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WOORD VOORAF 

O p  1 januari 1993 begon ik ais Assistcrit iri Opiciding aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen aan een onderzoek naar dc bestuurlijkc elitr van 's-Hrrtogcnbosch in de periodr 
1500-1580, waarvan dit boek dc neerslag is. Onder dc hrzielcndc begcleiding van mijn 
promotor prof. dr. M.G. Spicrrz en mijri co-promotor Jr .  A.E.M. Jansscn, dic mij stccds 
de ruimte gaven om zelfstandig en -wellicht - eigenzinnig tc werk tc gaan, maar mij ook 
steeds wisten te stimuleren en prikkelen met hun op- cn aanmerkingen. Ik ben hen zeer 
erkentelijk voor de prettige wijze van samenwerking. 

Een brlangrijk deel van dit bork is gebaseerd o p  archicfonderzock, grotriidecls vcrriclit 
in liet Stadsarchief van 's-Hertogenbosch, voor een kleiner der1 ook bij andcrc archicfin- 
stellingen. Ik denk met veel genoegen terug aan dc vele uren die ik vooral in d r  studiezaal 
van het Stadsarchief 'spittend in de archieven' heb doorgchracht en wil bij deze a l k  me- 
dewrrkers van het Stadsarchief en aiiderc insrellingcn, die mij elk o p  hun eigen manier 
met raad en daad hcbben hiigcstaan, van harte hedankcn. Ecn specialc vernielding ver- 
dient Jozef IHoekx, die met zijn grote kennis en vrrtrouwdheid met de zestiende-ccuwsr 
Bosschc archivalia vele malrn hclangrijke gegevens en verwijzingen heeft aangedragen. 

In de loop van liet onderzoek hcbben velen belangrijkc gegevens aangedragen en allcr- 
lei hand- en spandiensten verricht: Aiphons van dcn Bicliclaar, Arnoud-Jan Bijstcrveld, 
I.ucas van Dijck, Minkc van Dinter, Ad van Drunen, Jan Durnolyn, I'eter Glchhcek, 
Grraid van G u p ,  Willein van Ham, Pcter-Jan van der I-Icijden, Sue Houstun, Louis 
Pirennr, Hilde de Ridder-Synioens, Henk Schurteiaars, Geertrui Van Synghcl, Mirjam v.d. 
Wal, Hans Willems. In de hoop nieniand te zijn vergeten, dank ik hcn alicn hartelijk voor 
hun hulp. 

Dit bork wil ik opdragen aan mijn ouders cn aan lngc, voor hun voortdurende belang- 
stelling, inspiratie en ondcrstcuning. 

's-Hcrtogenhosch, 1 maait 1998 
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CONVENTIES 

In deze studir staan de 280 bestuurders en functionarissen centraal, die tussen 1.500 en 
1580 rcchtstrccks betrokken waren bij het bestuur van de stad 's-Hertogenbosch. Van eik 
van deze 280 personen is een groot aantal persoonlijke gegevens verzameld, die o p  syste- 
matische wijze in bijlage 3 worden geprcsentcerd. Deze 280 rijn in bijlagc 3 als volgt 
genummerd: 

- een numiner zonder letter: schepen 
- R + nummer: rentmecstcr 
- S + nummer: secretaris 
- l' + nummer: pensionaris 

Waniierr een van deze 260  in de tekst ter sprake k«mt zal tussen haakjrs het numnicr 
worden vermeld, waaronder liij in Bijlage 3 te vinden is. 

Een uitzondering hierop vormt hoofdstuk 10. In bijlage 5 zijn alle gezworen 
brorders en zwaiienbroedcrs uit de periode 1.500-1.580 opgenomen. Wanneer cen 
van hen in hoofdstuk !O ter sprake komt, volgt tussen haakjes na zijn naam: 

- B + nummer. 
In Bijlage 5 wordt bij gezworen broeders of zwanenbroeders, die tevens ren be- 
s tuurl i jk~ functie hebben bekleed, tevens het nummer uit Bijlage 3 vermeld. 

Wanneer in de tekst sprake is van 1525-1526, wordt daarmee, indirn niet anders 
vermeld, het schepenjaar 1525-1526 bedoeld, dat van 1 oktober 1525 tot 1 oktober 
1526 liep. De rekeningjaren van schouten r n  instellingen waren weer anders 
ingedeeld. Wannecr van 1525 wordt gesproken, wordt hrt kalenderjaar 1 januari - 
31 decrmber 1.525 bedoeld. 



ONGEPUBLICEERDE BRONNEN 

Alleen de belangrijkste bronnen, waarnaar in de tckst regelmatig wordt verwezen, 
worden in deze lijst vermcld. R i j  verwijzingen in de noten wordt volstaan niet het 
inventarisnummer. Bronnen die slrchts éénmaal in de tekst worden geciteerd, zullen 
ter plekkc in een noot worden verantwoord, uiteraard met een vollediger aanduiding 
dan alleen het inventarisnumnier. 
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obitus fratrum 

GEMEENTEARCHIEF 'S-HERSOGENBOSCH 
OUD ARCHIEF 
In derr studir is gebruik gemaakt van  de oude inventaris van het oud ar- 
chief. In de loop van 1998 zal een nieuwe inventarisatie van de hand van 
J.A.M. Hoekx gereed komen. Dit heeft rot gevolg dat de archiefstukkrn 
zullen worden omgenummerd. Voor de iiieuwr nummers riadpiege men de 
concordans in de nieuwe inventaris van de heer Hoekx. 

Charters en Priviie~ebricven 
resoìkieboeken (1552-1580) 
stukken ter Staten van Brabant, i.v.m. beden en petities (1.560-1565) 
idem (1565-1575) 
besogncs ten hovc c3 in dc Ststcn van Brabant (1566-1567) 
accoordcn en consenten van den hove en der stad (1559-1611) 
ordonnantien voor de stad en voor de stad en hare meierij (1487-1580) 
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INLEIDING 

Nict lang na de zomcrïonneweiide, eind juni of begin juli', vond in 's-Hertogenbosch 
Oiiser Vrouwen dracht plaats: de grote stedelijke processic ter ere van de kerkpatroon van 
de parochirkerk van dc stad, Sirit-Jan de Evangrlist, maar vooral ter ere van Onze l.ievr 
Vrouw. Dezc processic die samenvirl inct liet jaarlijkse commerciële hoogtcpunr van de 
grote jaarnrarkt, was voor inwonrrs van de stad ongrtwijfcld de belangrijkste locale rrligi- 
eure gehrurtrnis van  hct jaar. Een aanzienlijk <led van de stïdrlijke bevo!kiiig nam plaats 
in de stort en trok de stad in processie rond. Daarbij ging hct niet zomaar om een wille- 
keurige plaats; de volgorde waarin de verschillende segmenten van dc rtcdclijkc sarnriiie- 
ving aan de processie deelnamcn, was traditioneel gegroeid en werd strikt gehandhaafd'. 
De processir wordt voorafgegaan door een vaandel met rinkelende beiletjrs, het zogr- 
iiaaindc Kermisvaan, geflankeerd door twee grote zilvcrrii kruisen. De l rdrn vaii de am- 
baclitsgiiden, in volk wapciirusting, de heiligenbrclden van hun gildeiialtarcn meevoerend, 
openen in ren van oudsher vaststaande volgorde de stoet. Daarop volgen, eveneens in 
wapenrusting, de lcden vaii d r  vier schutterijen, o p  hun bcurt gevolgd door de lcden vaii 
de rederijkerskamers. Na dr re  vcrtcgenwoordigrrs van de geniene man komt het crntralc 
deel van de proccssic: het vermaarde beeld van Onze Licvc Vrouw, omgrven door  reli- 
kwicCir en andere kostbaarhedm uit de kerk. De gerstelijkhcid van d r  stad vormt hr t  vol- 
gende onderdec! van de processie: eerst de kloosterlingen, dan beneficianten, kapelaans en 
kanuniiikeri; de deken van het kapittel, de monstrans met het H. Sacrament in dc  haniicn, 
sluit dczc groep af. Hicrop volgen de heren van de raad, de schepenen, gczworcneii en 
raadslieden. Daarna komen de gezworen broeders r n  zwanenbroeders van de Lieve Vrou- 
we Rrocdcrscliap. Hierop volgen de begijnen en groeprn uit omliggende dorpen, De stort 
wordt afgesloteii door vrouwen en meisjes van a l k  rangen en staiidcii'. 
De proccssic was allel-eerst en voord een religiriizr inanifcstatie, ten love van Code uni2 

1 Zie voor de cïacre datering: p. 117. 
2 Vcrgclijk hijvoorl>eeld de gang van r a i m  rond de s;icrnmr~iirpii>ccssie in Oudciiaardc: RAMA- 

KERS, Spelen en f;grrroi, 43-91.  
3 MOSIMANS, De St. / a m k ~ r k ,  363-373; VAN DIJCK, DE Bossche Optiinoterz, 275-280. 
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hemelryck [en] Maria zynder gebeiiedyder moeder ende maget. Daarnaast, zo leren wc i11 

een amliachtskeur van de schrijnwrrkers, werd de ommegang ook gehouden ter eeren iian 
onsen genadizen heere den coninck als hertoich van Brabant ende dese stadti. Gildenbroe- 
ders waren volgens de statuten van hun ambachten o p  straffe van een aanzicnlijke boete 
verplicht deel tc nemen aan de processie! De gang van zaken tijdens de proccssic was i n  
stedelijke ordoiinaotics vastgciegd en gereguleerd! Tot in dc j u e n  vijftig vaii de zrstiende 
r r u w  werd zelfs iaarlijks enige tijd voor de processie ccii stadsbode naar Antwerpen ge- 
zonden met ren oproep aan a l k  Dosschcnarcn aldaar ornnze alhier inàen omgmick uais 
onser liever vrouwen dracht te comm ende den selven met huer presentierz te lielpen 
eeren. O p  afwezigheid stond officieel ccn aanzicnlijkc geidboctr'. Hr t  stadsbestuur hcclirtc 
ontcgeiireglijk zeer aan ccii goed vcrloop vaii dc jaarlijkse processie. Oiigetwijfcid kwa- 
men deze zorg cn aandacht voort uit de overtuiging dat het inodig w;is dat de gehele bc- 
volking eensgezind en in grotcii get:ilc jaarlijks de zcgrn van de H .  Maagd af moest snic- 
kenx. Het ging ccist en vooral om eeii religieus ritueel. 

De hele gang van zaken rond de processie kan echter &t alleen als ecii rcligicus, maar 
ook als ccn sociaal rituccl wordrn gezien, wuarin de vcrhoudirigcii tussen de verschiliende 
hrvolkiiigsgrorpeii binncii de stad worden geprcseiitcciil cn gelegitimeerd. IHct is maar de 
vraag of de rcsticiidc-eeuwse Bosschcnarcii zich van dit laatstc aspect bewust waren, of dc 
heren van de raad willens c11 wetens de procrssic Iicbben aangewend om de maatsciiappc- 
lijke verhriudiiigrn in gt.ritualisccrdc vorm te bevestigen en o p  die iiianier liun cigcii posi- 
tie te versterkciiY. Achteraf aiialysrrciiil kan men echter wel vastsrclleii dat de maatschup- 
pclijke geledingen van de Bossche samciilrving in de processicvolgorde worden wrrrspie- 
gcld. Wanneer we uitsluitend naar de dcclncmendc leken kijken, ligt het breekpunt in de 
stoet bij hct Mariabeeld. Vó6r de Mudoiiiia uit gaan dc  vcrtcgcnwoordigrrs van de gemc- 
rie man: ambachtslieden, schutters cri rederijkers. N i  het beeld van de H .  Maagd volgt dc 
sredclijkc dite: de heren vaii de raad en de gcrworrii l ~ d r i i  en zwanenbroeders van de 
Lieve Vroiiwe Broederschap. 

Het gezamenlijk te volbrengen ritucrl van de processie benadrukt de cenhrid en ver- 
bondenheid van <Ir stedelijke sanienlcving, maar tegclijkcrtijd wordt op symbolische wijze 
de gelaagdheid van dir samenleving geiegitinicerd. In liet maatschappijbeeld van de laat- 
middrieeuwse en vroeg-moderne Bosschenaar was het vaiizeifsprekcnd dar lict bestuur vaii 
de stad in handen was vaii leden van de maatschappclijkc elite, mits die tenminste aan 
bepaalde elementaire eisen van gocd bestuur voldeden. Wclkc eiscri dat warm, kan wor- 
den opgemaakt uit cen gcdicht o p  dc laatste bladzijde van eeii privilegcbock va11 dc stad 
's-Hcrtogenbosch uit 15.53"'. In dit boek heeft één persoon een groot aantal belangrijke 
privileges vaii de stad afgeschreven. De originele privileges werden achter slot E n  grciidel 
bewaard in de stadsconzrne ilic o p  een van de veiligste plaatsen vaii d r  stad stond, n;ime- 
lijk in de Sint-Jan". Om niet steeds dc originrlen te moeten gaan ~:iadplcgcii, zijn in de 
loop van de tijd door divcrsc stedelijke secretarissen, griffiers cri ~ieiisioiiarissen zogelieteii 

4 VAN DliN HEUVEL, Kcchtsbro~imri ambachtigildeit, 642-64.3. 
5 lhideni; VAN DEN HEUVEL, Airibnchtsgildeii, 253-254. 
6 V.D. SLUYS, 'Enkele kaiittekciiiiigcn', 199-200. 
7 GAH OA B10-BSY, va,i bodenloeii. 
8 Van dat gcuoclcn getuigen bijvoorbeeld ook de vele proccrsies, die naai  aanleiding van incidcn- 

rele, Liiizondcie gebcuitenissen weiden gehouden Zie: VAN DISCK, DL' Bossche Optiinnreii, 426- 
429. 

9 Zie hieiovcr: RAEDTS, Toerisme in de rijd?, 15. 
1 0  GAH O A  AS24,262v. 
1 1  VAN DE LAAR, 'De stadscomnie'. 



privilegeboeken aangelegd, met daarin afschriften van de belangrijkste stedelijke privileges. 
Deze boeken zijn derhalve onmisbare, veel geraadpleegde hiilpmiddelen geweest bij het 
dagelijks bestuur van de stad. Mogelijk is het hier aangehaalde privilegeboek van 15.53 
het werk van pensionaris Roelof Loekemans (P3), of van één van de srcretaiissen. Hoe 
het ook zij, de auteur van het Ihierna geciteerde gedicht is ongetwijfeld werkzaam geweest 
in de stedelijke administratie en wist uit ervaring aan welke eisen een goed bcstuurdcr 
dirndr t r  voldorn. Hij vrrwoordt r rn  en ander als volgt: 

Die een stadt wel wil regeren 
sulleiz deese selven punctefi 

eendrachtich syn met trouwe 
ende gemeyiien orbaer aenschouwen: 

die stadt bevelen de vroeden 
tgemeyne goet nauiue hoeden 
ende berent ter meester baeteii 

te vrienden houden die ommesaeten 
haer uriheyt niet laeten breeckeri 

om gemeyne oirbaer dicke sprecken 
trecht houden altoos gelycbe 

also wel den armen als den rycken 
vasthouden haer statuyten 

die quade altoos werpen uuyteiz 
getrouwen te sync hacr rechten heer; 

dit is den onderwyser leere 
so wner iet gebrecbt van deesen 
daer staet die stat by in vreesen 

ende elcken hepeyse hem wat hy doet 
want hy emmers sterven moet. 

Een stadsbrstuur behoort volgrns de onbekende auteur in handen te zijn van de vroeden, 
de verstandigste inwoners van de stad, die zich in moeten zetten voor het algemeen wrl- 
zijn. Daarnaast moeten stedelijke bestuurders zorg dragen voor goede verhoudingen met 
de buitenwereld, stedelijke privileges verdedigen, recht spreken zonder onderscheid naar 
rang of stand, misdadigers verbannen en last but nor least de wettige heer getrouw zijn. 
De anonieme dicbtrr eindigt met vermanende, waarschuwende woorden aan het adres van 
de stedelijke bestuurders: denkt goed na wat u doet, want ook u zult eens sterven, met an- 
dere woorden, ook u zult voor God rekenschap moeten afleggen van uw doen en laten. 
De vermaning aan het einde van liet gedicht maakt duidelijk dat de auteur zich terdege 
bewust is van de kloof tussen het door hem gepropageerde ideaal en de dagelijkse werke- 
lijkheid. 

Hoe groot die kloof in 's-Hertogenbosch in de zestiende eeuw is geweest, valt uit het 
gedicht niet o p  te maken. Duidelijkere uitsprakrii daarover vinden we in de kronirk van 
Willem Moel of Wilhelmus Molius (c.1501-1564)". In dit chronologische verhaal bevindt 
zich tussrn de beschrijving van gebeurtenissen uit de jaren 1508 en 1.510 een passage, 
waarin Molius een aigeinene indruk geeft van de periode die hij daarna zal beschrijven, 
Daar hij rond 1501 is geboren, gaat het hier om Molius' persoonlijke verslaglegging van 
de periode uit de Bossche geschiedenis die hij zelf bewust heeft meegemaakt. Centraal in 
deze passage staat het Bossche stadsbestuur. Eerst schetst Molius aan de hand van 

12 <;AH OAA 808.3 
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Arisroteles en Augustinus hor het ideale hestuurssysteem eruit zou moeteii zien, om ver- 
volgens de Bossche realiteit daaraan tc toetsen. Dczc toetsing valt bepaald niet gunstig uit 
voor het Bossche stadsbestuur. De vier oorzal<cn die Augustinus indertijd voor de deca- 
dentie en het verval van Konx  ineende te kunnen onderkennen, meent Molius ruim dui- 
zend jaar later bij het stadsbrstuur vaii 's-Hertogenboscli te kunnen waarnemen: jonge en 
oricrvarrn bestuurders; verborgeri haat en afgunst; het onbcstraft hlijvcn van misdaden; en 
lhet nastreven door bcstuurders van persoonlijk voordeel in plaats van het hchartigen van 
het algcnicric welzijn. Molius richt zijn kritiek vooral o p  de stadsbestiiiirders. Naast jong 
cn oncrvarri:, zijn velrii van hen bovendien van buiten de stad afkomstig; hun handclen 
wordt ingegeven door cigcnhciang cn Iridt tot oneiiighrid r n  rrclitrlr>oshrid binnen de 
stad. De dciigd van dc bcstuurders neenit af, rvenais de kracht van de ste<iriijke iiiiiitie, de 
Iiandel raakt in liet slop, de welvaart van de burgcrs slinkt. Zolang ik stad nict vaii deze 
hebziichtigc hcsruurdcrs worilt bevrijd, zuilen volgens Molius gren voorspoeiligcr tijden 
aanbreken". De kroriickschrijvcr schctst cc11 zeer negatief bcrld van dc algehele situatie in 
's-Hertogcnboscli vanaf ongcvccr 1.710. De periode daarvoor noemt hij daarentegen 
florentissinza, zeer bloeiend. 

De datering dic Molius grcft voor hct omslagpunt in de forriiiii van de stad 's-Hcrto- 
ginboseh moet cchtcr aanleiding zijn om dirns oordrrl thans niet de nodigc voorzichtig- 
Iheid te hetrachtrn. Molius beschouwt zijn cigcri tijd als een pcriodc van neergang. Dic 
periode zet hij vervolgens af tegen het voorafgaande tijdperk, dar liijzelf niet persoonlijk 
hceft nieegemaakt en waarvan hij ontegenzeglijk een gcïdcalisccrd cri stichtend beeld 
geeft'! Mct deze werkwijze sluit de humanist Molius overigens aan hij een oudc Iiistorio- 
rrafisclie traditic die hct vcrlcdrn wcnst tr  idraliserrn opdat achteruitgang en  verval i n  lict .. .. 
hcdrn mogen wordcn tegengegaan. iMcn kan zich dci l i~lve afimgcn in hocvciic de schcr- 
pc kritiek van ~Molius aan liet adres vaii de Rossche stadsbcstuurdcrs werl<clijk geniernil is 
rn in hocverrc c m  litcrairc tooos. Ondanks deze rcscrves mae toch wordcn veroniirrstcid 
dat Molius' Ikritick een kcrn van waarheid bevat zal hehbrn. 

in 1579 wordt nog vccl fcller van Iccr getrokken tcgcn het Bosschc stadshesruiir. Als 
's-Hcrtogenbosch in dat jaar in hr t  conflict in dc Nederlanden tenslotte voor de zijdc van 
de wettige landsheer kiest, vciiaten dc p l ~ ~ t s r l i j k e  aaiiliaiigeis van de andrrc partij, waar- 
onder vecl calvinisten. de stad''. Het stadsbestuur laat dan tcr vcrdcdieine van haar haii- 

L, 

deiwijzc ccn ]ustificatie voor den goeden borgeren der stndt vmi Tshertogenbossche 
('s-Heitogenboscli 1579)' ' verschijnen, waarschijnlijk van d r  hand van Henrick Rloeyniaii 
(23)". Een reactie van de ballingen kan niet uirblijvcn. Eén van hcn, de strijdbare rechts- 
grleeide mr. Henrick Agyiacus, grijpt naar de p r ~ i ' X  voor erii frilr aanval o p  de Bosschc 
stadsregriiiig: Eenvoudighe ende warachtige verniztwoordinge der cutgewekerie horgeren 
der  stadt Shertogeidmsche (Leiden 1579)". Dr  laiidshceriijke overheid, zo begint Agy- 
laeus, hreft zich reeds vele jarcn ingcspanncii oni overal in dc Ncdcrlandcn o p  gcwesrclijk 
r n  iocaal niveau personen in de bcstuursrctcls tr  plaatsen, die de tyrannische regeringhe 
toeghedacn rijn. Terugkijkend o p  de gcbeurteriisscn en ontwikkelingen iian dc neutrale 
toeschouwer, volgens Agylaeus, nict anders dan vaststcilcn hoe uceráich en willich de 
magistraet der selver stat [ ' s - H e ~ t o g e n b o s c ~  ahiits ghwees t  is tot de tyraiznische beuelen 

13 Ibidem, 28"-29". 
14 Vergelijk: VAN DE LAAR, 'De bevolking vaii 's-tlertogrnboscli', 84-85 
l i  Zie p. 30. 
16 Uiracp,evcii in: VK 523-546. . . 
17 Ibidem, XXVI-XIX. Het iiummer (23) verwijst naar  bijlage 3; zie onder 'convciitics', pag. 11. 
I8 Ilidein, XIX-XXIV. 
19 Uirgegeven in: ibidcm, 547-594 
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ende executieiz. Vervolgens stelt de auteur de ontwikkelingen van de voorafgaande twintig 
jaar voor als één groot complot van de plaatselijke bestuurlijke bovenlaag en de iands- 
heerlijke overheid. In 1567 zou hr t  stadsbestuur de graaf van Megcn, eenen grooten plon- 
der ende moort op de sta& voorgenomen hebbende, toegang tot de stad hebben willen 
verschaffen. In de jaren zeventig zou het stadsbestuur zich tot her uitcrstc hebben verzet 
tegen het vertrek van het garnizoen. iMet behulp van dat garnizoen zouden de stedelijke 
bestuurders zich namelijk van de volledige controle over d r  stad hebben verzekerd. Als 
beloning voor hun diensten aan de tyrannie hebben zij steets gelaech-vrij gheslempt efzde 
gedempt /...l. also dat sy des haluen inde wandelinghe Sop-eters genoenzt worden. De 
hoogmoed vaii de stedelijke bestuurders neemt almaar toe; ze gedragen 7,ich niet als voor 
eeneii sekeren tilt heeren wesenden, zoals gebruikelijk in de Nederlanden, maer als gront- 
heeren ende die haer leeti aen de sonne halen; bovendien hebben sy onder hen verdeylt 
alle profijtelike bedieningeti oft officien der stadt, in welcker administratieu sy met mal- 
conderex heerlicken weten ooyluijckinge te doeni0. 

