
Jan van den. 83
Knode (Cnode), Gillis, 244, 245

Willem, 259,260
Wouter. 261
Cornelissen, Geertrui, 121
Jaspar. 87

weduwe van Adriaan, 54
Cort, Peter de. 86
Cortenbach. Jan van, 21. 239
Coutereel. Pieter, 64

Kouwenberg, Gijsbert van. 33.244
Craen. Jacobus, 275
Craenendonck (Cranendonk). Jan van. 267
Jan van, z.v. Lodewijk, 264
Willcm, heer van, 8
Creyclt, Dirk van. 72, 208.28(). 281

Crickengys, Jan. 72
Kuijst (Kuyst. Kuysten), Gerard (Gerrit), 27.66.
267,268.269

Hendrik. 22,27,240.268.269.270
Hendrik z.v. Gerard. 269. 270.271,272. 273
Matthcus. 27.268.269,270
Ywan, 268,269.280
Kuyer, P.Th.J.. 23,213
Cuper, Jacob de. 94
Cuperinus, Albertus. 10. 193
Curtius, Jeronimus, 215
Cuyk. Hendrik van, 6
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Jan, heer van, 14, 33, 51
Otto, heer van, 8

L
Laerschot. Lambert van de, z.v. Willem, 270
Lambrechtsz., Mathijs, 280
Lancvelt (Langvelt), Godfried van. 265
Leonius van, 258,259,260
Langel. Frank van, 269
Lannoy, Boudewijn van, 60
Philips van, (Don Ferrij Philips van). 27, 198.
240

Lu, Adam de, 265,266,267
Andreas de. 264,265
Berthoud de. 263.264
Dirk de, 261,262.263,264,265
Dirk de, z.v. Dirk, 263
Godfried de, 263,264,266
Jan de, 262

Jan de, z.v. Adam. 263
Marcelis de. 262,263,264
Ludinc, Engelbert, 252
Luding. 245
Luedinx, Willem, 267,268

Lare, Hendrik van, 257
Leefdaal, Rogier van, 8,238
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Stellingen
behorende bij het proeischrift Justitie en politie in 's-Hertogenbosch v66r 1629 van
B.C.M. Jacobs.

1.

Melai's standpunt dat de betekenis van de woorden "de verdachte is niet tot
antwoorden verplicht" in art. 29 Sv. primair ligt in de erkenning van de verdachte
als procespartij, betekent een verwerping van de opvatting van Nederburgh dat
deze beperking een stap vooruit was in de inquisitoire richting van het
strafproces.
(A.L. Melai e.a., Het Wetboek van Strafvordering, art. 29. pag. 13-15.
I.A. Nederburgh, Het aanhangig Ontwerp Strafvordering, Tijdschrift voor Strafrecht, XXX (1919),
298.)

2.

Veel inventarissen van rechterlijke archieven verdelen de categorie contentieuze
zaken ten onrechte in criminele en civiele zaken.

3. Het is voor de dringend noodzakelijke verdere aanpak van de milieuproblematiek in Nederland te hopen dat de voortzetting en uitbouw van het partnershipproject niet zal stranden op bestuurlijke vrees voor verlies van autonomie.

4. Ten onrechte is voor de afstand van het koningschap in de Grondwet geen
vormvereiste voorgeschreven.

5. Het argument dat adoptie strijdig zou zijn met onze landsaard verhulde andere
argumenten die in de vorige eeuw de invoering van adoptie hebben tegengehouden respectievelijk tot afschaffing van dit instituut hebben geleid.
(C. Asser. Het Nederlands Burgerlijk Wethoek vergeleken met het Wetboek Napoleon. 's-Gravenhage-Amsterdam, 1838, 167.)

6. De bepalingen betreffende de Kantonrechter als opsporingsambtenaar en als
hulpofficier van justitie dienen te worden geschrapt.
(A. Bockwinkel, De Kantonrechter als opsporingsambtenaar, Nederlands Juristenblad, XLI (1966),
905-914.)

de steeds verdedigde opvatting dat appel en reformatie in
criminele zaken in Brabant uitgesloten was, komen dergelijke zaken bij de
Staatse Raad van Brabant voor.

7. In afwijking van

8. De gezworenen in 's-Hertogenbosch waren vanouds de oud-schepenen.
9.

Reeds vddr hun institutionalisering in 1408 speelden de raden een (belangrijke)
rol in het Bossche stadsbestuur.

10. De dienaren van de korte stok waren identiek aan de dienaren van de witte
roede.

11. De wettelijke regeling van de procesgang voor de Bossche schepenbank in de
zestiende eeuw had direct gevolg voor de archiefvorming van dit gerecht.
12. 's-Hertogenbosch had in zijn vitte op het Deense schiereiland Schonen gtdn hoge

jurisdictie.

(Anders N.H L van den Heuvel, De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch v66r 1629. 's-Hertogenbosch. z.j. 119461,364.)

13. De zesendertig stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch die zich bevinden in het
archief van de Rekenkamer te Brussel horen daar niet thuis.

14. Of het K.N.M.I. in de weerberichten bij een temperatuur beneden het vriespunt
nu de term 'nachtvorst' of 'vorst aan de grond' gebruikt, het blijft koud.
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