Agylaeus schetst hier het klassieke breld van de gesloten oiigarchic: een kleiiir kring 
van bestuurders weet alle belangrijke bcstuursfunctics te monopoliseren, waarbij boveii- 
dien niet meer het algemeen welzijn, maar enkel nog het persoonlijke voordcrl voorop 
staat. Zijn geschrift is een pamflet tegen de aanval van de Bossche stadsregering o p  d r  
ballingen en weerspiegelt als zodanig de felheid van de partijstrijd die zich enkele niaan- 
den eerder binnen 's-Hertogenhosch had afgespeeld. De voorstelling van zaken die Agy- 
heus geeft is dan ook sterk gekleurd en o p  sommige punten ronduit onjuist. Uit de resolu- 
tieboeken van de stad kan bijvoorbeeld worden opgemaakt dat de leden vaii de stadsre- 
gering alle drie o p  hun eigen manier hebben geijverd voor het vertrek van het garnizoen. 
Van een complot tussrn de landsregering en dc brstuurlijkr elite van 's-Hertogenbosch om 
door middel van het garnizoen lirt stedelijk bestuur geheel naar haar hand te zetten is 
geen sprake. Hoewel veel feller van toon, sluit de kritiek van Agylacus gedeeltelijk wel 
aan bij die van Molius, met name waar beide auteurs de hrstuurders ervan beschuldigeii 
eigenbelang boven het grmene welzijn te plaatsen. Maar waar Molius zich verder vooral 
afzet tegen de jeugd en onervarenheid van de bestuurders, tegen hun afkomst vaii buiten 
de stad en hun hebzucht, richt Agylaeus zijn pijlen met name o p  de praktijk waarbij een 
kleine, gesloten groep de brstuurlijke functies binnen de stad volledig monopoliseert. Die 
laatste constatering van Agylaeus is echter oiiiuisr: in de schepenbanken van 1577 en 1578 
werden juist enkele nieuwe schepenen benoemd, die deel uitmaakten van de partij van 
Agylaeus. Van een gesloten oligarchie lijkt derhalve geen sprake; dc samenstelling van de 
schepenbank wcerspiegelde juist de maatschapprlijkc verhoudingen binnen de stad. Daar 
na de gebeurtenissen van 1579 de aanhangers van de vcrliezrndr partij, onder wie de 
staatsgezindr oud-schepenen, de stad verlieten, blijven de bestuurders die uiteinctrlijk de 
zijde van de lcgitiemr Iandslieer kozen, als enigen ovcr in het stadsbestuur. Door die groep 
echter als r rn  gesloten oligarchie aan te duiden, dvet Agylaeus geen recht aan de rcaliteit 
van de jaren 1.577 en 1.578. 

Hoewel aldus kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij de iuistlieid van de opinies 
van beide auteurs, lijken Molius ril Agylaeus in hun kritiek o p  liet Bossclie stadsbestuur 
uitdrukking te Ihcbbcn grgevrn aan een breder gevoelen dat  in dc  Bossche samenleving 
iecfde. H r t  derde lid van de stadsregering, hestaande uit de dekens van de stemhebbende 
ambaclitsgildeii. heeft zich, als vertcgenwovrdiger van de gemene man, herhaaldelijk kri- 
tisch uitgelaten ovcr de wijzr waarop de eerste twee leden vaii de stadsregering huli raak 
opvatten en zich in de praktijk gedroegen. In een in oktober 156.5 ten overstaan vaii de 
Staten van Brabant geformuleerde opi7zie naar aanlriding van een iaiidshceriijkr bede 
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beklagen de Bossche ambachtsdekens zich over de eerste twee leden: dat  sy luyden ofte 
eenige van hen begheeren ennige saeckeri, soo van ghiften, van offitien, als anderssins nair 
henne particulier affectien ende heliften te dringen ende te voirderen. ofte oyck te verach- 
teren ende te beletten, verlatende tprouffyl ende nootsaecken van synder nzaiesteyt ende 
deser stadt...". De strekking van deze kritiek komt - althans voor een deel - overeen met 
die van Molius en Agylaeus: de stedrlijke bestuurders stellen het eigenbelang vóór het 
algemene wrlzijn en trachten d r  zeggenschap over hr t  strdrlijk beleid volledig naar zich 
toe te trekken. Het oligarchische hestuurssysteem wordt hier niet ter discussie gesteld, 
maar wel het slechte functioneren en de corruptie ervan. Zolang als de bestuurlijkc elite 
het algemeen weizijn voorop stelt, zo lijkt de redenering van het de& lid, zal zij ook 
openstaan voor de standpunten van de gemene man, zoals in de raadsvergaderingen ver- 
woord door de ambachtsdekens. Alleen een dergelijk" gang van zaken kan de grootst 
mogelijke consensus binnen de stad waarborgen. Streven de schepenen en raadslieden 
daarentegrn ailrrrerst het eigrn voordeel na, zoals volgens dc ambachtsdekens het geval 
was, dan zullen zij de eisen en adviezen van het derde lid negeren met als gevolg toene- 
mende maatschappelijke spanning en dreiging van gewelddadigr uitbarstingen. 

Het  oordeel van althans sommige tijdgenoten over de personen die in de zrsticndc 
reuw deel hebben uitgemaakt van de eerste twee leden van het Bosschr stadsbcstuur valt 
niet bepaald positief uit. Daartegcnwcr kan worden gesteld Ùat deze gctiiigrnissen in niet 
geringe mate gekleurd lijken door het persoonlijke verleden en temperament van de getui- 
pen. Willen we meer te weten komen over het rrileii en zeilen van de hcstuurliike elite. 
dan kan niet worden volstaan met het in herinnering roepen van enkele losse opmerkin- 
gen van tijdgenoten, maar is gedegen onderzoek in alle beschikbare! bronnen noodzakelijk. 
Dczr studie vormt de weerslag van dat onderzoek, 

Centraal in deze studie staan de herefz van de raad, de personen die in de periode tussen 
1500 rn  1580 als de eerste twee leden deel hebben uitgemaakt van het Bossche stadsbe- 
stuur. Daarnaast zal ook aandacht wordrn besteed aan andere belangrijke bestuurlijke 
functionarissen als rentmeesters, pensionarissen en secretarissen, vooral in hun relaties met 
de heren. Enerzijds za1 het handelen van de Bossche bestuurlijke elite in de dagelijkse 
bestuurlijke praktijk nader worden beschouwd en geanalyseerd, anderzijds zullen d r  prr- 
sonen die deel hebben uitgemaakt van deze bestuurlijke elite in hun maatschappelijke con- 
text wordrn grplaatst. O p  de spccifiekr vraagstellingen die in de verschillende hoofdstuk- 
ken aan de orde worden gesteld, komen we aan het einde van deze inleiding terug. 

Gekozen is voor een periode van tachtig jaar, hetgern nrerkomt o p  drie à vier genera- 
ties hestuurdcrs. Door een dergelijke termijn te kiezen kunnen middellange ontwikkelingen 
in kaart worden gebracht. De begintermijn van 1500 is vooral ingegrven door de kwaliteit 
van het brschikbare bronnenmateriaal. Vooral de omstandigheid dat de stadsrekeningen 
van 's-Hertogenbosch pas vanaf die tijd een vrijwel onondrrbroken serie vormen, heeft 
zwaar meegewogen. Als eindpunt is gekozen voor het jaar 1580, een jaar na het beruchte 
Bossche schermersoproer ril ecn jaar na d r  keuze van de stad voor de kant van de lands- 
Iieer tijdens de Opstand in de Nederlanden. Die keuze betekende een overwinning van een 
gematigde partij in de stadsregering, en dientengevolge een nederlaag van de radicale 
staatsgezinde partij. Aanhangers van die laatstr partij verlieten daarna in groten getale 
hun vaderstad". Aangezien met die gebeurtenissen voor 's-Hrrtogeiibosch een tijdperk 
wordt afgesloten, ligt het voor de hand ons onderzoek rond 1580 te becindigen. Overigens 
gaat het hier om globale grenzen, die wel strikt zijn aangehouden bij de afbakening van 

21 GAH OA AZOR, 10-1565. 
22 Zie D. 30. 
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de onderzoeksgroepX, maar die in andere opzichten, indien dar nuttig bleek te rijn, her en 
der zijn overschreden. In hoofdstuk 7 zal in verband met een aantal kwesties de periode 
1500-1580 zelfs structiireel worden vergeleken met de periodes 1450-1500 r n  
1580-1629. 

In zeer algemene zin kan elite worden gedefinieerd als een groep die in enigerlei strati- 
ficatie de bovenlaag vormt. O p  basis vaii maatschappelijk relevante criteria als positie cn 
status o p  politiek-bestuurlijk, financieel-econoiiiisch, sociaal-cultureel, intellectueel en reli- 
gieus-kerkelijk gebied, kan men evenzoveel verschillende elites onderscheiden. In de Ros- 
sche situatie kan in dat verband gedacht worden aan: de stadsbestuurder, de welgestelde 
koopman of reiitenirr, het gezworen lid van Lieve Vrouwr Brorderschap, de academicus, 
de kanunnik van de Sint-Jan. Het ligt voor de hand dat  deze verschillende functionele 
rlites elkaar voor een belangrijk deel, maar nooit geheel, overlappen. In feite kan men dan 
spreken van crii maatschappelijke elite, die uit een aantal onderschridrn groepen hestaat. 
O m  deïe maatsclrappelijkc elite nader tr  onderzoeken, zouden lijsten moeten worden 
opgesteld van alle personen die aan één of meer relevante criteria voldoen, waarna vervol- 
gens dc mate van overlapping zou kunnen worden vastgesteld. Zo'n benaderingswijze is 
echter, mede door de bronnensituatie, in de praktijk niet haalbaar gebleken. In deze studie 
wordt één van de elite-criteria criitraal grsteld, namelijk het politiek-bestuurlijke critc- 
rium. 

Samen met de gezworenen, de schepenen van het jaar daarvoor, vormen d r  schepenen 
het eerste lid van de stadsregering. Is men eenmaal schepen geweest, dan blijft men de rest 
van zijn leven deel uitmaken van Iict tweede lid van de stadsregering. De personen daarrn- 
tegen die deel uitmaken van het derde lid van de stadsregering, doen dat  niet o p  basis van 
ern persoonlijke uitverkiezing, maar uit hoofde van hun functie als ambachtsdeken. Het 
elitaire deel van de stadsregering wordt ontegenzeglijk gevormd door de personen dir  drcl 
uitmaken van de eerste twee leden van de stadsregering. Deze groep personen, samen met 
hun naaste verwanten, beschouwen wij als de politiek-bestuurlijke elite van 's-Hertogen- 
bosch. Daarnaast lijn ook de personen van de rentmeesters, pensionarissen en secretaris- 
sen in het onderzoek betrokken, rnerzijds om t r  kunnen vaststellen in hoeverre rij wellicht 
gelijkwaardige invloed o p  het stedelijk beleid konden uitoefenen, anderzijds om te kunnen 
onderzoeken in welke mate deze ambten als 'opstapjes' naar een schepenzetel hebben 
gefungeerd. 

In het navolgende zal veelal gesproken worden van bestuurlijke elite, bestur~rlijke bo- 
venlaag, de heren vair de raad of eenvoudigweg de heren. De term patriciaat wordr zoveel 
mogelijk vermeden, omdat dit begrip o p  zeer verschillende manieren kan worden uitge- 
legd, waardoor alleen maar begripsverwarring kan ontstaanz4. Wanneer we in het vervolg 

23 Strikt genomen ziiii alle schepenen uir de rcheperrerrjureir 1500 tot ei, niet 1579 onderzocht, dat 
wil zeggen de pcriode 1 oktobcr 1500 tor 1 oktobci 1580. 

24 VAN KAN, Sleutels tot de macht, 13, gaat uit van een brede definitie vaii de term patriciaat: 'dc 
sociale laag van vooraanstaande families in de ... stedelijke samenleving, bestaande uit de regeren- 
dc families, hun verwanten en degenen die hen in sociaal en economisch opzichr evenaarden'. Dat 
komt min of mees neer op war hierboven is bciciiicveii air de maarschappeliike elite. SCHIL- 
I.ING, 'Wandluiigr und Diffcrciiricrungsprozeise', 129, stelt dar het patriciaat wordr geka- 
rakterirecrd door 'grburtrt5ndischc Exklusivit5t, durcli einen cngcli Hciiatskieis, sowic allgcinein 
duich "stiiiidischc Dichrigkeit" und Homogcnirät'. Daaimcc zoudcn alleen dc allcroudstc bc- 
stuuisfamilics van ceii stad, zoals biivoorbeeld de Brusselse Geslachten tot hct patriciaat beliaren. 
PRAK, Gezeteti burgers, l S ,  signaleert ren drietal mogelijke definities, variciend van ren ruinic, 
vergclijkbaar met die v a n  Van Kan, tot een strenge, waarbij zelfs slechts een decl van de politieke 
eiitc tot het patriciaat wordt gerekend. Prak kiest zelf voor dc middenweg en rekent alle regenten 
eii hun familirledcii, in feite dus de politieke elite, rot her patriciaat. f e n  vcigelijkhare patiiciaati- 
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ai van patriciaat sprekrn, wordt die term alleen gebruikt als synoniem voor bestt<urlijke 
elite of bestuurlijke boueillaag. 

Bij de analyse van de leden van de bestuuiiijke elite wordt gebruik gemaakt van de 
methode van de prosopografie, ook wei aangeduid als collectieve biografir. Deze methode 
behelst het ver/-.amelen rn systematisch analyseren van biografische gegevens over een 
bepaaldr groep personen in een bepaalde periode'! Lhor  voor alle personen, dic &i be- 
langrijk kenmerk gemeen hebben, bijvoorherld dat zij allemaal schepen van 's-Hertogen- 
boscli zijn geweest, biografische gegevens te verzamelen, ontstaat de mogelijkheid om ge- 
fundeerde vaststellingen te doen over andere aspecten van die groep als geheel. De oudere 
historiografie koos bij hesclirijvingrn van bepaalde functies vaak personen als voorbeeld, 
over wie veel bekrnd was en die daarom waarschijnlijk niet als representatief voor de hele 
groep kunnen worden be~chouwd'~.  Waar men voorheen de uitzonderlijke gevallen be- 
schreef, zoekt de prosopografie juist naar de gemiddelden, in dit geval naar de doorsnee 
schepen of raadsheer, en naar de verhoudingen binnen de gehele groep. Van groot belang 
daarbij is de biografische gegrvrns van elke persoon uit de onderzocksgroep o p  identieke 
wijze te ordeneii, zodat elk aspect, waarovrr in voldoende mate gegevens voorhanden zijn, 
voor de groep als grhrel kan worden beschouwd. De computer vormt daarbij een onmis- 
baar hulpmiddel, al moet opgrmrrkt worden dat de meeste database-prograinnia's (nog) 
veel te srar ziin om lier veelvormige broiineiiinatcriaal a d q u a a t  te kuniicn verwerken. 
Wanneer men namelijk de gegevens uit de bronnen in het strakke keurslijf van een data- 
base wringt, leidt dat  vrijwel onvermijdelijk tot vrrvorming, verlies van bijzondrre gege- 
vens en een afname van de kwaliteit van de bewaardr gegevens. Daarom is liet van belang 
om steeds uit te blijvcn gaan van het oorspronkelijke archiefmateriaal ril niet blind te 
vertrouwen o p  een gestandaaidiseerdr data-base. 

Ons ondrrzoek ~Ditst zich toe OD de 280 Dersoncn dir tussen 1500 en 1580  binnen 
's-Hertogenbosch actief waren als schepen, rentmcester, pensionaris of secretaris. Van alle 
personen uit deze groep zijn zoveel mogriijk biografische gegevens verzameld, voor de één 
met nirr i  succes dan voor de ander. Daarbij gaat het in de eerste plaats om hrt  persoon- 
lijk leven, familie, huwelijk en kinderen met gegevens als: geboortedatum, datum van 
overlijden, namen van ouders en grootouders, verwanrschapsbanden mrt andere schepe- 
nen of verwanten van schepenen; namen van cchtgcnotr(s), haar ouders en grootoudrrs, 
haar verwantschapsbandeii met andere schepenen of verwanten van schepenen; namrn 
van kinderen en hun huwelijkspartners en ouders. Van deze 281 personen zijn ook alle 
bestuurlijke functies geregistreerd, die zij - voor rovrr bekend - in dienst van cri1 over- 
heid, van een particuliere herr of van charitatieve o f  kerkelijke instellingen Iiebbcn be- 
kleed. Daarnaast zijn gegevens over financieel-econoinische positie, beroepen, universitaire 
opleiding, lidmaatscliap van hrordrrschappen - met name de I.ieve Vrouwe Broederschap 
- opgrnomen. Tenslotte zijn voor veel brstuurdrrs allerlei losse gegevens gevonden die 
niet in de statistische brwrrkingen zijn meegenomen, maar soms zeer interessante 
bijzondrrlieden bieden. De banden met de religirus-kerkelijke elite, bestaande uit de ka- 
nunniken van lier kapittel van Sin,Tan, wellicht ook de bewoners van de belmgrijkste 
kloosters en na de oprichting van liet bisdom 's-l-lcrtogenbosch in 1559 ongctwijfrid ook 
de bisschop en zijn hoge functionarissen, zijn niet systematisch onderzocht, maar zullen 

begrip vindt m m  bij: DE JONG, Met goed fntsuerr. 12; KOOIJMANS, Onder regeritert, 13; 
BRAND, Over macht e>, overwicht, 7-8. 

25 ROORDA, 'Prosopografie, een oiiniogeiijke iiiogelijkhcid?'; DE RIDDER-SY'MOENS, 'Prosopo- 
grafie en middeleeuwse geschiedenis'. 

26 Vergelijk: BI.OCKMANS, 'Her wisseliiigsproccs v a n  CIC Gentse schepenen', 76; RLOCKMANS, 
'Mobiliteit i i i  stadsbesrureii', 237. 
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her en dcr in allcrlci voorbccldcii toch aan de orde komen 

Sinds D.J. Roorda in 1961 als proefschrift zijn Partij en factie publiceerde, heeft het on- 
derzoek naar de stcdelijkc elites en regenten een grote vlucht genomen. De bestuurlijke 
elite van verschillende steden is onderwerp geweest van onderzoeki7, met name voor (dc- 
len van) de periode van de Republiek der Zeven Verenigde Nedrrlaiiden. Dit onderzoek 
hcrft geresulteerd in studies over (aspccten van) de bestuurlijke elite in steden als Gouda, 
Heusden, Hoorn, Leiden, Middrlburg, Zierikzee en ~wolle'! Ook de bestuurlijke rlites 
van een aantal middeleeuwse steden in de Nederlanden zijn inmiddels onderzocht en aan 
cen nadere analyse ondcrworpen. Aanvankelijk ging het vooral om steden in de Zuidelijke 
Ncderlandcn, als Gent r11 Bruggr, maar intussen rijn ook studies verschenen over strdrn 
binncn dc huidige landsgrenzen. Aan de stedelijke elite van de stad Leiden in de iniddel- 
ceuwen zijn maar liefst twee dissertaties gewijd2"; ook het Arnhemse patriciaat is onder- 
werp van studie geweest"'. Rlockmans heeft de stadsbestuurders van Gent, Dordrecht, 
Rotterdam en Zutphen met elkaar vergeleken voor de periode 1400-1550". Zijn ondei- 
zoek strekt zich derhalvc uit tot dc eerste helft van de zestiende eeuw. Zoals zovaak valt 
de zesticiidc eeuw ook in dit opzicht vrrder grotcridccls tussen de middeleeuwse wal cn 
lier schip van de Republiek: noch mediëvisten, noch historici van het ancieii reginic hch- 
bcii zich intcnsicf mct de zi.stieiide-rr~wsr stcdelijkc bcstwrlijkc clitcs bcziggchoudcn". 
Aiieen her zcstiende-ccuwse stadsbestuur van Leidcri is onderwerp van onderzoek gr- 
weest", al zijn in diverse boeken en artikelen, die over verschillendr steden in de zestiende 
ceuw handelen, beschouwingen gewijd aan d r  brstuurlijkc elite of aspecten van die elite 
behandeld'*. Ondanks al dit onderzoek is er mijns inziens toch sprake van een lacuiie o p  
dit gebied, die - naar ik hoop - met deze studie over de bestuurlijke elite van 's-Hertogen- 
bosch russen 1500 r n  1580 rnigsriiis zal worden opgevuld. 

's-Hertogenbosch is in de geschiedschrijving bepaald niet stiefmoederlijk behandeld, 
zeker niet waar het de zestiende-eeuwse geschiedenis van d r  stad betreft. Rinnenkort zal 
bovendien van de haiid van oud-stadsarchivaris I'.Th.J. Kuyer, als vooriopcr van liet reeds 
verschenen twccdc deel", het eerste deel van een stadsgeschicdenis van 's-Hertogenbosch 

27 Zie voor ccii overzicht: ROOl<DA, 'Hcr ondcnoek naar her rredelijk patriciaat'. De Franse rijd 
en de negenriende en twintigste eeuw laten we hier veidei buitcn bcscl~ouwing. 

28 Respccticvelijk: DE IONG, Met goed fatsoen; KOOL-BLOKLAND, De elite in Heurdeir; KOOIJ- 
MANS, Ondcr regenten; NOORDAM, Geiiiigde buffels; I'RAK, Gczeten br<rgeri; VAN DEK 
BIJL, Idee er? interesr; VAN DIJK en ROORDA, Het patriciant iri Zierikzre; STRENG, 'Stetnine 
in staat'. 

29 VAN KAN, Sieuteii tot de inachr; BRAND, Over rnoclit eri ouerwicht. Zie boveiidicii ook: DE 
BOER. 'Die i,olirische Elite Leidens'. 

30 VERKERK, Coulissen vizri de >nnci?t. 
31 BLOCKMANS, 'Mobiliteit in stadsbcsruicii'. Zie voor Dordrecht bovendien: VAPV HERWAAR- 

DEN, Geschiedenis vati Dordrecht, 249-282. 
32 Veierliik: DE BRUIN, 'De ecschiedschiiivine ovcr dc Ncdeilaiidsc O~sraiid'; GABRIELS. 'Patri- ., . . - 

zier und Regenten'. 
3 3  LAMET, Meri i>, gouerrnncrrr; LAiMET, 'Tlie vroedscliap of Ixiden'. 
34 DUDOK VAN HEEL, 'Oligarchie& in Amsterdam'; DUPLESSIS, Lilie nrrd the Dutch Revolt; 

GEURTS, Orzsser stadt; MARNEF, Het calvinistisch bciriirrd re Mecheleti; MAKNEF, A!rtwerprn 
in de tijd unn de refannntie; MAST, 'Politiek, presrige cii verniogeii'; DE RIDDER-SYMOFNS, 
'Dc uiiiveisitairc vorming'; SMIT, 'Das Aiiicisfnorrer Regeiitenparriziat' (I>ehandelt vooral de 
peiiodc vanaf de Opstand); STABEL, 'Van schepenen en onrvangcir'; WELLS, Antiuerp and  rhe 
guver>ime»t of Pbilip 11. 

-35 VOS cd., 's-Hertogrtibo~~h. De geschiedenis vnii een Brabantse stnd. 
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verschijnen, handelend over de periode tot 1629. We willen hier geen uitputtend litria- 
tuuroverzicht geven, maar volstaan met de introductie van de voor ons onderzoek belang- 
rijkste studies met betrekking tor 's-Hertngenbosch. 

Als eerste moet dan de dissertatie van B.C.M. Jacobs, getiteld lustitie en politie in 
S-Hertogenbosch voor 1629. De  bestuursorganisatie van een Brabantse stad", wordrn 
genoemd. Hierin heeft zij de kaders, organen en functies van de Bossche stadsregering tot 
1629 nauwkeurig geanalyseerd. Daardoor bestond bij liet begin van ons onderzoek reeds 
een hasis, waarop de aiialysr van de bestuurlijke praktijk en van de bestuurlijke carrières 
stevig kon worden gegrondvest. De positie van de ambachtsgilden in de stedelijke sa- 
menleving komt uitgebrrid aan de orde in het werk van N.H.L. van den Heuvel, welkï 
auteur bovendien een groot aantal belangrijke documcriten met betrekking tot die aiii- 
bachtsgilden heeft uitgcgcven". De ontwikkelingen binnen 's-Hertogeiibosch en met name 
binnen de stadsregering in de boeiende periode 1.576-1579 zijn door L.P.L. Pirenne in zijn 

brschreven en gcanalyseerd". Op sociaal-economisch gebied moeten studies 
vaii Blocknians en I'reveiiirr, Van de Laar en Blondé wordcn vermeld". Het hoofdstuk 
ovrr de Lieve Vrouwe Broederschap zou in deze vorm niet mogelijk zijn geweest zonder 
de studie die G.C.M. van Dijck aan dcze instelling heeft gewijd'". Bij het grnealogische 
onderzoek renslottc is veel gebruik gemaakt van de Voorname huizen van A.F.O. van 
Sassc van ysselt4' en artikelen, z o v ~ l  van zijn hand ais van anderen, in liet tfidsclirift 
~axandria" .  

Wat bronnenpublicuries betreit is naast het reeds genoenidr werk van Van den Heuvel 
vooral gebruik gemaakt van de Verzameling van kronyken van C.R. Hernians en de rc- 
cente uitgave van de kroniek van Peter van Os, door A.M. van Lith-Drooglcever Fottuijn, 
J.G.M. Sanders rii G.A.M. Van Synghe14'. Naar hedendaagse niaatstaveii voldoet de uit- 
gave van excerpten uit de stadsrekeningen door Van Zuylen niet mccr"'. De keuzr van de 
gepubliceerde gedeelten werrspiegelt sterk de persoonlijke interesses van de brzorger; liet- 
geen niet door Van Zuylen is uitgegeven is voor ons onderzoek vaak van evenveel belang. 
Daarom hebben wc geen gebruikt gemaakt van dit werk, maar rijn de originele stadsreke- 
ningen doorgenomen. Ofschoon veel van de gegrvens waarnaar wordt verwezen ook bij 
V311 Zuylen voorkomen, is hierna steeds naar de vindplaats in de origiiirlen verwezen. 

I-Iet grootste deel van deze sruiiie is gebaseerd op archicfonderzoek. Met name zijn 
geraadpleegd de veelvormige bcschciden van schrpriibank (Rechterlijk Archirf) en stads- 
bestuur (Oud Archief), die in het Gemrrntearchief van 's-Hertogenbosch wordcn bewaard: 
schepenprotocoiien, stadsrekeningen, resolutieboeken, privilegeboeken, correspondentie 
etc. Daarnaast is ook onderzoek verricht in verschillende archieven van dc centrale over- 
heid in Brussel, met  iam me die van d r  Rekenkamer en het Audiënticurchicf. Voor het oii- 
derzoek naar de Lieve Vrouwc Broederschap zijn de rekeningen van dir Broederschap 
gcraadpiergd. Triislotte zijn nog gegrvrns verzameld uit aiiderr bestanddelen van het Ge- 

36 JACOUS, Justitie en poliric. 
i 7  VAN DEN HEUVEL, A~nbnchti~ildoi;  VAN L)EN HILIVEI., Rechtsbrorinerr nmbachzigilden. 
38 PIRENNE, 'r-Hertogcnbarch tussen Atrecht en Utmcbt. 
39  VAN DE LAAR, 'De bevolking vaii 's-Heitogciiboscli'; ULOCKMANS en PREVENIER, 'Opeii- 

bare armenzorg'; BLONDE, Sociale structurm. 
40 VAN DI[CK, Bosrch Optiinaten. 
41 SY. 
42 Daarbij dien opgemerkt te waidcn dat in veel van de oudcre geiiealogische literatuur bronvei- 

meldingeii ontbreken en gegevens uoetsroors rijn overgenomen Daarom hc ihen  wij steeds de 
validircit vaii gegcvens uit deze literatuur aan de bronnen getoetst. 

43 VK, PvO. 
44 VAN ZUYLEN cd., l>iveumrir der archieven. 
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inrentearchief, het Rijksarchief in Noord-Brabant en andere archiefbewaarplaatsen 

Dczc studie telt drir delen. In het inleidende deel wordt een beeld van de stad 's-Herto- 
genbosch en haar bevolking geschetst. In  Iioofdstuk 1 komen de uiterlijke ontwikkeling 
van de stad sinds haar ontstaan en de ontwikkelingen o p  economisch en kerkelijk-religieus 
gebied in de periodr 1500-1580 kort aan de ordr.  Hoofdstuk 2 gaat in op de status van 
geborrn en gekocht poorterschap van 's-llcrtogrnbosch cn o p  de rechten en plichten dir 
dit poorterschap mct zich meebracht. In tegenstelling tot veel andere steden in de Neder- 
landen was de functie van schepen te 's-Hertogenhosili namelijk voorbehouden aan gebo- 
ren poorters. In lioofdstuk 3 worden de drmografischc ontwikkelingen binnen de stad 
tussen '1.500 en 1580  uitrrngezet. 

In deel I1 komt, nu een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen op institutio- 
neel gebied tot aan 1580 in hoofdstuk 4, het eerste grote thema van deze studir aan de 
orde: de dagelijkse praktijk van het stadsbestuur. Voor een vijftal peiliaren, gelijkmatig 
over de periode 1500-1.580 verdeeld, is d r  werkzaamhrid van de vrrschillende schrpenen 
bepaald. Daarvoor is vooral gebruik gemaakt van dc Bossche schepcnprotocolien, waarin 
alle akten van willige rechtspraak staan genoteerd, die voor de Bossche schepenrn passeer- 
drn. Mcr gebruikmaking van gegevens uit andere bronnen, kan voor de vijf peiliarrn dag 
voor dag de activiteit van het schcpcncollege als geheel en van elke schrprii alzonderlijk 
bij benadering worden vastgesteld. 

Het college van schepenen functioneerde als dagelijks brstuur van de stad. Belangrijke 
beslissingen werden evenwel niet door de schepenrn alleen genomen, miaar in de vcrgade- 
ring van de drie leden van de stadsregering. Gegevens over de gang van zaken binnrn die 
vrrgadcring vinden wc vooral in de resoluticboekeii van dc stad, die voor enige jaren in de 
jaren vijftig van de zestiende eeuw en vervolgens vanaf Iict midden va0 de jaren zcvcntig 
bewaard zijn gebleven. Ern analyse van de kwantitatirve gegcvens die aan  deze bron kuri- 
nen worden ontleend, stelt ons in staat om de rol van de drie leden afzonderlijk te onder- 
zoeken en het krachtenveld hinnrn de stadsregrring aan hr t  licht te brrngeii (hoofdstuk 
5).  De inhoud van de resolutieboeken b i d t  bovcndirn de mogelijkheid om dr  gebruikc- 
iijke gang van zaken binnen de vergaderingrn van de stadsregering nader te analysereii 
(hoofdstuk 6) .  Bij al deze aspcctcn is steeds getracht de bevindingen voor 's-Hcrtogcii- 
bosch tc vergelijken met de situatie in andere steden in de Ncdrrlanden, voor zover ten- 
minste vergelijkingsiiiateriaal in de literatuur v<ioiliandcn is. 

Deel I11 telt vier hoofdstukken waarin verschillende aspccten van de bestuurlijke clitr 
wordcn bchandcld. In hoofdstuk 7 staan d r  bestuurlijkc carrières van de verschillende 
functionarissen ccntraal. In het voetspoor van Blockmansn' vragen wc ons af  hoe vaak 
iemand gemiddeld schepen was; hoe lang de gemiddeldr schcpcricarril.re duurdc; hoe dc  
verdeling van hct aantal schepenambten tussen de vcrsciiillcnde schcpenrn was. Dankzij 
de kwaliteit van de vcrzumclde gegevens kunnen we in dit vcrband nog een stap verder 
zetten en dieper ingaan o p  kwesties als de gemiddelde leeftijd van eerste mandaat, de 
grmiddcldc leeftijd van ovcrliiden en dc rangorde hinnrn de schepenbank. Bovendien 
blijkt het mogelijk om ontwikkclingcn o p  de lange termijn te ontwaren, rowcl wat betreft 
individuele schepencn alsook schepenfamilies. 

In hoofdstuk 8 besteden we aandacht aan de fi~iaiicieel-ecoriomische positie van de 
bestuurlijkc elite. Een aantal belastinglijsten uit de ~ e r i o d e  1496-1512, de gemene zetting 
van 15.52 en ecn lijst van een lening uit 1578 vormt de basis voor het vaststellcii van de 
relatieve fiiianciccl-rcoiiomische positie van de stedelijke bcsruurders. Na dir bewerking is 

45 Voor het reisi voor Gent en Bruggc in: RI.O<:KiMANS, De volksvcrtegeriruaordigr~tg ifr Vlnori~ 
deren, 569-58.3. 
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het mogelijk om te bepalen in welke mate J e  bestuurlijke elite samenvalt met de finaii- 
ciecl-economische elite. Daarnaast is er aandacht voor de beroepsactiviteitrn van de stcde- 
lijke bestuurders: zijn zii hoofdzakelijk renteniers die van de opbrengsten van hun bcrit- 
ringen kunnen leven, of oefenen rij een beroep uit; om wat voor soort beroepen gaat het 
vooral? 

In hoofdstuk 9 wordt de academische vorming van de bestuurlijke elite nader bezien. 
Met  name o p  basis van d r  matrikels van divrrsr universiteiten, maar mct grbruikinaking 
van gegevens uit locale Bossche bronnen, is voor de bestuurders van de stad onderzocht of 
en aan welke universiteit zij hebben gestudeerd en welke academische graden zij hebben 
behaald. Daarnaast wordt de vraag opgeworpen in hoeverre een grslaagde academische 
opleiding een garantie voor een succrsvollc schepenc~rriÌxe was. 

In hoofdstuk 10 staat d r  Lieve Vrouwe Broedrrschap centraal. Deze broederschap had 
weliswaar een bijzonder groot aantal ledcn, maar ken& een beperkte kerngroep, bestaan- 
de uit gezworen leden en zwanenbroeders. Ledrn van deze krrngroep kunnen worden 
beschouwd als personen niet een hoge maatschappelijkc status. Na eerst deze kerngroep te 
hebben vastgesteld en na drze groep ais geheel te hebben geinalyseerd, zal d r  mare van 
participatie van de bestuurlijke elitr in deze kerngroep worden onderzocht: in welkc mate 
waren de heren UB?: de raad lid van de kern van de broederschap? Wat  was het oncier- 
scheid tussen de heren die wel en geen lid waren? 

Dit boek wordt afgesloten met rrn slotbeschouwing, waarin de verschillende aspecten, 
die in het voorafgaande aan bod zijn gekomrn met elkair in verband worden gebracht. 
Een aantal bijlagen en een index vormen hrt sluitstuk. 





O p  het einde van de twaalfde eeuw ontstond bij de samenvloeiing van Dommel en Aa o p  
het territorium van het domein Orthen een nieuwe nederzetting: een groep kleine houten 
woningen die zonder duidelijk plan, kris-kras door elkaar waren geplaatst1. In korte tijd 
ontwikkelde deze nederzetting zich tot een ornrnu~irde stad met een eigen stadsrecht2. De 
bewering dat deze nederzetting gesticht zou zijn ter verdediging van de noordgrens van 
het hertogdom  rab bant', kan als een anachronisme van de hand worden gewezen. Het 
domein Orthen was immers o p  het einde van de twaalfde eeuw het enige bezit van de 
hertog van Brabant in wat later de Meierij van 's-Hertogenbosch zou gaan heten; er viel 
derhalve geen grens te verdedigen. De bewering van H.P.H. Camps dat de nieuwe neder- 
zetting geheel zonder medewerking of zelfs maar medeweten van de grondheer van dat 
territorium zou zijn ontstaan, valt echter te betwijfelen4: hij lijkt de mate van vrijheid ten 

1 JANSSEN, 'Markt', 58. STEURS, Narssance, 346, suggereert dat dit wellicht de tijdelijke behui- 
zingen van de bouwers van de stad zijn geweest of de restanten van een bouwwerf. 

2 De datering van de stichting en de verlening van het stadsrecht is onderwerp van felle discussie: 
Camps plaatst de verlening van het oudste stadsrecht in 1184, Van Uytven in 1195 en Steurs in 
1196. Een overzicht van de discussie wordt gegeven in: JACOBS, Justitie a 7  politie, 5-8; 
AVONDS, 'Bewoning en samenleving', 16-20. Van de na 1991 verschenen literatuur raadplege 
nien: CAMPS, Stadsrecht; STEURS, Naissniice, 341; STEURS, "s-Hertogenbosch: terug naar de 
bronnen', 190. 

3 Zoals bijvoorbeeld recentelijk nog is beweerd in: JACOBS, Justitie en politie, 4. 
4 CAMPS, Stadsrecht, 16, 30-33. Zie de bespreking van deze studie in: Brabants Heem 4 8  (1996) 

73. Vergelijk ook de stellingname van Aarts die stelt dat  het streven van de Brabantse hertogen 
naar expansie in noordelijke richting ai eerder dan gewoonlijk wordt verondersteld, is begonnen, 
maar dat in de bronnen alleen de eindresultaten van dat  streven zichtbaar zijn: AARTS, 'Het 
kastelenraadsel', 24. 
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opzichte van de landsheer te overschatten"0or weinig aandacht te besteden aan de cru- 
ciale rol van de richter, de hertogelijke functionaris binnen de nieuwe stadh. 

In de loop van de dertiende eeuw maakte het hertogdom Brabant een sterke 
territoriale expansie door. Het gebied dat later de Meierij van 's-Hertogenbosch zou 
worden genoemd, kwam stevig in handen van de hertog. Terwijl de macht van de hertog 
in de loop van de dertiende eeuw sterk was gestegen, was in dezelfde tijd de nova civitas 
apud Silvam uitgegroeid tot de belangrijke stad Buscum of Buscum Ducis7. De verplich- 
tingen van de stad tegenover de hertog werden verzwaard, maar ook werden enkele 
stedelijke vrijheden die scherper de grenzen van de hertogelijke macht afbakenden, 
expliciet vastgelegd. 's-Hertogenbosch was een integraal onderdeel geworden van een 
vrijwel aaneengesloten territorium. De stad was bepaald niet centraal in de Meierij 
gelegen, maar aan de noordwestelijke rand ervan, op korte afstand van het graafschap 
Holland en het hertogdom Gelre. Als enige grote stad van het gebiedx werd 's-Hertogen- 
bosch de hoofdstad van de Meierijs. Na Leuven, Brussel en Antwerpen is 's-Hertogen- 
bosch in de loop van de dertiende en veertiende eeuw uitgegroeid tot de vierde stad van 
het hertogdom In het begin van de vijftiende eeuw wisten deze vier steden de status van 
hoofdsteden van het hertogdom te bemachtigenu'; steeds meer gingen zij alleen de derde 
stand in de Staten van Brabant vertegenwoordigen". 

De t~ederaetiing i11 de delia van  Aa en Dommei kreeg, nadar ze in i202 door de graai van 
Holland was veroverd en verwoest, waarschijnlijk al in het eerste kwart van de dertiende 
eeuw stenen ~ t a d s m u r e n ' ~ .  In de zestiende eeuw waren nog onderdelen van deze oudste 
ommuring die intussen midden in de stad waren komen te liggen, zichtbaar: de Leuvense 
of Gevangenpoort aan het begin van de Hinthamerstraat, de Brusselse of Orthenbinnen- 

CAMPS, Stadsrecht, 37. 
STEURS, Naissance, 370. 
Ibidem, 347-369; CAMPS, Stadsrecht, 59. 
De andere steden in de Meierij waren Eindhoven en Helmond, die beide een vele malen kleinere 
bevolking hadden dan 's-Hertogenbosch. Oss, weliswaar ook in het bezit van stadsrechten, was 
nooit ommuurd en had eveneens een veel lager bevolkingsaantal. 
In de loop van de dertiende en veertiende eeuw is een onderverdeling van het hertogdom in een 
zestal bestuurlijke en gerechtelijke districten ontstaan: naast de meierij van Leuven, de amnianie 
van Brussel, het markgraafschap Antwerpen, het baljuwschap van Waals-Brabant en de meierij 
van Tienen behoorde daar ook de Meierij van 's-Hertogenbosch toe. Zie: COOPMANS, 'De 
Meierij van 's-Hertogenbosch', 75-76; COOPMANS, 'Het district', 18-19; KAPPELHOF, 'Institu- 
tionele structuren', 18-19; UYTTEBIIOUCK, 'Brabant-Liinburg 1404-1482', 238. 

Daarnaast was het hertorrdom in verband met de administratie van een aantal financiële 
zaken als belastingheffing, administratie van leengoederen en beheer van hertogelijke domeinen. 
in vier zogenaamde kwartieren verdeeld, waarvan het Kwartier van 's-Hertogenbosch er één was. 
Dit Kwartier besloeg naast de gehele Meierij ook de territoria in het noordoostelijke grensgebied 
met Gelre, die weliswaar in het bezit van leenmannen van de hertog van Brabant waren, maar 
niet in bestuurlijk en gerechtelijk opzicht tot de Meierij van 's-Hertogenbosch behoorden. Zie: 
VAN DER REE-SCHOLTENS, De grettsgebiedetz, 14, 55-75; VAN HAM, 'Ontstaan door strijd', 
24. 

10 GODDING, 'Le pouvoir urbain', 95-96. 
1 1  UYTTEBROUCK, 'Brabant-Limburg 1404-1482', 241: incidenteel namen aanvankelijk ook klei- 

nere steden en heerlijkheden deel aan de Brabantse Stateilvergaderingen. In de zestiende eeuw 
participeerden nog slechts de vier hoofdsteden. Zie: WIL& 'De werking van de Staten van Bra- 
bant', 4; DE SCHEPPER, 'De burgerlijke overheden', 324. 

12 JANSSEN, 'De oudste ommuring', 69, 71; GUDDE, 's-Hertogettbosch. Geschredenis vati vesting 
en fortetz, 10-19. 
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AFBEELDING 1. Plattegrond van 's-Hertogenbosch circa 1565 door Jacob van Deventer (foto: 
GAH). 

poort in de Orthenstraat en een waterpoort ten noorden van de Markt. De andere poor- 
ten waren in de tussentijd volledig verdwenen". Het kleine gebied dat door deze oudste 
stadsmuren werd omsloten, bleek al gauw niet toereikend om aan de grote behoefte aai: 
woonruimte binnen de snel groeiende stad te kunnen voldoen. Weldra zullen de eerste 
woningen buiten de stadspoorten zijn gebouwd. Ook de eerste kerk van de stad verrees in 
de eerste helft van de dertiende eeuw buitei: de stadsmuren, o p  de plaats van de huidige 
Sint-Jan. Wellicht heeft het stadsbestuur ai in 1250 besloten om nieuwe stadsm~iren aan te 
leggen; pas uit 1318 zijn er aanwijzingen in de bronnen dat men daadwerkelijk met de 
bouw daarvan was b e g ~ n n e n ' ~ .  Om bewoning buiten de oude kern mogelijk te maken 
werden in het begin van de veertiende eeuw delen van de stad 1 , s  tot 2 meter opge- 
hoogd", hetgeen niet wegneemt dat nog steeds een aanzienlijk gebied bimei: de wallen te 
drassig bleef voor bewoning. In de loop van de veertiende eeuw werd bovendien een stuk 
van de Vughterdijk bij de stad getrokken en onlwald. Rond 1500 werd de stad tenslotte 
in de richting van Hinthan: uitgebreid. De stadswallen vormden overigens niet de grens 
van de stedelijke jurisdictie: ook een aanzienlijk gebied buiten de muren van de stad, be- 
kend als de vrijheid of vrijdom viel onder het gezag van het Bossche stadsbestuur. Deze 
vrijdom omvatte de dorpen Dei: Dungen, Hinthan: en Orthen en bovendien Het Reut en 

13 Ibidem; SY 1, 16-22. 
14 JANSSEN, 'De oudste stadsoinmuring', 69. 
15 JANSSEN, 'Arclieologisch onderzoek', 21. 
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AFBEELDING 2. Plattegrond van 's-Hertogenbosch circa 1588 door Frans Hogenberg (foto: GAH). 

Vrankenhofstad, twee 'buitenwijken' van de stad direct buiten d e ~ u ~ h t e r p o o r t ' ~ .  
Kaarten van Jacob van Deventer uit circa 1565 en van Frans Hogenberg uit circa 

1588 (afbeeldingen 1 en 2 )  tonen hoe de plattegrond van 's-Hertogenbosch er in de zes- 
tiende eeuw uitzag. Omvang en vorm die de stad in de zestiende eeuw kreeg, bleven tot 
ver in de negentiende eeuw nagenoeg ongewijzigd1'. Wel werden de vestingwerken her- 
haaldelijk gemoderniseerd en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen o p  militair-tech- 
nisch terrein. De oudst bewaarde panorama's van 's-Hertogenbosch dateren eveneens uit 
de tweede helft van de zestiende eeuw en zijn van de hand van Anton vanden Wijngaer- 
delx (ca. 1548-1558) en opnieuw Frans Hogenberg (ca. 1572) (afbeeldingen 3 en 4). Deze 
panorama's tonen een stad, enigszins o p  een hoogte gelegen, temidden van laag, drassig 
landLY. Vanuit militair oogpunt was de ligging van de stad zeer g~instig. Tijdgenoten acht- 
ten 's-Hertogenbosch dan ook vrijwel onneembaar. Z o  beschreef de Griek Nicander NLI- 

16 COOPMANS, 'De onderlinge rechtsverhoudingen', 75-81; JACOBS, Justitie en politie, 16. 
1 7  Hoewel de vestingstatus van 's-Hertogenbosch in 1874 werd opgeheven en niets een uitbreiding 

van de stad meer in de weg stond, dateren de eerste plannen voor uitbreiding buiten de middel- 
eeuwse wallen pas van 1889: VAN DRUNEN e.a., 'In de kluisters van het water', 171. Overigens 
hoeft omvangrijke bevolkingsgroei niet zonder meer gepaard te gaan met ruimtelijke groei, ook 
de bevolkingsdichtheid kan namelijk sterk toenemen. VISSER, 'Dichtheid', 15, constateert bij- 
voorbeeld tussen 1450 en 1600 een sterke verdichting van de bevolking in de Nederlandse steden. 

18  Zie: PIRENNE, 'De oudste panorama's'. 
1 9  Het centrum van de stad is gelegen o p  een heuvel, die 6 meter boven N.A.P. ligt en zo'n 3 , s  

meter boven het oniliggende land ~iitsteekt: BROERTJES en DOBMA, 'Geologische gescliiedenis', 
30. 
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cius de stad in 1545: deze stad nu is ommuurd en heeft door de toevloed van het water 
het aanzien van een eiland. Het  terrein rondom wordt door de wateren omspoeld ... en 
deswege wordt de stad onneembaar geacht en zeer sterk ...2". 

De gunstige geografische ligging van 's-Hertogenbosch ten opzichte van Maas en Rijn is 
steeds een stimulans voor de economie van de stad geweest. Bovendien ligt de stad aan 
een aantal belangrijke handelsroutes over land: van Vlaanderen en Antwerpen naar 
 oord-Duitslandz' en naar het Rijnland2'. Evenzeer van groot belang waren de talrijke 
privileges die de Brabantse hertogen hun noordelijke hoofdstad hebben geschonken: al 
snel genoot 's-Hertogenbosch tolvrijdom in het gehele hertogdom Brabant, o p  de Rijn en 
in het hertogdom Gelre. Begin vijftiende eeuw volgde tolvrijdom in de graafschappen 
Holland en zeelandz1. 's-Hertogenbosch was onder deze gunstige omstandigheden in staat 
om uit te groeien tot een bloeiend centrum van handel en nijverheid. Over het economi- 
sche wedervaren van 's-Hertogenbosch in de zestiende eeuw bestaat in de literatuur be- 
paald geen eenstemmigheid. In veel oudere literatuur wordt her beeld geschetst van een 
snelle en aanhoudende achteruitgang van handel en nijverheid vanaf het begin van de 
zestiende eeuw". L.J.A. van de Laar en met name B. Blondé hebben o p  basis van zestien- 
de-eeuwse archiefmateriaal deze mythe weten te ontkrachten en komen tot een veel genu- 
anceerder beeld van de ontwikkeling van de Bossche economie in deze periode2'. 

Blonde stelt dat  de Bossche economie in de middeleeuwen en ook in de zestiende eeuw 
o p  drie pijlers was gebouwd: de functie van de stad als centrale plaats van de Meierij, 
doorvoerhandel en exportnijverheden2'. De rol van de stad als centrale plaats van de Mei- 
erij beschouwt Blondé als een betrekkelijk stabiele factor, die weinig invloed zou hebben 
gehad o p  schommelingen in de Bossche conju~~ctuur~ ' .  De betekenis van de transitohandel, 
vooral van haring28 en vee2', voor de stedelijke economie mag volgens hem evenmin 

20 BRUNSTING, 'I-Ioe een Griek in 1546 Brabant zag'. 
21 VAN DER VAART, "s-Hertogenbosch: in de middeleeuwen knooppunt van wegen?', 5-8; 

SLOOTMANS, Paas- ett Koudemarkten te Bergeli op Zoom, 231. 
22 VAN DEN HEUVEL, Ambachtsgilden, 404. 
23  JACOBS, Justitie err politie, 140-141; JACOBS, 'Iets over Maastollen', 223-225; D O R N  en WAL- 

LERT, 'Handel, steden en constitutionele ontwikkelingen', 90-91; PIRENNE, 'De Bossche handel 
op verre afstand', 6-11. 

24 HEZENMANS, 's-Hertogenbosch unti 1629 tot 1798, 6; VAN DEN HEUVEL, Atnbnchtsgildeît, 
315, noot 1, 398. 

2 5  VAN DE LAAR, 'De bevolking', 59-60, 81-85; BLONDE, Sociale structuren, 131-141. Zie ver- 
der ook: VAN XANTHEN, 'Town and bailiwick', 102; BLOCKMANS en PREVENIER, 'Open- 
bare armenzorg', 32-35. 

26 BLONDE, Sociale structuren, 94. 
27 Daarmee veronachtzaamt hij mijns inziens de mate waarin de welvaart op het platteland door 

externe factoren werd bepaald: ten tijde van de Gelderse Oorlogen zal er van welvaart geen spra- 
ke zijn geweest, na afloop daarvan lijkt het platteland zich snel te hebben hersteld. Dergelijke 
flucruaties in het lot van het platteland zullen ongetwijfeld ook hun weerslag hebben gehad op de 
economie van 's-Hertogenbosch als de centrale plaats van het economisch systeem van de Meierij. 
Vergelijk ook: VAN DE LAAR, 'De bevolking', 82. 

28 VAN DEN HEUVEL, Atnbnchtsgildetz, 350 stelt dat de handel in verse haring eind vijftiende 
eeuw volledig te gronde ging, maar dat de overstap naar gerookte haring een groot succes was; 
VAN DE LAAR, 'De bevolking', 67, beweert dat de handel in haring én bokking rond 1550 sterk 
was geslonken. BLONDE, Sociale structuren, 94-95, is positiever: in de jaren 1540 was 's-Herto- 
genbosch nog steeds een belangrijke doorvoerhaven voor zowel haring als bokking, hoewel er wel 
sprake is van achteruitgang. Hij baseert zich hierbij op de rekeningen van Jan Heys, collecteur 
van de honderdste penning op de export naar het buitenland (ARAB RK 13383-13387), een tot 
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worden overschat"'. Van veel groter belang in dit verband acht hij de exportnijverheden. 
Vanouds van groot gewicht was de lakennijverheid, maar die zakte in de zestiende eeuw 
volledig in door de concurrentie van Engels laken en van plattelandsproducten en door 
het verlies van afzetgebieden. Door over te schakelen op lakenbereiderij, het afwerken van 
geweven halfproducten, werd met enig succes getracht althans een deel van de werkgele- 
genheid en welvaart te redden, zonder dat deze bedrijfstak tot grote bloei is gekomen3'. 
Daar staat tegenover dat de handel in laken, vooral afkomstig van het omliggende plat- 
teland, in 's-Hertogenbosch wel bleef bloeien. In tegenstelling tot de lakenweverij floreerde 
de linnenweverij en -blekeriji2. Bossche messenmakers en speldenmakers zetten hun pro- 
ducten eveneens met succes buiten de stad af. Aanvankelijk verhandelden zij h ~ i n  messen 
vooral o p  de jaarmarkten van Antwerpen en Bergen o p  Zoom, later vooral o p  de Antwer- 
pse ~ e r e l d m a r k t ' ~ .  Leerlooierij en schoenmakerij, in de vijftiende eeuw belangrijke export- 
industrieën, waren in de zestiende eeuw nog slechts van locale betelte~iis'~. Het belang van 
de productie van hoeden, bonnetten, handschoenen en nestels (veters) voor de export, lijkt 
na circa 1520 sterk te zijn afgenomen3'. Zeepziederij en olieslagerij kwamen daarentegen 
in de zestiende eeuw tot bloei en waren ook voor de export van betekenisih. Andere 
nijverheden produceerden vooral voor de Iocale markt van stad en Meierij. De belangrijke 
en omvangrijkeD stad 's-Hertogenbosch kende in de zestiende eeuw een zeer gedifferenti- 
eerde economische structuur, waarin verscliillencfe bedrijfstakken ieder hun eigen ontwik- 
keling doormaakten. Terwijl de ene bedrijfstak het steeds moeilijker kreeg om liet hoofd 
boven water te houden en soms zelfs geheel uit de stad verdween, slaagde de andere nij- 
verheid erin om tot grote bloei te komen. Hier moet met nadriik gesteld worden dat  
's- Hertogenbosch geen handelsstad pur sang was, zoals de ambachtsdekens nog in 1555 
iiitdrukkelijk stelden: ... soe staet alnoch aen te mercken dat  dese stadt ['s-Hertogenbosch] 
nyet en is een groet uernoempde coopstadt gelyck Antwerpen, Amsterdamme ende dierge- 

nog toe voor de geschiedenis van de Bossche export en transitohandel ongebruikte, maar zeer 
belangwekkende bron. Zie over deze belasting ook: KORVEZEE, 'Belastingen in Noord-Brabant', 
105-106, 130. 

29 BLONDE, Sociale structuren, 96-99; VAN DEN HEUVEL, Ambachtsgilden, 409-413. Voor een 
nadere uiteenzetting over het conflict tiissen 's-Hertogenbosch en Lier over de vraag welke stad 
de ossenstapel van de Nederlanden zou worden, raadplege men: VAN DER WEE en AERTS, 
'The Lier livestock market'. 

30 VAN DEN HEUVEL, Ambachtsgilden, 403-407; VAN DE LAAR, 'De bevolking', 71; VAN 
UYTVEN, 'Het verbruik van land- en vreemde wijnen', 330, stellen allen dat 's-Hertogenbosch 
een belangrijke rol speelde bij de doorvoerhandel van rijnwijn. De onjuistheid van deze bewering, 
oorspronkelijk afkomstig van Van den Heuvel, is aangetoond in: VAN UYTVEN en BLONDE, 
'Wijnverbruik te Antwerpen en 's-Hertogenbocch'; BLONDE, Sociale sfructure~r, 99-100. 

21 VAN DEN HEUVEL, Atnbachtsgildett, 372-374; VAN DE LAAR, 'De bevolking', 68; NOOR- 
DEGRAAF, 'Nijverheid in de Noordelijke Nederlanden', 14, spreken alle drie van een grote bloei 
van de lakenbereiderij. BLONDE, Sociale structuren, 102-103, tempert dit enthousiasme, weliiclit. 
iers te sterk. 

32 VAN DEN HEUVEL, Atnbac/~tsgildert, 52, 397; VAN DE LAAR, 'De bevolking', 68-69, 88 noot 
51; BLONDE, Sociale strtkcturerz, 40. 

33 BLONDE, Sociale structuren, 114-126; SLOOTMANS, 'Bosschenaren op de Bergen op Zoomse 
vrije jaarmarkten'. 

34  VAN DEN HEUVEL, Ambachtsgilden, 378-386; BLONDE, Sociale structuren, 126-127; VAN 
DE LAAR, 'De bevolking', 70-71. 

35  VAN DEN HEUVEL, Arnbachtsgildert, 387-389; BLONDE, Sociale structuren, 129-130. 
36 VAN DEN HEUVEL, Atnbachtsgildett, 400-401, 420-421; BLONDE, Sociale structuren, 128- 

129; VAN DE LAAR, 'De bevolking', 67. 
3 7  Zie voor de demografische ontwikkelingen hoofdstuk 3. 
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lycke meer steden die welcke men nyet gelaten ofte gederuerz en cm, rnaer is alleenlyck 
een landt stadt gelegen opte frontieren van Brabant...". Hoewel deze stelling werd ge- 
bruikt als argument tegen voorstellen tot belastingverhoging en daarom niet zonder meer 
als waar mag worden aangenomen, lijkt ze wel een kern van waarheid te bevatten. 

In het kort kunnen we de economische ontwikkeling van 's-Hertogenbosch in de zes- 
tiende eeuw als volgt schetsen". Tot circa 1520 bloeide de Bossche economie door toe- - 
name van de locale vraag en door de florerende Brabantse iaarmarktencyclus. Toen daar- - 
na enkele exportgebieden wegvielen en de rol van de Brabantse jaarmarkten begon af te 
nemen, betekende dat een aanzienlijke achter~iitgang voor de economie van 's-Hertogen- - 

bosch, die echter gedeeltelijk kon worden opgevangen door een sterkere integratie in de 
permanente internationale markt van Antwerpen. Toch bleek een en ander niet voldoende 
om alle verliezen te compenseren: in het midden van de zestiende eeuw stagneerde de 
bevolkingsgroei en bleven loonpeil en loonontwikkelirig ver achter bij die in Antwerpen. 
Interne oridercoris~in~ptie en verarming van een grote groep loonarbeiders waren het ge- 
volg. Na 1559 begon onder ~nvloed van impulsen vanuit de Antwerpse wereldmarkt een 
herstel o p  te treden, dat echter in 1566 met de beeldenstorm en de daaropvolgende troe- - - 

belen definitief werd afgebroken. Nu werd de stad voor minstens twintig jaar in een zeer 
errzstige sociale en economische crisis gedompeld, aldus Blondé4". Zeker al vanaf 1572 
werden Maas- en Rijnhandel ernstig belemmerd door vijandelijkheden en werd het plat- 
teland geteisterd door rondzwervende troepen van beide partijen. De keuze vóór de wet- 
tige landsheer in 1579 maakte van 's-Hertogenbosch voor lange tijd een frontstad, afge- 
sneden van haar oude handelswegen. Niet voor niets bedong de stad in 1579 bij land- 
voogd Farnese dat tien tot twaalf betro~iwbare handelaren uit 's-Hertogenbosch handel 
zouden mogen drijven met Holland en Zeeland4'. Veel baat zal deze toezegging echter niet 
hebben gehad, daar de Staten van Holland al in j ~ i l i  1579 de handel met 's-Hertogenboscli 
hadden verboden42. 

O p  de panorama's van Vanden Wijngaerde en Hogenberg vallen de vele kerktorens van 
's-Hertogenbosch op. Binnen de muren van de stad bevond zich inderdaad een groot aan- 
tal kerken, kapellen en kloosters. Naast de kerk van Sint-Jan telde de stad nog acht oper-  
bare kapellen, acht vrouwenkloosters, acht mannenkloosters en een begijnhof. Buiten de 
stadsmuren, maar binnen de grenzen van de vrijdom bevonden zich bovendien nog een 
vrouwenklooster en een mannenklooster (zie kaart I). In 1526 is 1 o p  de 23 inwoners van 
's-Hertogenbosch een geestelijke; warineer de begijnen niet bij de leken maar als religieuze 
vrouwen worden geteld, is dat zelfs 1 o p  de 19. In 1566 is het relatieve aantal geestelijken 
enigszins gedaald tot respectievelijk 1 o p  32  en 1 o p  26. Vergeleken met andere steden in 
de Nederlanden kent 's-Hertogenbosch naar rato van zijn bevolking een zeer hoog aantal 
geestelijken4'. 

38 GAH OA A328, 12-11-1555. 
39 BLONDE, Sociale structtrrert, 131-141. 
40 Ibidem, 141. 
41  PIRENNE, 's-Hertogeitbosch tussen Atrecht en Utrecht, 277. 
4 2  VAN GURP, Migraltten tusse7t uitwijki7zg e71 reductie, 19. Aan dit verbod werd overigens van 

Hollaridse zijde ook niet steeds de hand gehouden. 
43 VAN DE MEERENDONK, Tussen reformatie en coittrarefonnatie, 133-134. Overigens wijken 

de verhoudingscijfers die Van de Merendonk voor 's-Hertogeriboscli geeft enigszins af van de hier 
gepresenteerde getallen, met name omdat hij met een aantal van 19.000 inwoners i11 1526 mijns 
inziens de bevolkingsomvang van 's-Hertogenbosch te laag inschat. MARNEF, Anttuerpen in de  
tijd van de refortviatie, 80-81, geeft voor Antwerpen de volgende cijfers: in 1480 was 1 : 41 Arit- 
werperiaren clericus; in 1526 was dat 1 : 52; in 1578-1581 tenslotte l : 123. 
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Daarnaast bevonden zich naar schatting nog zo'n 110  seculiere priesters binnen de 
stadsmuren. De kerk van Sint-Jan was tot 1569 de enige parochiekerk van de Bossche- 

44 naren . Drie vice-cureiten of kapelaans namen om beurten ieder een week de zielzorg van 
de gehele stad o p  zich. Vanaf 1366 was aan de Sint-Jan een kapittel van 30 kanunniken 
verbonden. De beneficies verbonden aan de 50 altaren, die de kerk in de zestiende eeuw 
rijk was4", werden door de kanunniken en nog zo'n 30 beneficianten bediend. Daarnaast 
waren buiten de Sint-Jan nog circa 50  seculiere geestelijken actief, verbonden aan benefi- 
cies in de openbare kapellen en in de kapellen van de vrouwenkloosters van de stad4'. 
Over het morele leven van deze seculieren beschikken we vooral voor de kanunniken over 
inlichtingen, dankzij een visitatie van het kapittel door bisschop Franciscus Sonnius in 
1568~'. Van de kanunniken had toen 63% o p  zijn minst een universiteit bezocht, de 
meesten van hen beschikten over een academische graad4'. De bisschop trof onder de 
kanunniken geen grote misstanden aan, maar wel allerlei kleine: verdenking van concubi- 
naat, drankzucht, goklust, laksheid bij het vervullen van het officie. De getijden vonden 
weliswaar o p  gezette tijden plaats, maar aandacht en eerbied lieten te wensen over. Ter- 
wijl de kanunniken zich niet bekommerden om verbetering van de stedelijke zielzorg, 
hielden zij zich wel langdurig en intensief bezig met de verdediging van de eigen privileges 
tegen inbreuken van stad en bisschop4'. De algehele sfeer binnen het kapittel was lauw, 
zelfgenoegzaam en daardoor voor de buitei~wereld weinig inspirerend, zonder dat er spra- 
ke is van algehele decadentie. 

Van verregaand moreel verval binnen de kloosters kan evenmin worden gesproken, 
hoogstens van een lichte achteruitgang van het geestelijk levens0. In bijna alle kloosters 
nam met name door een daling van het aantal novicen in de loop van de zestiende eeuw 
het aantal kloosterlingen geleidelijk af". Onder de bevolking deed zich langzaam een ver- 
andering in de gcloofsbeleving voor; de leken namen - om met Marnef te spreken - in 
toenemende mate afstand van de laatmiddeleeuwse heilseconomie met zijn geformaliseerde 
en geïr-istitutionaliceerde bemiddelingskarialen"2. Deze mentaliteitsverandering wordt in 
's-Hertogenbosch bijvoorbeeld zichtbaar in een snelle afname van het aantal nie~iwe leden 
van de Lieve Vrouwebroederschap na circa 1520"~ in een toenemend antiklerilíalisme en 

Het Groot Gasthuis en het Groot Begijnhof golden als afzonderlijke parochies, die echter niet 
open stonden voor de gewone Bosschenaar. Voor de parochiële herindeling van 1569, zie kaart 
11, p. 32. 
SCHUTJES, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogewbosch IV, 191-203; COPPENS, Nieuzue 
beschrijvitrg van het bisdonz 's-Hertogenbosch 11, 51-77; MOSMANS, De St. Jatzskerk, 329 (plat- 
tegrond), 330-338 (beschrijving). 
VAN DE LAAR, 'De katholieke restauratie', 175, komt tot de iets lagere schatting van 90 tot 
100 seculiere geestelijken. 
Het visitatieverslag is uitgegeven in: FRENKEN, 'Kerkvisitaties van Sonnius', 23-89. Voor een 
analyse van dit visitatieverslag: POST, 'De visitatie van de Sint Jatiskerk'; VAN DE MEEREN- 
DONK, Tussen reformatie en contra-refortnatie. 
VAN DE LAAR, 'De katholieke restauratie', 184: in 1520 lag het percentage universitair gevorm- 
den nog op (minstens) 33%. 
VAN DE MEERENDONK, Tussetz reformatie en contra-reformatie, 51, 100-107; FRENKEN, 
'De geschillen'. 
Ibidem, 262. POST, 'De visitatie van de Sint Janskerk', 18, spreekt van algemene vadsigheid en 
lauwheid ... sleur el! gebrek aatz geestdrift. 
SCHUTTELAARS, Bossche beroerterz, 55, 64. 
MARNEF, Arzttuerpetz in de tijd van de reformatie, 85-86. 
Zie p. 370. 
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Tekening: Mirjam v.d. Wal ( AM) naar: JANCSEN ed., Van Bos tol Clad, 16. 

A. Sint-Jan 
B. Sint-Jacob 
C. Sint-Pieterkapel 
D. Sint-Antoniuskapel 
E. Sint-Joriskapel 
F. Sint-Barbarakapel 
G. Sint-Annakapel 
H. Sint-Eloy / Sint-Eligiuskapel 
I. Sint-Corneliuskapel 

I. Minderbroeders / Franciscanen 
2. Predikheren / Dominicanen 
3. Groot Begijnhof 
4. Bogarden 

Clarissen 
Nazareth (Zwart- of Cellezusters) 
Zusters van Orthen 
Gregoriushuis (Broeders van het Gemene 
leven) 
Mariënburg (Tertiarissen) 
Sint-Geertruiklooster (Augustinessen) 
Sint-Elisabeth Bloemenkamp / klooster achter 
Tolbrug (Tertiarissen) 
Bethaniën (Augustinessen) 
Kruisbroeders 
Cellebroeders of Alexianen 
Groot Gasthuis (Augustinessen) 
Bazelaars of Wilhelmieten 
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uiteindelijk ook in een hang naar reformatorische opvattingeni4. Antiklerikalisme tegeil de 
Bossche kloosters lijkt overigens in de meeste gevallen vooral o p  sociaal-economische 
motieven gestoeld te zijn geweest. Een aantal rijke kloosters, vooral mannenkloosters, 
hield ook in tijden dat de stad financieel o p  de rand van de afgrond stond, o p  starre wijze 
vast aan de verworven vrijdom van belasting. Deze halsstarrigheid wekte nogal wat onvre- 
de onder de stedelijke bevolking; vooral het derde lid van de stadsregering hamerde voort- 
durend o p  de noodzaak om ook de kloosters in de stadskas bij te laten dragen. Bovendien 
was de kioosternijverheid en -handei door tai van priviieges o p  een aantal gebieden een 
geduchte concurrent van de ambachtsgilden, tot groot ongenoegen van de ambachtslieden. 
Meestal bleef het bij vage uitingen van antiklerikale gevoelens. Slechts in zeer uitzonder- 
lijke gevallen, in 1525 en 1566 en in de tweede helft van de jaren zeventig, kwamen de 
anticlericale sentimenten tot gewelddadige uitbarstingis. 

Reformatorische denkbeelden drongen ai vroeg tot 's-Hertogenbosch door, in eerste 
instantie waarschijnlijk via de vele handelscontacten met het Duitse achterland. Het  op- 
roer van 1525 was met antikierikaiisme doordrenkt, maar uitgesproken reformatorische 
opvattingen traden o p  dat moment nog niet o p  de voorgrond. Een jaar later gaat het bij 
de veroordeling van een negental mannen en vrouwen ontegenzeglijk wel om dergelijke 
ideëen"". Kwamel1 deze negen er nog met boetedoening vanaf, in 1533 werden vijf ketters 
geëxecuteerd, minstens 26 anderen kregen dat jaar andere straffen opgelegd of werden bij 
verstek verbannen". Gncianks de felle vervolging van doopsgezinden na de ondergang van 
het Munsterse doperrijk in 1534, bleef de vreedzame variant van het anabaptisme lange 
tijd de belangrijkste protestantse stroming in de Nederlanden. Z o  ook in 's-Hertogen- 
bosch. Van ondergrondse protestantse activiteiten binnen de stad is vanzelfsprekend wei- 
nig bekend. We kunnen slechts executies in 1538, 1544 en 1545 vermelden wegens over- 
tredingen van de ketterwetten"'. In deze drie jrtren betrof het overigens in alle gevallen 
personen die oorspronkelijk niet uit 's-Hertogenbosch afkomstig waren. Het lijkt erop dat  
de Bossche stadsregering o p  het punt van de religie in toenemende mate afkerig werd van 
hard optreden tegen de eigen burgers . Om de schijn van gehoorzaamheid aan het centrale 
gezag o p  te houden, werden bij voorkeur doopsgezinden van buiten de stad opgepakt en 
berecht. Tussen 1545 en 1567  werd zelfs geen enkele persoon ter dood gebracht omwille 
van zijn religieuze overtuiging. Een dergelijke terughoudendheid ten aanzien van de uit- 
voering van de ketterwetten is ook voor stadsbesturen elders in de Nederlanden 

MARNEF, Atzttoerpen in de tijd van de reformatie, 83-86 noemt soortgelijke verschijnselen in 
Antwerpen: een geleidelijke daling van de devotiegiften in de Onze-Lieve-Vrouwekerk vanaf onge- 
veer 1520; nauwelijks nog stichtingen van broederschappen en kapelanieën na 1520. 
VAN DE LAAR, 'De katholieke restauratie', 194-200. 
VK, 96-98; CUYPERS-VAN VELTHOVEN, 'Histoire des troubles religieux', 91-92; MEINDERS- 
MA, 'De reformatorische beweging', 263-264; VAN DE LAAR, 'De opkomst van de reformatie', 
117-118. 
VK 236-239; VAN HEURN, Historie der stad, 477-478; BROUWER, Chronicotz convetztus Bus- 
coducemis, 166; VAN OUDENHOVEN, Silua Ducis, 133-134; BOR, Gelegetztheyt van 's Herto- 
gen-Bosch, 20-21; VAN HAEMSTEDE, De historie der nzartelaretz, 123; HERMANS, 'Lutherye 
ten Bossche 1533'; GOOSSENS, 'De eerste protestantsche "martelaar" te 's-Hertogenbosch'; 
VAN DE LAAR, 'De opkomst', 122-126; MEINDERSMA, 'De reformatorische beweging', 265- 
268; CUYPERS-VAN VELTHOVEN, 'Histoire', 94-97; MELLING, De wederdopers in de Noor- 
delijke Nederlanden, 337-338; ROGIER, Geschiedetzis van het katholicisme, 147. 
VK 113, 242-246, 251, 252; VAN HEURN, Historie der stad I, 488-490; VAN BRAGHT, het 
bloedig tooneel, 41-42; VAN DE LAAR, 'De opkomst', 127-132; MEINDERSMA, 'De Refor- 
matorische beweging', 268-269, 272-27.3; CUYPERS-VAN VELTHOVEN, 'Histoire', 134-136; 
GOOSSENS, 'Protestantsche martelaars te 's-Hertogenbosch in 154.5', 337-353, 453-467. 
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herhaaldelijk geconstateerd". Intussen bloeide binnen 's-Hertogenbosch ongetwijfeld een 
vrij omvangrijke doopsgezinde gemeente. Van de voorganger Lenaert Bouwens, die vooral 
in de Noordelijke Nederlanden actief was, is bekend dat hij tussen 1557  en 1565 o p  twee 
doortochten in 's-Hertogenbosch 67  personen de volwassendoop heeft toegediend"; ene 
Joest Verbeke doopte eind 1560 of begin 1561 eveneens binnen de Diezestad". Het is 
overigens niet zo, dat de vervolging van protestanten van allerlei slag volledig stil was 
komen te liggen, maar zwaardere straffen dan verbanning werden niet opgelegd. 

7 .  vanaf begin jaren zestig van de zestiende eeuw dateerc een siiellt. opkomst van de 
gereformeerde stroming. Al in 1564 of 1565 trok de pastoor van Hedel met zijn van de 
katholieke leer afwijkende preken elke zondag veel Bossche toehoordersh2. Midden juli 
1566 kreeg de Bossche gereformeerde gemeente vastere vorm en werd er een consistorie 
gevormdh3. De eerste hagenpreek die onder grote publieke belangstelling o p  21  juli plaats 
in het Boschvelt nabij de stad plaatsvondh4, was het begin van een hele reeks van derge- 
lijke bijeenkomsten. Door tegenwerking van de zijde van de stadsregering stond de schout 
machteloos tegenover deze overtredingen van de plakkaten. O p  1 0  augustus werd een 
hagenprediker o p  klaarlichte dag door aanhangers m e t  pistoletten, langhe  roeren e n d e  
atzderssitzs ges tock t  e n d e  gestaeft de stad binnengeleidh'. O p  14 augustus dienden de gere- 
formeerden bij de stadsregering het verzoek in voor toewijzing van een preekplaats binnen 
de stadhh. O p  dat moment was in de Westhoek van Vlaanderen de beeldenstorm al ~iitge- 
barsien. Nadat Ueiichteiï over de vernielingen in Anmerpen de stad !:uddcn bereilct, werd 
ook 's-Hertogenbosch op 22  augustus en volgende dagen geteisterd door een - naar alle 
waarschijnlijkheid tevoren geplande - beeldenstorm, die vrijwel alle kerken, kloosters en 
kapellen in de stad trofh'. Pas o p  24 augustus vaardigde de stadsregering enkele ordon- 
nanties uit om de rust binnen de stad te herstellen. Dezelfde dag beklom voor het eerst 
een hervormd predikant het preekgestoelte van de Sint-Jan. Stadsregering en schout waren 
niet meer bij machte om effectief op te treden: de schout had een aantal plunderaars ge- 
vangen genomen, maar zag zich onder dreiging van geweld gedwongen die al snel weer 
vrij te laten". Vier kapellen binnen de stad werden door de gereformeerden in bezit geno- 
men om daar hun preken te houden. De stadsregering trachtte int~issen o p  zeer voorzich- 
tige wijze, uitgaande van de ontstane status quo, de orde en rust binnen de stad enigszins 
te herstellen. Die opzet leek aanvankelijk te slagen, totdat de komst van twee commisca- 

DECAVELE, De dageraad vatr de refortmtie I ,  251, 481 (Brugge); 287, 474-475 (Kortrijk); DE- 
CAVELE, 'Reformatie en begin katholieke restauratie 1555-1568', 169 (Antwerpen); 
HALLEMA, 'Wording en lotgevallen', 16; BEENAKKER, Breda in de eeste storm vat7 de 
opstartd, 32; VAN DER POL, De reformatie te Kampett, 101; VELDMAN, De beeldetrstorm i71 
Grot~ iqe t t ,  101; TRACY, Holland utrder Habsburg Rule, 170-175; ROOZE-STOUTHAMER, 
Hervort~zitrg iíi Zeeland, 165-173. 
VOS, 'De dooplijst van Lenaert Bouwens', 39-70. 
MARNEF, Antwerpen in de tiid vat1 de reformatie, 306, noot 92. 
ARAB RB 135, 414v-415r; BEYENS, 'Verliaal der beeldensrorni', 286; BROUWER, Chronicon 
cottvet7tus Bmscoducetrsis, 190-191; VAN DE LAAR, 'De beeldenstornl in 's-Hertogenbosch', 8; 
VERSEPUT, 'Grepen uit de geschiedenis', 42. 
CD 295. 
Archief Bisdoiii 's-Hertogenbosch, Dossier diocese de Bois-Ie-Duc, 155r; ARAB RB 51, 154v; CD 
22-23; BEYENS, 'Verhaal der beeldenstorm', 286. 
CD 31-33, 325-236; VAN OUDENHOVEN, Sylva Ducis, 135; VAN HEURN, Historie der stad 
11, 23; FOPPENS, Historin episcopntus Siluaeducetzsis, 8 .  
CD 31-33. 
Voor een uitgebreide beschrijving raadplege men: SCHUTTELAARS, Bossche Beroerteti, 99-115. 
ARAB RB 51, 163r-164r. 
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rissen uit Brussel begin oktober 1566 roet in het eten gooide. Hun komst leidde tot de 
wildste geruchten. De toegenomen spanningen resulteerden o p  10 oktober in een tweede 
beeldenstorm. Veel stadsbestuurders zagen geen uitweg meer en ontvluchtten de stad. De 
overgebleven bestuurders trachtten in eerste instantie de rust binnen de stad te herstellen. 
Na de nodige discussies in de raadsvergadering besloten zij dat iedere inwoner van de 
stad, nadrukkelijk ook de geestelijkheid, een eed van wederzijdse bijstand moest zweren. 
De gereformeerden waren als de grote overwinnaars uit de strijd gekomen: zij beschikten 
over een aantal kapellen waar zij hun diensten konden houden. Door de eed was hun 
positie binnen de stad door de stadsregering in wezen als een voldongen feit erkend. 

De positie van de gereformeerden was echter niet alleen afhankelijk van de krachts- 
verhoudingen binnen de stad, maar ook van de ontwikkelingen in de Nederlanden. Het 
centrale gezag begon zich langzaam maar zeker enigszins te herstellen. De landvoogdes 
zond eind oktober Jan IV van Merode en Jan Scheyfve, kanselier van Brabant, als com- 
missarissen naar 's-Hertogenbosch, met de opdracht de orde re herstellen, de katholieke 
eredienst weer ruimte te verschaffen en zeker geen concessies te doen aan de gereformeer- 
den. Met  name door die laatste eis geraakten de commissarissen in een lastig parket, om- 
dat zonder de instemming van de gereformeerden geen oplossing mogelijk was en elke 
poging o m  de gereformeerden te passeren oiigetwijfeid tot nieuwe gewelddadigheden aan- 
leiding zou geven. Vanaf 30 november werd in een aantal kerken de katholieke eredienst 
hervat". De onderhandelingen tussen commissarissen en stadsregering bleven voortslepen, 
waarbij vooral het derde lid een trainerende factor was. Toch tekende zich langzaam de 
wording van een compromis af, dat voor de gehele stadsregering acceptabel was en dat 
inhield dat de katholieke eredienst zou worden hersteld en de gereformeerden voorlopig 
één of twee kerken of kapellen binnen de stad zouden mogen behouden. Dit alles tot 
groot ongenoegen van zowel de gereformeerden, die dit aantal te gering vonden, als van 
de landvoogdes, die aan de aanhangers van de nieuwe religie geen enkele preekplaats 
wenste toe te staan"'. Enige tijd later, in de loop van januari, was de positie van de gere- 
formeerden binnen de stad door de ontwikkelingen in de Nederlanden aanzienlijk ver- 
zwakt en gingen zij, na overleg met de commissarissen, accoord met één preeklocatie, niet 
in een gewijde ruimte, maar in de open lucht en b~iiteii de stadswallen, onder voorwaarde 
dat de landvoogdes die regeling schriftelijk zou goedkeuren'l. De landvoogdes had echter 
genoeg van onderhandelingen en bleek, nu de ontwikkelingen elders in de Nederlanden 
bijzonder g~instig voor haar waren, te hebben geopteerd voor een militaire oplossing. Ze 
zond begin februari de graaf van iMegen richting 's-Hertogenbosch met het bevel zijn 
troepen als garnizoen in de stad te legeren; bij weigering zou de stad als opstaiidig worden 
beschouwd". Toen ivlegeiis opzet binnen de stad bekend werd, grepen de gereformeerden 
naar de wapens in een laatste wanhopige poging om te redden wat er te redden viel en 
sloten zij de stad hermetisch af. Vanuit Antwerpen werd Anthonie van R ~ r n b e ï g e n ~ ~ ,  een 
ervaren militair en overtuigd calvinist, naar 's-Hertogenbosch gezonden. Hij wierp zich o p  
als aanvoerder van de gereformeerden en werd aan de stadsregering voorgedragen voor de 
post van militaire bevelhebber van de stad, tot welke functic hij o p  27 februari ook werd 
ben~ernd '~ .  Bombergen was lormeel slechts militair overste, maar daar de stadsregering 
over geen enkel middel .beschikte om o p  andere punten zijn gehoorzaamheid af te 

ARAB AA, 1427-1, commissarissen aan Margaretha, 1-12-1566. 
SCHUTTELAARS, Bossche Beroerteli, 136-137. 
ARAB AA, 1427-1, commissarissen aan iMargaretha, 26-1-1567. 
CD 147-1423, 
Zie over hem: DUiMONT, La vie aventurettse, met  name 51-76. 
ARAB RB 52, 183r. 
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dwingen, was Bombergen in feite heer en meester van 's-Hertogenbosch. De ontwikke- 
lingen in de Nederlanden plaatsten 's-Hertogenbosch echter steeds meer in een uit- 
zonderingspositie: op 1 3  maart werd een geuzenleger bij Oosterweel vernietigend 
verslagen, o p  23 maart viel Valencijn. De moed moet vele Bossche gereformeerden in de 
schoenen zijn gezonken. Ook Bombergen zag het hopeloze van de situatie in en verliet o p  
11 april de stad, gevolgd door velen van zijn aanhangers. Hoewel de meeste gereformeer- 
den de stad ontvlucht zijn, bleef ook in de daaropvolgende jaren van repressie een gehei- 
me gereformeerde gemeente in 's- Hertogenbosch v o o r t b e ~ t a a n ~ ~ .  

Na de Pacificatie van Gent van november 1576 en in versterkte mate na liet vertrek 
van het garnizoen uit 's-Hertogenbosch in september 1577 begonnen de Bossche gerefor- 
meerden zich weer openlijker te roeren en keerden veel ballingen naar hun vaderstad te- 
rug. In de loop van 1578 stegen de spanningen: een verzoek van de calvinisten om de 
beschikking te krijgen over enige kerken in de stad werd in september 1578 door de 
stadsregering van de hand gewezen, waarna de calvinisten eigenmachtig de Sint-Pieterska- 
pel en de Sint-Jacobskape!, die sinds 1569 als parochiekerken dienst deden7', in bezit na- 
men. Een aanslag o p  de stad door geestverwanten van de Bossche calvinisten vanuit Heus- 
den kon enkele dagen later slechts ternauwernood worden afgeslagen7'. Begin oktober 
werd de religievrede, die de Staten-Generaal al in juli hadden afgekondigd, door de Bos- 
sche stadsregering geratificeerd7x. Deze poging tot pacificatie van de uiterst gespannen ver- 
houdingen binnen de stad had echter weinig succes. Integendeel, er was eerder sprake van 
toenemende polarisatie. Het werd steeds duidelijker dat compromissen niet meer mogelijk 
waren; een ondubbelzinnige partijkeuze was onvermijdelijk geworden. O p  1 juli 1579 
barstte de bom. Die dag deden in de stad geruchten de ronde dat Maastricht door land- 
voogd Alexander Farnese was veroverd. Onder druk van de calvinisten !iet de stadsrege- 
ring de Unie van Utrecht ter puie af voorlezen. Kort daarop viel onder de massa die zich 
o p  het marktplein had vrrzam~ld een schot en brak de hel los. Tot het vallen van de 
avond duurde deze strijd tussen katholieken en calvinisten, bekend geworden als het 
Schermersoproer, voort. Aan het eind van de dag was een veertigtal doden te betreuren en 
werden zo'n hondertwintig gewonden geteld7'. Geen van beide partijen had een beslissen- 
de overwinning weten te behalen. De dreigende nadering van de Spaanse troepen uit de 
richting van Maastricht bewoog echter een groot aantal calvinisten om de stad in allerijl 
te verlaten. De katholieke partij kreeg zo de overhand en trad in onderhandelingen met 
vertegenwoordigers van de wettige landsheer. Het resultaat was een verzoeningsverdrag 
met de wettige landsheer, dat diens onderhandelaar de hertog van Terranova o p  20 ok- 
tober 1579 ondertekende en dat o p  30 november van datzelfde jaar door de koning werd 
geratificeerds0. Midden november i 5 7 9  verbrak de Bossche stadsregering de laatste ban- 
den met de Staten-GeneraalX'. O p  20 december van dat jaar tenslotte werd de pacificatie 
van Keulen officieel door de stadsregering afgekondigdx'. Daarmee was 's-Hertogenbosch 
teruggekeerd in het kamp van de koning. Dat betekende voor lange tijd het einde van de 
invloed van de hervorming; van een ondergrondse calvinistische of andersoortige gemeente 

75 VAN DE LAAR, 'De katholieke restauratie', 213-214. 
76 Zie p. 31. 
77 PIRENNE, 's-Hertogetzbosch tussen Atrecht el7 Utrecht, 158-159. 
78 Ibidem, 165. 
79 Ibidem, 226-227. 
80 Ibidem, 257-258. 
81 Ibidem, 264-265. 
82 Ibidem, 271. 
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lijkt geen sprake meer te zijn geweestx'. 
Intussen had de katholieke kerk zich o p  het Concilie van Trente o p  haar positie be- 

zonnen en een duidelijk nieuwe lijn van aanpak gekozen, gewoonlijk aangeduid als de 
katholieke reformatie. De invoering van een nieuwe kerkelijke indeling in de Nederlanden 
in 1559 vormde een belangrijke stap in die richting. Bij die herindeling was 's-Hertogen- 
bosch voorzien als zetel van één van de achttien nieuwe bisschoppen. O p  1 0  maart 1561 
werd Franciscus Sonnius (1507-1576), verantwoordelijk voor de onderhandelingen te 
Rome over de oprichting van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden, tot eerste bis- 
schop van 's-Hertogenbosch benoemdg4. Toen hij o p  18 november van dat jaar zijn in- 
trede in de nieuwe bisscllopsstad deed, circuleerde onder de Bosschenaren een parodie o p  
het Onze Vader met bijtende klachten als: ghy eedt htcyden ons dngelicxs broot; maeckt 
ons doch desen bisscop met zypz irzsettiizge quyt; maer verlost ons vande geschoren allertg'. 
Niet alleen de gewone man keerde zich tegen de nieuwe bisschop, ook het derde iid van 
het stadsbestuur en de schutterijen weigerden aanwezig te zijn bij Sonnius' intredexh. Bo- 
vendien verzette ook het kapittel van Sint-Jan, bevreesd voor de eigen privileges, zich 
tegen deze benoemingx7. Het zou jaren duren alvorens Sonnius vastere greep o p  zijn dio- 
cees begon te krijgen. Juist toen het tij voor hem leek te keren, barstte de beeldenstorm 
ios en moest hij vluchten. Toen hij in 1567 terugkeerde, was zijn positie, met de steun van 
landvoogd Alva, aanzienlijk sterker e11 kon hij eindelijk een begin maken met het proces 
van de katholieke reformatie. Van groot belang daarbij was de parochiëie herindeling van 
de stad in 1569 (zie kaart 11): de grote Sint-Jansparochie werd opgedeeld in een viertal 
kleinere parochies. Mede doordat aan de pastoors van die parochies hoge eisen werden 
gesteld, moet hierdoor de zielzorg binnen de stad aanzienlijk zijn verbeterdRR. De vruchten 
van dit proces zouden echter pas decennia later, in de periode na 1580 worden geplukt. 

83 GRAAS, 'De 'nyeuwe religie' te 's-Hertogenbosch', 546-547. 
84 VAN DEN ELSEN en HOEVENAARS ed., Arinlecta Gijsberti Coeverii~cx I, 10-18. De circiim- 
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85 VK 262. 
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87 VAN DE LAAR, 'De katholieke restauratie', 217-219. 
88 VAN DE MEERENDONK, 'Bisschop Sonnius'; VAN DE MEERENDONK, Tusseir reformatie eir 

contrareformatie, 16; VAN DE LAAR, 'De katholieke restauratie', 217. 



3 2 

arochiële indeling van 1569 

Heren van de raad 

Tekening: Mirjam v.d. Wal @AM) naar: Boschboombladeren 4 (1969) 64-65. 
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C. parochie van Sint-Jacob 
D. parochie van Sint-Catharina 



oofdstu 

Nicolaes van Berkel was van b ar nis' 1469 tot Bamis 1470 schepen van 's-~~ertogenbosch'. 
Hij was poorter van die stad, maar hij bezat buiten de vrijdom van 's-Hertogenbosch het 
goed tEynden te Eerde iude parochie wan Sunte Oedenrode', waar hij minstens een deel 
van het jaar verbleef. O p  deze hoeve bracht zijn vrouw corts nader grotelf b r m d e  die 
bynnen deser stad geboerd anno domini 634 een zoon Jan ter wereld. Nicolaes zond twee 
vrouwen met het jonge nuwe  boren kyndeken naar 's-Hertogenbosch om het te laten 
dopen in de Sint-Janskerk. Peters van de kleine Jan waren Arnt Henricx Stamelaert, 
raadsheer, en Lucas Pieck, o p  dat moment waarschijnlijk schepen van de stad", meter was 
de begijn Elisabeth Steenwech. Jan van Berkel werd door het sacrament van de doop 
opgenomen in de christelijke gemeenschap. Doordat zijn doop plaatsvond in de Bossche 
Sint-Jan, werd hij bovendien als geboren poorter opgenomen in de stedelijke gemeenschap 

Bamis is 'Bavo-mis', de feestdag van Sint-Bavo, 1 oktober. Diezelfde dag is ook de feestdag van 
Sint-Remigius, en werd daarom ook wel aangeduid ais 'Remigius' of 'Remeis'. Deze dag werd in 
Brabant vaak gebruikt als vervaldag voor renten en cijnzen. In 's-Hertogenbosch liep ook het 
bestuurlijke jaar van Bamis tot Bamis. 
JACOBS, Justitie etz politie, 266. 
ARAB, Leenhof van Brabant, register 27: Nicoiaes van Berkel had die hoeve ende goedeti tEerde 
geheiten tEytzden van Dirck van Os gekocht en deed op 30 inei 1441 zijn leeneed. Op 23 februari 
1494-1495 deed mr. Tan van Berkel hetzelfde bii doode tuvlen Claes va71 Berckel huers vaders. 
Deze grote stadsbrand vond plaats op 13 juni 1463 en verwoestte een aanzienlijk deel van de 
stad, waaronder het stadhuis met een groot deel van de stedelijke administratie. Zie: VAN 
HEURN, Historie der stad, 336; VK 60. 
Pieck was schepen van Bamis 1464 tot Bamis 1465: JACOBS, Justitie en politie, 266. Als de ver- 
onderstelling juist is dat hij in zijn hoedanigheid van schepen als peter optrad, moet Jan van Ber- 
kel tussen oktober 1464 en oktober 1465 zijn geboren. 
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van 's-~ertogenbosch< O p  19 november 1491 voerde Jan van Berkel, inmiddels getooid 
met de academische titel van meester, een tweetal getuigen o p  voor de schepenen van 's- 
Hertogenbosch, die onder ede het voorgaande verklaarden. Vervolgens lieten de schepenen 
een akte opmaken waarin het geboren poorterschap van Jan van Berkel werd bevestigd7. 
De concrete reden waarom Jan tot deze stap is overgegaan, is onbekend. Dit soort akten, 
waarin het geboren poorterschap van een bepaalde persoon schriftelijk werd bevestigd, 
komt betrekkelijk vaak voorX. 

ledereen die in de vrijdom van 's-Hertogenbosch was geboren of gedoopt, was in 
principe geboren poorter van de stad. Daarnaast bestond voor personen die niet aan deze 
eis voldeden de mogelijkheid om het poorterschap te kopen. Deze zogenaamde gekochte 
poorters moesten binnen de stad wonen, een eedy aan stad en hertog afleggen en een he- 
paald bedrag betalen. Zij mochten hun hele leven lang slechts drie maal zes weken per 
jaar 's-Hertogenbosch verlaten. Alleen voor afwezigheid wegens handeisactiviteiten, pel- 
gri~mtochten of in dienst van de stad werd een uitzondering gemaakt'". Vanaf 1525 was 
bovendien een verblijf van een bepaalde periode - vijf, drie of twee jaar - in de stad ver- 
eist alvorens rnen het poorterschap kon kopenH. Als bewoner van 's-Hertogenbosch was 
men nier verplicht om het poorterschap te verwervenI2. Maar de inwoners die geen poor- 
ter waren, moeten als een soort tweedera~lgsburgers worden gezien: zij genoten niet de 
voorrechten die aan het poorterschap waren verbonden, maar zullen ongetwijfeld wel aan 
een aantal plichten hebben moeten voldoen. Toen i11 de zomer van i542 Maarten van 
Rossum met Gelderse troepen de Meierij binnenviel, was een van de klerken van het Bos- 
sche stadsbestuur zo'n veertien tot zestien dagen bezig met lier registreren van die zamen 

6 O p  het eerste gezicht lijkt deze gang van zaken in strijd met de kerkrechtelijke regel dat  men zijn 
kinderen in de eigen parochiekerk dient te laten dopen. Aangezien Nicolaes van Berkel poorter 
van 's-Hertogenbosch was en derhalve parochiaan van de Bossche Sint-Jansparochie, overtrad hij 
met deze handeling toch niet de kerkelijke voorschriften van zijn tijd. 

7 GAH RA 1261, 123v-124, 19-11-1491. De originele akte is verloren gegaan, maar de minuut is, 
zoals alle akten die zijn gepasseerd voor de schepenen van 's-Hertogenbosch, ingeschreven in het 
schepenprotocol van de stad, het zogenaamde Bossche Protocol. Zie: VAN SYNGHEL, Het  
Bosch' protocol. De naam van de moeder van Jan van Berkel wordt in de aangehaalde akte niet 
genoemd, maar uit andere bronnen blijkt dat Jan een natuurlijlze zoon was: GAH RA 1261, 
l l l r .  

8 Zie bijvoorbeeld ook: GAH RA 1260, 159s; 1261, 510v; 1264, 134~-135;  1268, 223r; 1269, 
95v. 

9 Eedformulieren van na 1600 in: GAH OAA 8086, 8v-9v; 8087, lrv. 
10 JACOBS, lustitie en politie, 16-17. 
l 1  Ibidem, 17; VAN OUDENIHOVEN, Silva Ducis, 29; CHRISTIJN, Brabarrdts Recht, 887. De 

lengte van de wachtperiode verschilt blijkbaar in de tijd: direct na 1525 bedraagt de wachttijd vijf 
jaar; Van O u d e ~ d ~ o v e n  noemt een periode van drie jaar; de zeventiende-eeuwse costumen spreken 
van twee jaar. 

12 Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Eindhoven, waar in 1541 werd bepaald dat iedereen die 
binnen die stad kwam wonen. binnen een half iaar ooorter moest wordeii. Bovendien lionderi , A 

inwoners van die stad pas gebruik maken van de plaatselijke Tafel van de Heilige Geest nadat zij 
zeven jaar in de stad hadden gcwoond. Zie: HOUBEN, Geschiederzis ziim Eirzdhoverr, 104. 

Overigens vinden we met betrekking tot 's-Hertogeiibosch dat in 1445 is afgesproken tussen 
landsheer en stadsbestuur, dat  soe tuye inder voirscreveti stat geseteti waer e~rde &een poirter ei1 
waer, bitznerr eiretz sekere~r gerroernden tide poirter weerden ende iri eelt ninbacht comerz sotrde 
(ARAB RK 13004, rekening laagschout, Kerstmis 1444 - Sint-Jan 1445, untidetz gherren die poir- 
ters syrr worden). Waarschijnlijk gaat het hier om een eenmalige maatregel, waarbij bovendien 
vooral de nadruk lijkt te hebben gelegen op het tweede deel van de bepaling, namelijk dat men 
lid van een ambachtsgilde moest worden. Zie hierover uitgebreider: p. 99-101. 



Poorterschap 3 5 

ende toe namen der gheenre buytenlants geboren ende bynnen desczr stad woenende wae- 
ren, met de bedoeling omme [hen] den eedt aff te nemen van g h e t ~ o u w i c h e ~ t ' ~ .  Inwoners 
die niet in 's-Hertogenbosch waren geboren of de eed o p  het poorterscl-iap hadden afge- 
legd werden in crisissituaties blijkbaar niet zonder meer vertrouwd. 

Andere Brabantse steden als Brussel en Antwerpen kenden aanzienlijk gedetailleerdere 
bepalingen over het poorterschap. Ook in deze steden was sprake van geboren en gekoch- 
te poorters, daarnaast bestond hier het onderscheid tussen binnen- en buiten poorter^'^. 
Iedereen in Antwerpen, die binnen de stad of haar rechtsgebied was geboren, was geboren 
poorter. In Brussel werden alleen kinderen van geboren of (op het moment van geboorte 
van het kind reeds) gekochte poorters automatisch poorter van de stad'". Lijfelijke aanwe- 
zigheid binnen Brussel was vereist om het poorterschap te behouden. Wanneer een poor- 
ter na ongeveer een jaar buiten de stad te hebben verbleven weer binnen Brussel kwam 
wonen, verloor hij zijn poorterschap niet, bij langere afwezigheid daarentegen welL6. In 
Antwerpen gold de bepaling dat wie zes weken fixe domicille buiten de stad hield, zijn 
poorterschap verloor, tenzij dat hy binnen der stadt oft uriheyt oick insgelycx huys ende 
hoff bleue houdene, ende met synder familien den meesten deel wanden jneren binnen der 
stadt van Antwerpen waere, ende syn hoochtyden aldaer hielde". Afwezigheid wegens 
studie of handelsactiviteiten leidde niet tot verlies van poorterschap: zolang de poorter 
niet buiten Antwerpen huwde, elders poorter werd of hem subiect maect eenighe urenzde 
natien, landen oft steden'x. 

In beide steden bestond naast het gebruikelijke (binnen)poorterschap ook het zoge- 
naamde buitenpoorterscl-iap'Y. Personen die niet binnen Brussel woonden, konden buiten- 
poorter worden, mits zij jaarlijks drie maal zes weken met het grootste deel van hun fa- 
milie binnen de stad verbleven en jaarlijks een Carolusgulden aan de stad betaalden. De 
buitenpoorter genoot dezelfde rechten als de binnenpoorter, met uitzondering van de vrij- 
heid van bepaalde tollen en andere lasten2'. In Antwerpen was tijdelijke inwoning in de 
stad niet vereist; men diende slechts de eed af te leggen en jaarlijks een Carolusgulden te 
betalen. Antwerpse binnenpoorters die zich buiten de stad wilden vestigen, konden voor 
de magistraat buitenpoorter worden en betaalden eveneens een Carolusgulden per jaar. De 
rechtspositie van de buitenpoorter was in Antwerpen gelijk aan die van de binnenpoorter, 
uitgezonderd het privilege van tol en waag2'. 

In de zestiende eeuw kende 's-Hertogenbosch een dergelijke vorm van buitenpoorterij 
riiet12. Het stond elke geboren poorter vrij zich buiten de stad te vestigen zonder zijn 

13 GAH OA B48, 1541-1542, uaiz alderhnnde snicken. 
14 Een onderscheid tussen de kleinburger en grootburger, zoals in Nijmegen, tussen 'Kleinbürger- 

recht' en 'Vollbürgerrecht', met verschillende tarieven, zoals bijvoorbeeld in Straatsburg bestond, 
of een onderverdeling in drie klassen zoals te Maastricht, is in 's-Hertogenbosch, Brussel en Ant- 
werpen onbekend. Vergelijk: SCHIMMEL, Burgerrecht te Nijmegen, 4; ELLERMEYER, 'Sozial- 
gruppen', 224; UBACHS, 'De burgerboeken van Maastricht', 23. 

15 DE CUYPER ed., Coutumes ... de Bruxelles, 144, art. 206; HERMESDORF, 'Juridische achter- 
gronden', 80. 

16 Ibidem, 148, art. 212. 
17 DE LONGE ed., Coutumes ... d'Atzuers, 276, art. 7.  
18 Ibidem, 274, art. 2. 
19 Vergelijk voor Gent: DECAVELE, 'De Gentse poorterij'. 
20 DE CUYPER ed., Coutumes ... de Bruxelles, 146, art  211. 
21 DE LONGE, Coutumes ... d'Aituers, 276, 282, art. 8, V ,  16. Vergelijk: VERBEEMEN, 'De Ant- 

werpse buitenpoorterij'. 
22 JACOBS, Justitie en politie, 17. 
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poorterschap te verliezen. De gekochte poorter diende het grootste deel van zijn leven 
binnen de vrijdom te verblijven. Coopmans signaleert voor 's-Hertogenbosch twee andere 
vormen van betekenissen van de term buitenpoorters. In de eerste plaats als aanduiding 
van personen die binnen de vrijdom, maar buiten de muren van de stad woonden. In de 
tweede plaats citeert hij uit de gemene zetting van 1552-1553 een post waarin buyten- 
poirters worden aangeslagen2'. Het betreft hier geboren poorters, met name behorende tot 
de Bossche bovenlaag, die zicli gedurende een deel van het jaar, of wellicht permanent, 
terugtrokken o p  hun kastelen, buitenhuizen, hoeven o p  het platteland van de Meierij, of 
zich elders hadden gevestigd. Z o  vinden we onder de aangeslagen buitenpoorters die we- 
duwe heeren Jans van den Wyngarde, woe~zende tot ~ r e d a ' ~ .  J a n  vanden Wyngaerd (190) 
was van 1508 tot 1521 stadhouder van de Bossche hoogschout geweest en in 1521, 1545 
en 1546 schepen van ' s -~er togenbosc l~~ ' .  Tussen 1521 e11 1545 is hij minstens een aantal 
jaren als schout van Breda actief geweest, welke functie hij na 1546 mogelijk opnieuw 
enige tijd heeft bekleed26. Of Vanden Wijngaerd geboren poorter van 's-Hertogenbosch is 
geweest, mag worden betwijfeld2'; zijn vrouw, Elisabeth Heym, was dat in ieder gevai 
wel. Hoewel zij o p  het moment van de gemene zetting buiten de stad woonde, werd zij 
toch, als geboren poorteres van 's-Hertogenbosch, toch aangeslagen. In belastinglijsten uit 
het begin van de zestiende eeuw komen soortgelijke lijsten voor onder de post buytenlu- 
den". 

In drie opeenvolgende stadsrekeningen uit het einde van de vijftiende eeuw, volgt 
direct na de post waarin de ontvangsten van de nieuwe poorters zijn opgenomen een in- 
trigerende pro-memorie post met het opschrift: ander ontfanck vanden buytenporteren 
vatzden w e k k e n  nyet geboert noch gevallen e71 is, daeromme in dese capittele dairaff 
nyetH. De Bossche stadsrekeningen vormen helaas pas vanaf 1496 een haast ononderbro- 
ken reeks. In de schaarse rekeningen van vóór 1496 die bewaard zijn gebleven"), komt 
geen post met betrekking tot buitenpoorters voor". Ná 1498 komt genoemde post even- 
min nog langer voor. De vraag of het hier wellicht om een verwijzing naar een in onbruik 
geraakte, meer bij de andere Brabantse steden Brussel en Antwerpen aarisluitende vorm 

23 COOPMANS, 'De oncierlinge rechtsverlioudingen', 80-81. 
24 GAH OA B59 1.552-1553, vnnder getireyiire settiizge. 
25 JACOBS, jusfitie erz politie, 239, 270, 272. 
26 HOLLEMAN, Dirh unir Assettdelft, 77-81, vermeldr dat Jan vanden Wyngaerd op 27-8-1550 in 

Breda als schout wordt genoemd en ciat hij in 155: en 1552 daar ook als deken van de oude 
schutten wordt vermeld. VAN GOOR, Heschryuitrge der stndt, 212, vermeldt hem als schout van 
Breda in 1530. Uit bronnen in Bossche archieven blijkt dat Vanden Wyngaerd al in de jaren twi11- 
tig weer in Breda woonachtig was. In de rekening van de Lieve Vrouwe Broederschap over het 
jaar 1525-1526 wordt hij aangeduid als borgherneester vaiz Rredn; in het jaar 1527-1528 wordt 
in dezelfde bron van hem vernield dar liij schout van Breda is geworden. In 1531 wordt hem in 
die hoedanigheid namens de stad 's-Hertogeiibosch een gelag aangeboden (GAH OA 337, 1530- 
531, van sceirckerr vatz zuytzer~). Ook in een charter d.d. 29-7-1534 wordt hij als schout van Breda 
aangeduid (GAH OA Charters en privilegebrieven, 772). Voor de bewering van Holleman, dat 
Van den Wyngaerde ook in de jaren vijftig als schout heeft gefungeerd, heb ik in de Bossche 
archieven geen bevestiging kunnen vinden. 

2 7  Zie ook p.224. 
28 Zie bijvoorbeeld: GAH OA B12, 1502-1503, wnnder vierder gemeytzre settitzge; GAI3 OA B16, 

1506-1507, vander gemeyrrre settinge. In de meeste andere belastinglijsten uit deze periode komt 
een post buyterrpoirteren voor, in de hier bedoelde zin. 

29 GAH OA B7, 1496; GAH OA B8, 1497-1498; GAH O A  B9, 1498. 
30  Namelijk de rekeningen van 1399, 1399-1400, 1400, 1400-1401, 2402 en 1406. 
31  GAH OA B1-6; VAN ZUYLEN ed., Ir~verztnris, 1-20. 
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van buitenpoorterij gaat, kan o p  basis van deze schaarse aanwijzingen niet worden beant- 
woord. 

De Bossche poorter deelde in de lusten en lasten van de stad. Hij kon een beroep doen o p  
de privileges die 's-Hertogenbosch in de loop der tijd had verworven, zoals bijvoorbeeld 
de tolvrijdom die de stad in Brabant en ook Holland, Gelre en langs de Rijn genoot"2. 
Lidmaatschap van een van de ambachtsgilden van de stad was slechts weggelegd voor 
poorters, de functie van ambachtsdeken was aan geboren poorters voorbehouden. Tot de 
meeste bestuursfuncties van de stad werden aanvankelijk alleen poorters, later zelfs alleen 
geboren poorters toegelaten3'. Om volledig deel te kunnen nemen aan de stedelijke samen- 
leving was het poorterschap een vereiste. 

Kwesties rond het poorterschap konden nare consequenties hebben voor de betrok- 
kenen, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt. O p  Bamis 1515 was Jan van Erp (66) 
benoemd tot schepen. Al snel rezen echter twijfels of hij wel voldeed aan de eis van het 
geboren poorterschap. De overige schepenen zonden een commissie naar Brussel met het 
verzoek Jan van Erp uit het college te zetten en een ander te benoemen, tenzij Van Erp 
wettelijk en overtuigend kon aantonen dat hij een geboren poorter was34. Jan van Erp riep 
enkele familieleden te hulp als getuigen en wist aannemelijk te maken dat zijn vader, ook 
Jan van Erp geheten, gegoed te Beers in het land van Cuijk, door de strijd in Gelderland 
tussen hertog Arnold en diens zoon hertog Adolf, in de jaren zestig of zeventig van de 
vijftiende eeuw",gedwongen was geweest naar Rosmalen te vluchten, alwaar hij zijn 
intrek had genomen o p  het huis Rodenborg. Hier was zijn echtgenote Hillegonda Heym36, 
van verschillende kinderen bevallen, onder wie genoemde Jan. Al deze kinderen waren in 
's-Hertogenbosch in de Sint Jan gedoopt". Opnieuw zien we hier de praktijk om vanuit 
de nabije of verdere omgeving van de stad pasgeboren kinderen van poorters naar de Sint 
Jan te brengen en daar te laten dopen, zodat ze geboren poorters van de stad werden"". 

's-Hertogenbosch had drie of vier stadsspeellieden of stadspijpers in dienst, die de 
proclamatie van stedelijke verordeningen aankondigden en bij feestelijke gelegenheden en 
processies hun instrumenten bespeelden. In 1560 werd van stadswege Cornelis Baltes uit 
Dordrecht als nieuwe speelman aangetrokken. Hij kreeg een vergoeding van zes gulden 
omdat hy tot Dordrecht opgebroken hadde''. Uitoefening van zijn beroep werd hem ech- 
ter in 's-Hertogenbosch onmogelijk gemaakt door de dekens en keurmeesters van het gilde 
van de schilders, beeldsnijders, glasmakers, borduurstikkers en legwerkers. Zij eisten dat 
Baltes eerst meester van hun gilde zou worden. Dat kon Baltes naar eigen zeggen pas 

32 Zie p.22. 
3 3  JACOBS,]ustitie e71 politie, 17, 36, 57. Zie ook p.223-224. 
34  Zie over deze kwestie ook: p.223. 
35  BERENTS, 'Het Sticht Utrecht, Gelre en Friesland 1423-1482', 297-298. 
36 In 1486 woonde Hillegonda Heym in Grave: zie: KOCH, D e  kloosterpoort als sluitpost?, bijiage 

I, onder: Jacoba van Erp, Roermond nr. 47. 
3 7  Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage, Handschrift nummer 131 B 26, handschrift toegeschreven 

aan Peter van Os, 11, f. 641v-643v; GAH OA B25, 1515-1516, uitgaven aarz heren scheperten; 
JACOBS, Politie en justitie, 36. 

38 Hierbij dient te worden aangetekend dat de moeder, Hillegoncta Heym, zeer waarschijnlijk een 
geboren poorteres van 's-Hertogenbosch was. Of ook personen uit bijvoorbeeld de Meierij die 
geen binding met 's-Hertogei~bosch hadden hun kinderen in de Sint-Jan lieten dopen om ze de 
voordelen van het Bossche poorterschap te schenken, blijft onduidelijk. Het zou in ieder geval wel 
in strijd zijn geweest met de kerkelijke gebruiken van die tijd (vgl. noot 6). 

39 GAH OA B66, 1559-1560, van al[erhaude zaken. 
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worden, nadat hij twee jaar onafgebroken in de stad had gewoond4'. De keur van dit 
gilde bevat deze eis niet. Maar  aangezien wel de eis gold dat een meester poorter moest 
zijn4', lijkt het aannemelijk dat de genoemde twee jaren wachttijd betrekking hebben o p  
het verwerven van het poorterschap. Het stadsbestuur besloot Baltes voor die twee over- 
bruggingsjaren 30 gulden te schenken om - gedeeltelijk - in zijn leve~~sonderhoud te voor- 
z i e ~ ~ ~ ~ .  Twee jaar later, o p  25 maart 1562 werd Cornelis Balthasar Jansen, speelman in 
deser stadt, afkomstig van Dordrecht, poorter van de stad 's-Hertogenbosch4'. Kort daar- 
na zal hij meester van het genoemde gilde zijn geworden, zodat hij zijn ambt hierna onge- 
hinderd heeft kunnen ~ ~ i t o e f e n e n ~ ~ .  

Het bezit van het Bossche poorterschap leverde vele voordelen op, maar hield ook een 
aantal verplichtingen in. Elke poorter diende bij te dragen in de financiële verplichtingen 
van zijn stad en aldus was hij mede verantwoordelijk voor de veiligheid en welvaart van 
's-Hertogenbosch: hij moest zo nodig zijn woonplaats verdedigen tegen aanvallen van 
buitenaf, het wettige gezag verdedigen tegen eventuele aanvallen van binnenuit en bijdra- 
gen in de uitgaven van de stad door verschillende belastingen te betalen. Iedere poorter 
was persoonlijk aansprakelijk voor de stadsschulden. Vooral Bossche koopiieden onder- 
vonden van deze laatste bepaling veel hinder, omdat elke schuldeiser van de stad 's-Herto- 
genbosch beslag kon laten leggen o p  koopwaar van Bossche poorters of zelfs deze 
poorters kon laten arresteren, totdat zij het verschuldigde bedrag namens hun vaderstad 
hadden voldaan. Gezien de abominabele toestand van de stedelijke financiën kon geen 
enkele Bossche poorter zich aan het einde van de vijftiende eeuw nog veilig buiten de 
muren van de stad begeven. Een belangrijke impuls voor de sanering van de stadsfinan- 
ciën was een brief van state ende atterminatie, die de hertog in 1499 aan de stad schonk 
en die de persoonlijke aansprakelijkheid van elke poorter voor de stadsschulden tijdelijk 
ophief en de stad acht jaar de tijd gaf om haar sch~ilden af te lossen. In de praktijk werd 
deze brief gedurende de gehele zestiende eeuw bij het aflopen van de vastgestelde periode 
steeds opnieuw verlengd4" Dank zij deze gunst van de hertog konden Bossche handelaren 
relatief ongehinderd hun activiteiten buiten de stad voortzetten, althans binnen de hertog- 
dommen Brabant en Limburg en de landen van Overmaze, want alleen in die gebieden 
had genoemde brief rechtskracht. Buiten dit gebied, vooral in Holland, ondervonden Bos- 
schenaren niet zelden de negatieve gevolgen van de slechte financiële positie van de stad. 
Herhaaldelijk werden buiten het gewest goederen van Bossche poorters in beslag genomen 
of werden Bossche poorters gearresteerd en in gijzeling genomen46. 

Een van de belangrijkste oorzaken van de slechte financiële situatie van 's-Hertogeil- 
bosch was het grote aantal erf- en lijfrenten dat in het laatste kwart van de vijftiende 
eeuw was verkocht ter dekking van de hoge kosten die de stad in verband met de voort- 
durende oorlogen moest maken. Z o  kocht ene Jacob Tymans ~ i i t  Haarlem o p  1 december 

40 GAH OA B67, 1560-1561, wan allerhande zaken. 
41 VAN DEN HEUVEL ed., Rechtsbronnetz atnbachtsgilden , nr. 135, 525-530. 
42 GAH OA B67, 1560-1561, vat1 allerhande zaketz. 
43 GAH OAA 8085. 
44 111 de jaren 1564-1565 en 156.5-1566 krijgt hij als stadsspeelman van het stadsbestuur een beta- 

ling voor aanschaf of onderhoud van zijn tabbaard: GAH OA B71 1564-1565, vati allerhande 
zaken, GAH B72, 1.565-1566, ibidem. 

45 JACOKS, Justitie en politie, 71; o p  p. 284 geeft Jacobs een overzicht van de brieven van state en 
atterminatie, zoals die gedurende de zestiende eeuw werden uitgegeven; BLONDE, Sociale strttc- 
tifren, 4-6; BLONDE,  'Saneringspogingcn', 68. 

46 JACOBS, Justitie en politie, 71. 
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1480 onder andere een erfrente van 100 Rijnsgulden, gevestigd op de stad 's-Hertogen- 
bosch, jaarlijks voor de ene helft te voldoen o p  de eerste dag van juni en voor de andere 
helft o p  de eerste dag van december4'. Deze rente werd vanaf 1493 niet meer betaald, 
omdat 's-Hertogenbosch met de vijf grote steden van Holland een verdrag had gesloten, 
waarin was bepaald dat de Hollandse steden de lijf- en erfrenten van Hollandse burgers 
o p  de stad 's-Hertogenbosch zouden uitbetalen in ruil voor een jaarlijkse rente van 600 
gulden4x. Voor 's-Hertogenbosch was het van groot belang dat zijn burgers, ongestoord 
door conflicten van hun vaderstad met Hollandse steden of burgers, hun handelsactivi- 
teiten konden voortzetten. Toch is het verdrag van 1493 om onbekende redenen niet lang 
of helemaal niet in werking geweest. Na enkele jaren begonnen klachten van Hollandse 
burgers binnen te stromen: zij hadden al enkele jaren geen geld gezien, niet vanuit 's-Her- 
togenbosch en ook niet van de Hollandse steden. Het gevolg was dat Bossche kooplieden 
met hun koopwaar in Holland niet meer veilig waren en steeds de kans liepen gearres- 
teerd en in gijzeling genomen te worden. Blijkbaar heeft de Bossche stadsregering uitein- 
delijk besloten om ter voorkoming van verdere problemen weer over te gaan tot uitbeta- 
ling van de renten. 

O p  8 juni 1502 gaf hertog Filips de Schone de stad 's-Hertogenbosch toestemming 
om, wegens de slechte financiële situatie van de stad, de (ha1f)jaarlijks uit te betalen be- 
dragen aan erf- en lijfrenten enigszins te reduceren. De erfrente van genoemde Jacob Ty- 
mans was intussen in handen gekomen van Henrick Schout vander Schellingen uit Am- 
sterdam4'. Deze nam geen genoegen met dit gereduceerde bedrag en eiste het volle pond. 
Toen aan zijn wens geen gevolg werd gegeven, liet Henrick enige Bossche kooplieden gij- 
zelen. De Bossche stadsregering wendde zich tenslotte tot de Grote Raad te Mechelen om 
haar poorters o p  vrije voet te krijgen en Henrick te dwingen het gereduceerde bedrag te 
aanvaarden. De Grote Raad verklaarde het verzoek van de stad echter niet ontvankelijks0. 
De stad betaalde daarop het volledige bedrag en ging, toen Henrick Schout vander Schel- 
lingen moeilijkheden bleef maken, er in 1516-1517 tenslotte toe over de erfrente af te 

47  G A H  O A A  7851,  70r.  
48  G A H  O A  B7, 1496, 184r: Dit zyn alsulcke erff etzde lyffrenten tinbesereven als dese stat den 

ingesetenett slatzts vati Hollant larrlix sculdich is t e  betalen ende vuythetz reketiirzge etzde lettereti 
alhier b y  een getorgeti zyti, mits den tractate t u s s ~ h e n  dese stat ende die vyff groete steden van 
Hollatit vorrs daeraff getracteert ende gemaict zynde, in alsulcketz tnanieretz, dat dre vorrs steden 
van Hollant dre reriteti tiaebescreven betalen soude, etzde dese stat inde stat van dien 600 Rilris- 
gulden erffretzteti als voer in dese gerekent staet dalr tegen tuederotnme betalen soude. G A H  0 , 4  
B16, 1506-1507, van beleggen ende assigneren, spreekt van: van den rerithen, voirtyts anrio 93 
mits deti tractate tusscherz dese stat ende den vyff groeten stedeti van Hollatit gemaict .... V A N  
Z U Y L E N ,  Iiivetrtarrs, 124 leest hiel ten onrechte '94'. G A H  O A  B17 1507-1508 van beleggetz 
ende assigneren van renten ende resten, spreekt van: den tractate tussen deser stat etide den vyff 
grote steden van Hollant anno 93 gemarct. Uit een bewaard gebleven rekening ( G A H  O A  c162 ) 
van twee gecommitteerden die zich namens 's-Hettogenbosch met  deze zaak hebben beziggehou- 
den, blijkt dat over deze liwestie al in 1483 een accoord tussen 's-Hertogenbosch en de Hollandse 
steden Dordrecht, Delft,  Leiden, Haarlem e n  Gouda was gesloten. De uitvoering van dat accoord 
was echter in het slop geraakt. Daarom werd in december 1492 o f  januari 1493 een nieuwe over- 
eenkomst gesloten. V a n  deze laatste overeenkomst is in de hiervoor geciteerde passages uit de 
stadsrekeningen sprake. 

49  In de Bossche stadsrekeningen wordt hij genoemd: Henrick vander Scellinge to t  Ainpsterdatnme 
o f  Heyti Schout / Schaut tAinsterdam. Hetirick vatide Scellitzge to t  Amstelredam liet zich in 1500- 
1501 inschrijven als lid van de Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch (AILB,  reke- 
ning 1500-1 501,  inscriveti). 

50 DE SMEDT,  STRUBBE en V A N  ROMPAEY ed., Chrotiologische lijsten, 42 ,  d.d. 4-9-1506; ver- 
gelijk: G A H  O A  BIS ,  1505-1506, v a t ~  allerhande zaken; JACOBS, Justitie en politie, 7 1 .  
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lossen" 

Gegevens over het aantal poorters zijn niet voorhanden. De verhouding tussen het aantal 
poorters en de andere inwoners van de stad kan dan ook slechts bij benadering worden 
aangegeven. De bovenste strata van de stedelijke samenleving, ingeschakeld in het bestuur 
van de stad, en ook de middengroepen, leden van een van de ambachtsgilden, moeten 
voor het overgrote deel poorter van de stad zijn geweest. De inwonende niet-poorters 
moeten we vooral in de onderste sociale lagen zoeken. Aangezien iedereen die in de stad 
werd gedoopt, ook de kinderen van niet-poorters, automatisch poorter van de stad werd, 
mag worden verondersteld dat het aantal niet-poorters in de stad niet bijzonder groot kan 
zijn geweest en zeker in geen verhouding stond tot het aantal geboren e11 gekochte poor- 
ters. 

Hoewel er blijkens de vele akten in het Bossche Protocol wel degelijk in sommige 
gevallen behoefte bestond om (geboren) poorterschap aan te tonen, is noch door de stede- 
lijke overheid, noch door de kerk een systematische administratie van (het aantal) poor- 
ters bijgehouden. Werd de aanspraak o p  het poorterschap van deze of gene betwist, dan 
moest hij zelf met getuigen komen. Alleen de gekochte poorters konden zich beroepen o p  
een geschreven register. Ook de namen van de zuigelingen die binnen de stad werden 
gedoopt, en aldus poorter van 's-Hertogenbosch waren, werden aanvankelijk niet geregi- 
streerd. Pas varirtf 1563, met de invoering van de besluiten van het Concilie van I ren te  
omtrent het bijhouden van doopboeken door de geestelijkheid, werden de dopen systema- 
tisch geregistreerd. O p  de inhoud deze doopboeken zal in hoofdstuk 3 nog nader 
worden ingegaan. 

Over de gekochte poorters van 's-Hertogenboscli zijn we beter ingelicht. Iedereen die 
voldeed aan de hiervoor genoemde voorwaarden, kon tegen betaling van een vast bedrag 
poorter van de stad worden. I11 de vijftiende eeuw gaat het om een bedrag van 50  schel- 
lingen Bosch geld voor de landsheer, te betalen aan de laagschout van 's-Hertogenbosch, 
en 50  schellingen Bosch geld voor de stad, te voldoen aan de schepeneri". Gedurende de 
zestiende eeuw blijft het aan de landsheer verschuldigde bedrag ongewijzigd. De stadsrege- 
ring vroeg echter in 1511 boven o p  de 50  schellingen, die toen overeenkwamen met 17,5 
stuivers, een extra bijdrage van 9 stuivers om salpeter aan te kopen, waarmee buskruit 
werd gefabriceerd"'. Hoewel de Gelderse oorlogen niet eeuwig duurden, werd deze verho- 
ging van het poortergeld niet meer afgeschaft: tot het rekeningjaar 1547-1548 betaalde de 
nieuwe poorter 26,5 stuivers aan de stad. In dat jaar namen de drie leden van de stads- 
regering een nieuwe ordonnantie aan, waarin het bedrag mits die groote tachterheyden 
dair die w o k  stadt inne is, werd verhoogd tot 6 gulden en 4,5  stuiver^'^, hetgeen een 
verhoging betekent met bijna 370%"" Daarna blijft het tarief tot na 1580 gelijk. De radi- 
cale verhoging van 1547-1548 wordt begrijpelijk in het licht van de hachelijke financiële 
situatie, waarin de stad zich toen bevond". Een meer restrictieve politiek ten opzichte van 
immigratie mag men er niet uit aflezens7. Vergeleken met het poortergeld dat in andere 

GAH OA B26, 1516-1 517, vat1 allerhande eti diverse zakett. 
ARAB RK 13003, 1403 ... 1437; GAH OA B7, 1496, vari degetieti dre poorters gewordeti z i p .  
GAH OA B21, 151 1-1512, vat1 degeneti die poorters geworden ziltr. De verordening d.d. 16-5- 
1511 is ingeschreven in het Rood Privilegeboek van de stad: GAH OA a525, 121. 
De gulden was onderverdeeld in 20 stuivers, de stuivel in 4 orten. 
GAH OA B54, 1547-1548, vat1 degenetz dre poorter gewordetr zrlrr. 
BLONDE, 'De saneriiigspogingei~'. 
Vergelijk: NUSTELING, Welvaart etl ruerkgelegehid ui Amsterdam, 146-147: in Amsterdam 
bleef het poortergeld tussen 1413 en 1574 gelijk, toen werd het verhoogd tot 15 gulden voor 
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GRAFIEK 2.1. Het aantal gekochte poorters van 's-Hertogenbosch in groepen van tien jaar 
(1431-1650). (1431 staat voor de periode 1431-1440 etc.). 

plaatsen in de Meierij als Helmond en Gemert moest worden betaald, respectievelijk 16 
en 18 gulden"8, was het Bossche poorterschap nog relatief goedkoop. Een naar welstand 
gedifferentiëerd poortergeld, zoals in  eid den", kende men in 's-Hertogenbosch niet: het te 
betalen bedrag was voor iedereen gelijk. Pas na 1580 worden verschillende personen gra- 
tis toegelaten tot het poorterschap, meestal vanwege verdiensten voor de stad. Z o  kreeg 
Adriaen Willemsen van Engelen in 1580-1581 het poorterschap ten geschenke duerdyen 
h y  h e m  in  de furie o p  prima july in  dienste deser stadt seer wel hadde gedragen tegens de  
rebellen". 

De namen van de gekochte poorters staan in een aantal bronnen geregistreerd: de 
rekeningen van de laagschouthl, de staclsrekeningenb2 en het poorterboekh3. Combinatie 

personen afkomstig uit Holland en 21 gulden voor anderen; in 1578 werd het weer verlaagd tot 
8 gulden 6 stuivers. Nusteling ziet de verhoging van 1574 als een symptoom van belioefte aan 
een meer restrictieve politiek, die dan in 1578 weer wordt verlaten. 

58 OTTEN, 'Poorterschap van Gemert', 9. 
59 MARSIIJE, Het finatzciële beleid, 11 1-1 12. 
60 GAH OAA 8085; GAH OA 087, 1580-1581 unn degenen die poorter getuordeti zijn. De bedoel- 

de 'furie' is het schermersoproer dat o p  1-7-1579 te 's-Hertogenbosch plaatsvond; zie p.30. 
61 In de volgende nummers van de laagschoutsrekenirige~~ staan de gekochte poorters van die jaren 

genoteerd: ARAB RK 13003: 25-12-1412 - 5-7-1413; 8-9-1419 - 24-6-1420; 25-12-1421 - 24-6- 
1422; 27-6-1427 - 3-2-1428; 22-3-1430 - 26-8-1437; ARAB RK 13004: 26-8-1437 - 24-6-1458; 
ARAB RK 13005: 24-6-1458 - 20-1-1471; ARAB RK 13006: 10-9-1477 - 10-1505; ARAB RK 
13007: 10-1505 - 24-6-1525; ARAB RK 13008: 24-6-1125 - 25-12-1541; ARAB RK 13009: 25- 
12-1541 - 24-6-1558; ARAB RK 13010: 24-6-1558 - 25-12-1573; 24-6-1574 - 25-12-1588. 
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periode aantal periode aantal 

TABEL 2.1. Aantal vrouwen per decennium onder de nieuwe poorters van 's-Hertogenbosch 
(1430-1 580). 

van de gegevens uit deze drie bronnen maakt het mogelijk een aaneengesloten lijst samen 
te stellen van de gekochte poorters tussen 1431 en 1580. Eerst dient hierbij echter een 
aantal kanttekeningen te worden gemaakt. Ten eerste brengt een nauwkeurige vergelijking 
van de drie bronnen voor periodes waarin ze aile drie gegevens bieden, aan het licht dat  
de notities per bron verschillen. In het algemeen is het poorterboek het volledigst: het 
geeft naam, patroniemh4 enlof achternaam van de nieuwe poorter en vaak ook plaats van 
herkomst en beroep. De stadsrekeningen en laagschoutsrekeningen volstaan meestal met 
vermelding van de naam. Ten tweede blijkt dat de drie bronnen voor dezelfde periode niet 
altijd hetzelfde aantal poorters bevatten. Nu eens bevat het poorterboek de meeste poor- 
ters, dan weer de stadsrekeningen, dan weer de schoutsrekeningen. Daarom zijn de lijsten 
uit alle drie de bronnen nauwkeurig vergeleken en zijn alle personen, ook als zij maar in 
één van de bronnen voorkomen, meegeteld. 

Dan nog mag worden verondersteld dat het werkelijke aantal gekochte poorters groter 
moet zijn geweest. Een akte uit het Bossche Protocol geeft een duidelijke aanwijzing voor 
deze veronderstelling: in 1476 liet Thomas, wettige zoon van Peter Leyten des molueers, 
wonend te Hintham, vastleggen dat zijn vader o p  3 februari 1440 poorter van de stad was 
gewordenh'. Deze naam komen we echter niet tegen in de rekeningen van de laagschout. 
Overigens is interessant dat Thomas dat  aude poirter boock als bewijs aanvoert. Klaarblij- 
kelijk bestond in 1476 een poorterboek dat  terugging tot minstens 1440. Dit boek is ech- 
ter spoorloos verdwenen. 

Nauwkeurige vergelijking van de drie bronnen kan ook schrijffouten en andere on- 
nauwkeurigheden aan het licht brengen. Z o  staat in 1514 in het poorterboek ingeschre- 
ven: Jan zoen wilneer Jnns Darkerznez steenhouwer vuyt Henegouwen; testes Colen et  

62 In de periode tussen 1496 en 1580 ontbreken de rekeningen over de volgende perioden: 1-10- 
1496 - 1-10-1497; 1-10-1498 - 1-10-1500; 1-10-1518 - 1-10-1519; 1-10-1522 - 1-10-1523; 1- 
10-1524 - 1-10-1525. In sommige rekeningen ontbreekt de post van degeiten die poorters 
geworden zijn: GAH OA B26, 1516-1517; B27, 1517-1518; B28, 1519-1520; B29, 1520-1521; 
B33, 1526-1527; B35, 1528-1529. 

63 GAH OAA 8085. Overigens klopt de omschrijving zoals hij in de inventaris staat niet geheel: de 
eerste vermelding is van 7-1-1471, bovendien zit er een lacune in het poorterboek tussen 15-3- 
1486 en 27-2-1503. 

64 Van de naam van de vader afgeleide persoonsnaam. 
65 GAH RA 1245, 258v, 24-5-1476. 
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REGIO 

1. Meierij van 's-Hertogenbosch 
2. Noordoostelijke gebieden 

in het huidige Noord-Brabant 
3. rest hertogdom Brabant 
4. Holland bezuiden Waal, Boven- 

merwede en Nieuwe Merwede 
5. Gelderland 
6. prinsbisdom Luik 
7. rest Holland, Zeeland, Utrecht 
8. Oversticht, Friesland, Groningen 
9. Vlaanderen, Waalse gewesten 
10. Kleef 
11. Gulik 
12. kleine gebieden in huidige pro- 

vincie Limburg, m.u.v. Kleefse, 
Gulikse en Luikse gebieden 

13. verder verwijderde regio's 

TOTAAL 

VOOR 1500 NA 1500 
aantal % aantal % 

TOTAAL 
aantal % 

1285 50,2 

288 11,3 
153 6,O 

106 4,l 
307 12,O 

84 3,3 
106 4,1 
22 0,9 
22 0,9 
64 2,5 
39 1,5 

28 1,l 
55 2,l 

2559 100 

TABEL 2.2. Herkomst van de gekochte poorters van 's-Hertogenbosch (1430-1581), gerangschikt 
naar regio. 

Ketheler, datum xii" septembrisbh. In de rekening van de laagschout over deze periode zal 
men tevergeefs zoeken naar deze Darkennez. Bij vergelijking van de gehele lijst van deze 
periode kan slechts worden geconcludeerd dat Jan Jan Danckaertss, die in de rekening 
van de laagschout onder de nieuwe poorters voorkomt, dezelfde moet zijn als de Jan Dar- 
kennez uit het poorterboekh7. Uit andere bronnen is o p  te maken dat het hier Jan Darken- 
nis of Derkennis betreft, zoon van een steenhandelaar uit het Henegouwse Feluy, die een 
groot deel van de zestiende eeuw als loodsineester van de Bossche Sint Jan werkzaam is 
geweest6'. 

De aldus verzamelde gegevens zijn vervolgens gerangschikt in groepen van tien jaar, 
lopend van 1 januari 1431 tot 31 december 1440 enzovoort. De resultaten zijn zichtbaar 
gemaakt in grafiek 2.1. Ten behoeve van het demografische betoog in het volgende 
hoofdstuk is bovendien ook het aantal poorters tot en met 1650 opge~~omeilhg. Tussen 
1431 en 1580 kochten in totaal 6.626 personen het Bossche poorterschap, hetgeen neer- 
komt o p  een gemiddelde van 44,2 nieuwe poorters per jaar. Voor de interpretatie van het 

66 GAH OAA 8085, 52. De testes, getuigen, zijn steeds twee schepenen: Colen is Gerit Peters Colen 
(53); Ketheler is Henrick Dircx Pelgrom alias Ketelaer (148). 

6 7  ARAB RK 13007, Sint Jan 1514 - Kerstmis 1514, otttfnttck unrz poirters. 
68 KENNIS, 'Meester Jan Darkennes'; JOUS, 'Des d'Arkennes', 51. 
69 Deze laatste gegevens zijn gebaseerd op één bron, namelijk de stadsrekenirigen van 1580-1581 

tot en met 1650-1651 (GAH OA B87-156). Ook deze gegevens zijn herleid tot hele jaren van 1 
januari tot 31  december. 
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verloop van het aantal poorters en de implicaties hiervan voor de bevolkingsontwikkeling 
verwijzen we naar het volgende hoofdstuk. 

Voor zover valt na te gaan, kwamen de meeste nieuwe poorters als eenlingen in de 
stad. Nader onderzoek is echter geboden alvorens hier al te stellige uitspraken over te 
doen. Het Bossche stadsrecht spreekt, evenals het Brusselse, nergens over de mogelijkheid 
dat  een nieuwe poorter de stad ook kon betreden met vrouw en kinderen. De Antwerpse 
costumen stellen echter het volgende: soe wye (man oft tuyfl binnen poorter oft poortersse 
der stadt van Antwerpen wordt, ende wettighe krnderen (buyten geboren synde) heeft, alle 
hen kinderen, als dan seven jaeren ende daer onder oudt synde worden met hen alle ge- 
lyck poorters, als oft sy inder stadt van Antwerpen geboren waeren70. In Nijmegen wor- 
den in een aantal gevallen kinderen in het aan hun vader verleende burgerschap inbegre- 
pen71. Ook het aantal vrouwen onder de nieuwe poorters roept de nodige vraagtekens op: 
tabel 2.1. Minder dan 1,4% van de nieuwe poorters behoort tot het vrouwelijk geslacht. 
In Maastricht bedraagt het percentage gekochte poorters van het vrouwelijk geslacht over 
de periode 1314-1795 bijna 6,2x7'. De in 's-Hertogenbosch als poorter ingeschreven 
vrouwen, in totaal slechts 92 in getal, waren waarschijnlijk zelfstandig, juridisch onafhan- 
kelijk van een man: met name weduwen en een enkele religieuze. Een aantal van deze 
gevallen houdt waarschijnlijk verband met het weduwerecht dat in sommige gilden gold: 
de vrouw van een overleden ambachtsmeester kon het bedrijf van haar man binnen het 
gilde voortzerrenï'. Maar aangezien poorterschap van de stad een vereiste voor lidmaat- 
schap van een gilde was, moesten meestersvrouwen, die zelf geen poorter waren, dat  als- 
nog worden om hun weduwerecht te kunnen opeisen. Wellicht had het poorterschap voor 
vrouwen die onder voogdij van een vader, man of broer stonden geen betekenis, omdat 
het poorterschap van hun voogd hun reeds de aan het poorterschap verbonden voorrech- 
ten bezorgde. Nader onderzoek in deze blijft geboden. 

Waar kwamen nu de nieuwe Bossche poorters zoal vandaan? O m  deze vraag te kun- 
nen beantwoorden is een bestand opgebouwd, dat alle nieuwe poorters die in de periode 
van 22  maart 1430 tot 30 september 1581 werden ingeschreven: in totaal 6.693 nieuwe 
poorters. Bij 43,0% van deze groep, 2880 personen, vinden we een vermelding die naar 
alle waarschijnlijkheid een plaatsaanduiding is. Bij 321 van deze aanduidingen blijkt het 
onmogelijk vast te stellen welke plaats is bedoeld; van de overige 2.559, 38,276 van de to- 
tale groep, is dat wel geluktï4. Vervolgens zijn deze gegevens gerangschikt naar regio van 
herkomst. Het resultaat is te zien in tabel 2.275. In de eerste plaats onderstreept het grote 

DE LONGE, Coututnes ... d'Awers 274, art. 4.; BLOCKMANS en PREVENIER, 'Openbare ar- 
menzorg', 27, spreken onomwonden van nieuw ingeschreven poortersgezi~inen. 
SCHIMMEL, Burgerrecht, 24. 
UBACHS, 'Burgerboeken', 45. 
QUAST, 'Vrouwenarbeid omstreeks 1500', 61. 
Voor deze exercitie is gebruik gemaakt van: VAN HAM, SANDERS en VRIENS ed., Noord-Bra- 
bant tijdens de Republiek; VAN HAM en VRIENS ed., Historische kaart vati Noord-Brabant; de 
verschillende delen van de Geschiedkundige atlas van Nederland; A.J. VAN DER AA, Aardrijks- 
kundig woordenboek der Nederlairde~ I-X111 (Gorinchem 1839-1851); VAN DE BOEL, DELA- 
HAYE, DINGEMANS e.a. ed., Historische atlas vat1 Limburg I. 
Nadere uitleg van de aanduidingen van de regio's: 
- Noordoostelijke gebieden in het huidige Noord-Brabant: land van Cuijk; baronie van Grave; 
baronie van Boxnieer; heerlijkheid Ravensteiti; rijksheerlijkheid Gemert; graafschap Megen. 
- Holland bezuiden Waal, Bovenmerwede en Nieuwe Merwede: stad en land van Heusden; land 
van Altena; baljuwschap Zuid-Holland beneden genoemde rivieren en het land van Zevenhergen. 
- 'Limburgse' gebieden: hertogdom Limburg en de landen van Overmaze; graafschap Hom,  heer- 
lijkheden Limbricht, Munsterbilzen, Stein, Elsloo, Petersum, Reken en het land van Weert. 
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aantal nieuwe poorters afkomstig uit de Meierij van 's-Hertogenbosch de centrumfunctie 
van de stad voor de wijde omgeving. Daarnaast blijkt dat de oriëntatie van de Bossche 
handel en economie o p  de oost-westverbindingen, zowel te land als te water, en daarmee 
met name o p  het gebied ten noorden van het hertogdom Brabant, wordt weerspiegeld in 
de herkomst van de nieuwe poorters: van de nieuwe poorters waren er veel meer afkom- 
stig uit het Hollandse en Gelderse rivierengebied dan uit het zuiden van het hertogdom 
Brabant. 

- het verdere buitenland: plaatsen buiten de reeds gznoernde delen van het Duitse Rijk en enkele 
plaatsen in Engeland en Frankrijk. 



hoofdstuk 3 

De omvang van de bevolking van 's-Hertogenbosch in de zestiende eeuw is niet bekend 
uit contemporaine bronnen. O m  een verantwoorde schatting van de ontwikkeling van de 
bevolkingsorilvang te maken kunnen verschillende bronnen worden gebruikt, die o p  
indirecte wijze een indicatie geven, zoals: haardentellingen, belastinglijsten, lijsten van 
weerbare mannen, doop-, trouw- en begrafenisregisters, opgaven van aantallen communi- 
canten, poorterlijsten etc. Bij dergelijk onderzoek dient men zich steeds af te vragen met 
welk doei deze bronnen tot stand zijn gekomen en in hoeverre dit doel invloed heeft 
gehad o p  de aard van de geregistreerde gegevens en de wijze van registratie. Bij haarden- 
tellingen rijst bijvoorbeeld de vraag in hoeverre één haardstede overeenkomt met één 
woning; bij belastinglijsten of de gehele bevolking is opgenomen òf slechts de financieel 
draagkrachtige bovenlaag. Een kritische benadering van de gebruikte bron is daarom bij 
demografisch onderzoek van essentieel belang1. 

In dit hoofdstuk wordt voor een aantal bronnen die betrekking hebben o p  's-Herto- 
genbosch nagegaan in hoeverre ze bruikbare demografische gegevens bevatten. Dit mondt 
~ ~ i t  in een beschrijving van de bevolkingsontwikkeling van 's-Hertogenbosch, waarbij de 
nadruk ligt op de ontwikkelingen in de periode 1500-1580. Ook aan de lange termijnont- 
wikkeling tussen .- 1430 en L 1650 wordt enige aandacht besteed. 

1 Over het gebruik van verschillende soorten bronnen voor demografisch onderzoek: VAN DER 
WOUDE, 'Demografische ontwikkeling'; HELIN, 'Demografische ontwikkeling'; KLEP, B e d  
kirrg erz arbeid, m.n. bijlage B;  NUSTELING, Welvaart eti tverkgelegetzheid; LESGER, Hoorrt als 
stedelijk ktiooppurtt, Appendix A. 



Demografische ontwikkeling 

Wanneer de Staten van Brabant met een bede instemden, diende het o p  te brengen bedrag 
o p  een evenredige wijze over het hertogdom te worden verdeeld. Hiertoe werden commis- 
sarissen uitgezonden, die in het gehele hertogdom alle haardsteden registreerden en telden. 
O p  basis van de verzamelde gegevens werd vervolgens de op te brengen belasting ver- 
deeld. Z o  zijn voor het hertogdom Brabant voor de jaren 1438, 1464, 1473', 1480, 1496 
en 1526' haardentellingen4 bewaard gebleven. De kwaliteit van de gegevens verschilt sterk 
per telling. De vijftiende-eeuwse lijsten voor 's-Hertogenbosch noemen slechts het totale 
aantal haardsteden binnen de vrijdom van de stad. De telling van 1496 maakt onder- 
scheid tussen haardsteden bimen en buiten de muren van de stad. De telling van 1526 
onderscheidt de verschillende haardsteden bovendien ook nog naar soort. 

De gegevens voor ' s - ~ e r t o ~ e n b o s c h ~  zijn verwerkt in tabel 3.1. Als de vijftiende-eeuw- 
se tellingen o p  vergelijkbare wijze zijn uitgevoerd als in 1526, dan is het aannemelijk dat 
onder het totale aantal haardsteden huishoudens, kloosters en gasthuizen zonder onder- 
scheid telkens als één haardstede zijn geteld. Differentiatie van de gegevens voor deze 
verscl-iillende eenheden is voor de vijftiende-eeuwse lijsten echter niet mogelijk. 

Het aantal inwoners van de vrijdom van 's-Hertogenbosch kan worden geschat door 
het aantal haardsteden met een omrekeningsfactor te vermenigvuldigen. Het vaststellen 
van een dergelijke omrekeningsfactor is en blijft een netelige kwestie: bij gebrek aan harde 
gegevens kan men slechts, zoveel mogelijk rekening houdend met locale bijzonderheden, 
een verantwoorde schatting doen. Het eerste punt dat daarbij aan de orde moet komen is 
de verhotiding tussen het aantal haardsteden en het aantal huishoudens. In de telling van 
1526 zijn huizen waarin twee of drie aparte huishoudens woonden steeds als twee en drie 
haardsteden geteld. Als deze procedure ook in de voorafgaande haardentellingen is ge- 
volgd, mag de haardstede (vrijwel) gelijk worden gesteld aan het huishouden. 

De o~nrekeningsfactor, waarmee men van haardstede of huishouden moet vermenig- 
vuldigen om het aantal personen te krijgen, kan al naar gelang de demografische ontwik- 
keling sterk verschillen in de tijd, ook binnen één stad. Snelle demografische veranderin- 
gen, zowel stijgingen als dalingen, leiden tot een verandering van de oinrekeningsfactor. 
Als de bevolking van een stad sterk groeit, moet in de regel het aantal woningen 

2 CUVELIER, Détzombrements, XXXIX, dateert deze haardentelling op 1472; CUVEI.IER, 'l.es 
fouages', 99, noot 1, herstelt zichzelf en noemt nu als datering (begin) 1473. 

3 Deze haardentelling vond in het jaar 1526 plaats, de instructie is van 3 inei 1525: HERMANS, 
'Hulpn~iddelen', 77-80. Dit nioge de opmerking verklaren in: DE WIT, 'Naar de periferie?', 201, 
noot 9. 

4 Er bestaat geen eenstemmigheid over de juiste term: KLEP, Bevolking ei1 arbeid, 31, spreekt van 
'haardtellingen'. BLOCKMANS en PREVENIER, 'Openbare armenzorg', 25 en VAN DE LAAR, 
'Schatting', 116, spreken van 'haardeiltellirig'. 

5 Gegevens gebaseerd op: CUVELIEK, Détzombrettiet~ts, 476-477; aangevuld, becomrnentariëerd 
en aangepast in: BLOCKMANS en PREVENIER, 'Openbare armenzorg', 22-24. De gegevens 
voor 1526 zijn gebaseerd o p  de versie van de haardentelling die zich bevindt in het Stadsarchief 
Antwerpen, Privilegekamer, 2551, waarvan zich afschriften bevinden in: RANB Collectie van 
Breugel, 44, 45; RANB, Collectie Cuypers-van Velthoveri, 3394. Blockmans en Preveilier voeren 
voor 1526 de door hen beredeneerde aantallen haarden op, maar voor een zuivere vergelijking 
tussen de verscliillende haardentellingen, is het heter het getal te vermelden, dat op dezelfde wijze 
tot stand kwam als de totalen van de voorgaande tellingen. De gegevens voor 1526, zoals in 
tabel 3.1. gepresenteerd komen derhalve niet overeen niet de getallen die in de analyse verderop 
in dit hoofdstuk worden gehruikt. 
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jaar intra muros' extra muros' totaal 

' 

intra muros: binnen de muren van de stad; 
extra muros: in de vrijdom van de stad, buiten de muren. 

+ schatting Blockmans en Prevenier, 'Openbare armenzorg', 22. 

TABEL 3.1. Aantal haardsteden binnen de vrijdom van 's-Hertogenbosch, 1438-1526. 

toenemen. Daar bouwactiviteiten doorgaans pas worden ondernomen nadat de vraag is 
A.,+c.+,,,,., ,LLL,L,,,,,, zal in de tussentijd de druk o p  het bestaande huizenaanbod groeien en zal her 

aantal personen per huis moeten toenemen. In tijden van sterke bevolkingsgroei ligt de 
omrekeningsfactor derhalve hoger dan gewoonlijk. In tijden van sterke bevolkingsdaling 
neemt het aantal huizen niet direct af. Het gemiddeld aantal personen per huis zal echter 
wel dalen, omdat het huizenaanbod relatief toeneemt; wellicht zal na verloop van tijd een 
aantal huizen leeg komen te staan. Tenslotte zal, met de nodige vertraging, wanneer de 
bevolkingsdaling structureel blijkt te zijn, het aantal huizen afnemen. I11 tijden van sterke 
bevolkingsdaling zal de omrekeningsfactor dan ook lager dan gemiddeld zijn. 

Haardentellingen bieden slechts betrekkelijk willekeurige momentopnamen van de 
bewoningstoestand van een stad. Al te snel bestaat de neiging om bijvoorbeeld de 2.883 
haardsteden van 1438 als de absolute top van een fase van bevolkingsgroei te zien, terwijl 
het aantal haardsteden in 1420 of in 1450 hoger kan zijn geweest. De invloed van feno- 
inenen als epidemieën, oorlogen en branden mag bovendien niet worden onderschat. 
's- Hertogenbosch werd o p  1 3  juni 1463, vlak vóór de haardentelling van 1464, getroffen 
door een grote stadsbrand, die riaar alle waarschijnlijkheid enige honderden huizen in 
vlammen deed opgaanh. Het grote verschil tussen de ~iitkomst van de haardentelling van 
1438 en 1464 moet, zeker voor een deel, door die brand worden verklaard. Maar  in 
1480, zeventien jaar na de brand, is het aantal haardsteden nog steeds nauwelijks hoger 
dan in 1464. Dat kan niet meer aan de gevolgen van de brand worden toegeschreven. 
Blijkbaar was de vraag naar huizen o p  dat moment niet zo groot. 

Komen we nu terug o p  de omrekeningsfactor. De literatuur geeft voor steden meestal 
een factor tussen 4 en 5'. Blockmans en Prevenier prefereren in hun onderzoek naar de 
openbare armenzorg te 's-Hertogenbosch tussen 1435 en 1535, mede o p  basis van de 
economische structuur van de stad, de factor 5. Ook andere argumenten pleiten voor een 
hoge omrekeningsfactor. Kloosters en gasthuizen worden in de telling van 1526 voor één 
haardstede per instelling geteld. Het inwonertal van deze instellingen was veel hoger dan 
de vijf personen per haardstede die voor de gehele stad worden verondersteld. Om het 

6 VAN HEURN, Historie der stad I, 336; VK 60; GAH OAA 8083, 10r. 
7 KLEP, Bevolkitig erz arbeid, Bijlage B, werkt met variabele vermenigv~~ldigitigsfactoren variërend 

van i 5 tot c 6,5. De meeste auteurs kiezen echter voor factoren tussen 4 en 5 .  
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inwonertal van dergelijke instellingen naar rato mee te tellen, moet de omrekeningsfactor 
dan ook enigszins worden verhoogd8. Bovendien dient rekening te worden gehouden niet 
een onderscheid in grootte van huishoudens tussen stad en platteland. De aantallen 
haardsteden tot en met 1480 geven ongediffereritieerd de totalen voor de gehele vrijdom: 
zowel de stad 's-Hertogenbosch binnen haar muren als ook de omliggende dorpen Den 
Dungen, Orthen en Hintham. Het aandeel van deze dorpen in het totale aantal haardste- 
den pleit eveneens voor een hogere oi~irekeningsfactor', daar algemeen wordt aangenomen 
dat het gemiddelde liuisliouden o p  het platteland steeds groter is dan in de stad''. Daar 
staat weer tegenover dat in Iiet totale aantal haardsteden van 1526 ook een aantal onbe- 
woonde huizen is meegeteld. Kortom, het vaststellen van een onirekeningsfactor voor de 
haardentellingen is en blijft een moeilijke kwestie. Derhalve zal eerst de telling van 1526 
worden geanalyseerd. De resultaten hiervan zullen daarna worden gebruikt om voor de 
vijftiende eeuw de omrekeningsfactor(eii) te schatten. 

O p  21  april 1526 begon een gezelschap van con~rnissarissen, bestaande uit vertegenwoor- 
digers van de hertog, de Brabantse edelen, de vier Brabantse hoofdsteden Leuven, Brussel, 
Antwerpen en 's-Hertogenboscli en van de kleine steden uit het kwartier vali Leuven en 
van 's-Hertogenbosch, met de telling van het aantal haardsteden in stad en iMeierij van 
' s-~ertogenbosch".  Zij werden geacht minstens zes uur per dag aan deze telling te 
besteden. Aiie huishoudens dienden te worden geteid, ook het aantai iege huizen moest 
worden genoteerd, evenals het aantal huizen op de begijnlioven. Ook van alle cloesters 
ende ander goidshuysen, pedngogien, collegien ende ander plaetsen, die welcke by 
metzichte van uolck bewoent zytz moesten de commissarissen het aantal inwonende 
personen registrerenL2. De resultaten van deze telling zijn in enkele afschriften bewaard 
gebleven, die echter wat de exacte getallen betreft niet geheel met elkaar overeenkomen1'. 

In 1526 werden de kloosters en gasthuizen, binnen en buiten de muren van de stad, voor 49 
haardsteden geteld, terwijl er op dat moment 1419 personen woonden, dus gemiddeld 29,0 in- 
woners per instelling. Vermenigvuldigen we de 4.252 haarden die in 1526 in de vrijdom van 's- 
Hertogenbosch werden geteld met een factor 5, dan komen we tot een geschatte bevolking van 
21.260. Trekken we het aantal instellingshaarden van het totaal af dan houden we 4.203 haar- 
den over. Vernienigvuldiging met een factor 5 levert een geschatte bevolking van 21.015 zielen 
op. Tellen we hierbij de 1.419 inwoners van de instellingen op, dan telde de vrijdom van 's-Her- 
togenbosch volgens deze schatting 22.434 inwoners. Indien we slechts het totaal aantal haarden 
voor 1526 hadden gekend, 4.252, dan hadden we dit aantal met een factor van bijna 5,3 moeten 
vermenigvuldigen om dezelfde uitkomst te bereiken. 
Als we voor 1496 het aantal haardsteden in de stad, 3.099, met een factor 5 vernienigvuldigen, 
krijgen we een bevolkingsschatting intra muros van 15.495. Als we het aantal haardsteden extra 
muros, 357, met 6 vermenigvuldigeii, levert dit een bevolking van 2.142 personen op. In totaal 
is dit 17.637 zielen o p  een totaal aantal van 3.456 haardsteden in de vrijdom van 's-Hertogeri- 
bosch. Het ongedeelde aantal haardsteden voor de gehele vrijdom moet in dit geval met 5,l 
worden vermenigvuldigd om dezelfde uitkomst te verkrijgen. 
VAN DER WOUDE, Noorderkwartier, 89, komt tot 4,7 voor de stedelijke bevolking van het 
Noorderkwartier en 6,O voor Iiet platteland. Hierbij dient te worden aangetekend dat de steden 
in het Noorderkwartier veel kleiner waren dan 's-Hertogenbosch: Alkmaar, Edain, Mon- 
nickendam en Purmerend telden volgens zijn schatting in 1514 2 11.100 inwoners. 
VAN DE HAMMEN Nz. en SASSEN, 'Telling der huizen', 223. 
HERMANS, 'Hulpniiddelen', 77-80. 
VAN DE HAMMEN en SASSEN, 'Telling der huizen', baseren hun uitgave op een afschrift dat 
Van de Hammen in het kerkarchief van Besoyen had gevonden. HERMANS, 'Hulpn~iddelen', 
publiceerde in dat artikel onder I1 en 111 een tweetal lijsten, die elkaar volgens hem wat betreft de 
vrijdom van 's-Hertogenbosch sterk tegenspreken. Als men echter elke entiteit in telling 11, ook 
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intra muros extra muros 

- aantal 'normale' - aantal 'normale' 
huishoudens: 3536 x 5 = 17.680 huishoudens: 4 0 3  x 6 = 2.418 

- 56 beneficianten St.Jan 112 - l mannenklooster 2 5  
- begijnhof (met de grote en - I vrouwenklooster 54  

kleine infirmerie) 183  - ! gasthuis t 3 
- 7 mannenkloosters 295 - kluizenares 1 
- 8 vrouwenkloosters 742 - lazerij 5' 
- 32 gasthuizen 290' 

TOTAAL intra muros 19.302 TOTAAL extra muros 2.516 

TOTAAL vrijdom van 's-Herlogenbosch 21.818 

* zie noot 14. 

TABEL 3.2. Schatting van het aantal inwoners van 's-Hertogenbosch in 1526 op basis van de 
haardeiitelliiìg vaiì dat jaar. 

Op basis van de gedetailleerde gegevens kan voor 1526 het aantal haardsteden in ver- 
schillende categorieën worden verdeeld. Z o  kan van het totaal der haardsteden een aantal 
instellingen, elk als één eenheid geteld, maar met gemiddeld een veel hoger aantal inwo- 
ners dan in de gewone huishoudens, worden onderscheiden. Van deze instellingen, vrou- 
wen- en n~annenkloosters en gasthuizen, wordt meestal het inwonertal vermeld, soms wel 
en soms niet onderscheiden naar religieuzen en niet-religieuzen. Wij hebben hier per ca- 
tegorie de totale inwonende bevolking geteldi4. De seculiere geestelijken, althans de bene-  
ficinleiz v a n  St. Janskerck ,  bewoonden 56 huizen. Voor de omrekening van de 'normale' 
huishoudens binnen de stadsmuren kiezen we in navolging van Blockmans en Prevenier de 
factor 5, voor liet platteland van de vrijdom de factor 6. Voor de beneficianten van de 

de kloosters en gasthuizen, elk voor één haardstede telt, levert dit een totaal aantal haardsteden 
van 3772 intra muros eu 407 extra muros op. Lijst 111 geeft respectievelijk 3773 en 407  haard- 
steden. Hermans' gegevens verschillen wel sterk van die van Van de Hammen en Sassen: die 
laatsten tellen 78 huizen en 80 kloosterlingen meer dan Hermans. Wij baseren ons o p  het hier- 
voor reeds genoemde Antwerpse afschrift (zie noot 5) .  Onze getallen wijken enigsziiis af van die 
van Blockmans en Prevenier, omdat we de gegevens verder hebben uitgesplitst en voor een aan- 
tal groepen schattingen hebben toegevoegd. 

14 Van drie gasthuizen in de telling van 1526 wordt het inwonertal niet vermeld. Voor twee van 
deze instellingen zijn verder geen gegevens te achterhalen. Ik schat het inwonertal van elk van 
beide op vijf. Voor de derde instelling, het Zinnelooshuis, kan een beter gefundeerde schatting 
worden gemaakt. KAPPELHOF, Reimer van Arkel, 32, noemt voor 1539 een aantal van 21 
patiënten. Een schatting van 20 inwonenden rond 1526 lijkt dan ook verantwoord. Dit brengt 
liet inwonertal van de gasthuizen op ongeveer 290. 

De lazerij of het leprozenhuis bevond zich buiten de stadsmuren op de weg naar Hintham. 
In de zetting wordt dit complex ornschreveri als liebbende een cappelle ende eelt groot huys met  
diversen cameren o f t  woeningen, dair de sieckett irt woetten, met  scheren ,  stallen ende andere 
edifficien, abstract ende uerscheyden staende vatiden uoirs. sieckhuyse, dnir inne tuoent die mees- 
ter of t  recteur vanden uoirs. goidshuyse. Vergelijk: SCHUTJES, Geschiedenis vati het bisdom IV, 
511-514. Wij schatten het aantal inwoners - waarschijiilijk te laag - op -r 5 personen. 
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jaar intra muros extra muros totaal vrijdom 

TABEL 3.3. Geschatte bevolkingsomvang van de vrijdom van 's-Hertogenbosch (1438- 1526). 

Sint-Jan tenslotte kiezen we een factor 2, uitgaande van één geestelijke met één dienst- 
maagd of bediende per huis. Tabel 3.2. toont de resultaten van deze gedifferentieerde 
telling1'. 

O p  basis van deze gedifferentieerde cijfers kan een omrekeningsfactor voor het onge- 
wogen aantal haardsteden worden berekend: circa 19.300 inwoners binnen de muren in 
3.844 haardsteden levert een factor 5,O op; 408 haarden met zo'n 2.500 inwoners buiten 
de muren betekent een factor 6,2. Voor de vrijdom ais geheei komen we o p  een factor 
5,1. Met deze reslikaten kunnen we ook voor de eerdere haardentellingen een schatting 
van de bevolkingsaantallen maken, hoewel niet zeker is dat deze omrekeningsfactoren 
ongewijzigd voor de gehele vijftiende eeuw kunnen gelden. De resultaten zijn weergegeven 
in tabel 3.3. De enige controlemogelijkheid is gelegen in de verhouding tussen de drie 
factoren in 1496. Bij vermenigvuldiging van het aantal haardsteden binnen de muren, 
buiten de muren en in de totale vrijdom met respectievelijk 5,O; 6,2 en 5,1, blijkt dat  de 
verhoudingen in 1496 slechts een fractie anders liggen dan in 1526': Hieruit mag worden 
geconcludeerd dat de getalsverhoudingen tussen stad en platteland binnen de vrijdom van 
's-Hertogenbosch tussen 1496 en 1526 slechts marginaal zijn gewijzigd. Bovendien valt 
niet te bewijzen dat deze verhoudingen vóór 1496 wezenlijk anders hebben gelegen. De 
schatting van het aantal inwoners, zoals in tabel 3.3. weergegeven, kan dan ook als de 
best mogelijke worden beschouwd. 

De procentuele groei van de bevolking extra muros blijft vergeleken bij die van het 
platteland van de Meierij van 's-Hertogenbosch sterk achter: groeide het aantal haardste- 
den o p  het  lattel land tussen 1496 en 1526 met 26,5%, in de vrijdom van 's-Hertogen- 
bosch bedroeg de groei buiten de muren slechts 14,3%. Binnen de muren van de stad is 
het groeipercentage 24,0%, voor de vrijdom als geheel 23,0%17. 

Ter vergelijking: VAN DE LAAR, 'Schatting', 116-120, komt tot de conclusie dat het aantal 
inwoners in 1526 dichter bij de 25.000 lag dan bij de 20.000. BLOCKMANS en PREVENIER, 
'Openbare armenzorg', 30, komen tot een schatting van tussen 17.427 en 21.349 inwoners, met 
een voorkeur voor de hoogste schatting. 
1496 intra muros: 3.099 haardsteden x 5,O = 15.495; extra muros: 357 x 6,2 = 2.213; opgeteld 
resulteert dit in 17.708 inwoners. Totaal aantal haardsteden: 3.456 x 5.1 = 17.626. Het verschil 
tussen deze beide uitkomsten is 82 personen. Als we de factoren, die uit de gegevens van 1526 
zijn berekend, niet op één decimaal, maar op drie decimalen afronden, is het verschil nog maar 
29,6 personen. Zoals gezegd: de verhoudingen liggen een fractie anders. 
BLOCKMANS en PREVENIER, 'Openbare arn~enzorg', 26, tabel 11, gebruiken - mijns inziens 
ten onrechte - voor 1526 een door hen opgeschoond aantal haarden, waardoor het groeipercen- 
tage van de totale vrijdom aanzienlijk lager komt te liggen: 19,4%. 
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Wat leert ons dit alles over de ontwikkeling van de bevolkingsomvang van 's-Hertogen- 
bosch? Tussen 1438 en 1464 is duidelijk sprake van een daling van de Bossche bevolking. 
Maar de aanzienlijke vermindering van het aantal huizen ten gevolge van de brand van 
1463 verklaart - althans voor een deel - de daling in het aantal haardsteden in deze 
periode. De daling van de bevolkingsomvang die uit deze cijfers kan worden afgeleid, zal 
daarom niet zo omvangrijk zijn geweest, als ze o p  het eerste gezicht lijkt. Tussen 1464 e11 
1473 verandert het aantal haardsteden nauwelijks, daarna volgt een snelle groei tot (min- 
stens) 1526. Wordt dit beeld bevestigd door gegevens uit andere bronnen? Als we uitgaan 
van de veronderstelling dat de ontwikkeling van het aantal gekochte poorters enige in- 
dicatie geeft over het verloop van het totaal van de bevolking, biedt grafiek 2.1" de mo- 
gelijkheid tot vergelijking. Uit die grafiek blijkt dat tussen 1431 en 1470 het gemiddelde 
aantal nieuwe poorters van meer dan 60 in de jaren dertig van de vijftiende eeuw daalt 
tot iets minder dan 45  in de jaren zestig. De bevolkingsgroei, die we o p  basis van de haar- 
dentellingen tussen 1473 en 1526 hebben geconstateerd, kan o p  basis van de poorterge- 
gevens in twee periodes worden gesplitst: in de jaren zeventig van de vijftiende eeuw ont- 
vangt de stad gemiddeld zo'n 5 7  nieuwe poorters per jaar, waarop in de jaren tachtig en 
negentig een terugval volgt, met respectievelijk t 50  en t 36 gekochte poorters per jaar. 
Het eerste decennium van de zestiende eeuw vertoont weer een sterke toename: t 56 in- 
schrijvingen, met in de volgende twee decennia weer een terugval tot respectievelijk t 40 
en t 3 7  nieuwe poorters per jaar. De hoogtepunten van de stedeiijke bevoikingsgroei moe- 
ten derhalve in de jaren zeventig van de vijftiende eeuw en het eerste decennium van de 
zestiende eeuw hebben gelegen. Vast staat dat de bevolking van 's-Hertogenbosch tussen 
1496 en 1526 aanzienlijk is gestegen, naar schatting van t 17.600 tot t 21.700 zielen. 

De telling van 1526 is de laatste haardentelling die in het hertogdom Brabant is uitge- 
voerd. Voor een nadere vaststelling van de bevolkingsontwikkeling van 's-Hertogenbosch 
in de rest van de zestiende eeuw dienen derhalve andere bronnen te worden aangesproken. 

3.2. BELASTINGLIJSTEN 

I11 hoofdstuk 8 zal uitgebreid gebruik worden gemaakt van een aantal belastinglijsten om 
de relatieve financieel-economische positie van de leden van de bestuurlijke elite ten op- 
zichte van hun stadsgenoten vast te stellen. Een beschrijving van deze bronnen zal ter 
plaatse worden gegeven. Gegevens uit deze belastinglijsten kunnen echter ook van belang 
zijn voor het onderzoek naar de ontwikkeling van de bevolkingsomvang van 's-Hertogen- 
bosch. Het betreft namelijk gemene zettingen of personele omslagen: directe belastingen 
waarin de stadsbevolking naar draagkracht werd aangeslagen. Daarbij was niet het in- 
dividu, maar het huishouden (van alleenstaanden tot grote gezinnen) de eenheid die werd 
aangeslagen. Vergelijking met de gegevens uit de haardentellingen ligt dan ook voor de 
hand. 

Tussen 1500-1501 en 1512-1513 hebben maar liefst 1 2  gemene zettingen 
plaatsgevonden. In 1547 werd een belasting o p  huishuurwaarde geheven en in 1552 is 
opnieuw, voor de laatste keer in de onderzochte periode, een gemene zetting gehouden. 
Bijlage 4 geeft per zetting het aantal aangeslagen eenheden weer, geordend naar stadswijk. 

18 Zie p. 42. 
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De aantallen 'gewone' belas- 
tingbetalers", die binnen de 
wallen van de stad woonden, 
zijn uit die bijlage gelicht en 
in tabel 3.4. weergegeven. 
Direct valt op dat de 
aantallen aangeslagenen bin- 
nen een korte periode van 1 2  
jaar sterk ~iiteenlopen. In de 
eerste zetting van 1504 
moesten 2.096 bewoners van 
de stad een bijdrage leveren, 
terwijl er in 251 1 maar liefst 
2.871 personen werden aan- 
geslagen. Van een rechtlijnige 
ontwikkeling in de loop van 
de periode is bovendien geen 
sprake. De aantallen kunnen 
zelfs tussen twee belasîinglijs- 

jaar aantal jaar aantal 

* . !n deze jaren was er sprake van een groot aantal niet naar wijk ge- 
specificeerde nakomende betalers. In de hier gepresenteerde getallen zijn 
die niet meegerekend. 

TABEL 3.4. Aantal 'gewone' aangeslagenen in de gemene 
zettingen binnen de muren van 's-Hertogenbosch 
( t  50l-i 552). 

- 

ten uit hetzelfde jaar aanzienlijk verschiiien. in  vergeiijking met de eerste zetting van 1504 
had de tweede zetting van dat jaar met 2.628 aangeslagenen een grotere reikwijdte onder 
de bevolking. Het gemiddeld aantal aangeslagenen tussen 1500 en 1512 ligt o p  ongeveer 
2.550 personen. 

De schommelingen in het aantal personen dat in de verschillende lijsten wordt aange- 
slagen, weerspiegelen zeker niet soortgelijke fluctuaties in de bevolkingsomvang. Een ver- 
klaring voor de sterke fluctuatie van het aantal aangeslagenen moet vooral worden ge- 
zocht in de ondergrens die bij de belastingheffing werd gehanteerd. Al naar gelang de 
hoogte van die ondergrens heeft een kleiner of groter deel van de onderste strata van de 
Bossche samenleving een bijdrage aan de diverse zettingen geleverd. Personen die niet in 
een zetting worden aangeslagen, worden ook niet in de belastingregisters geregistreerd. 
Daarmee st~riten we o p  het grootste struikelblok dat zich voordoet wanneer we de belas- 
tinggegevens willen lianteren voor demografische doeleinden: de omvang van de groep 
niet-aangeslagenen. Het aantal aangeslagenen moet gezien worden als een indicator voor 
het minimale aantal huishoudens binnen de stad en niet voor het reële aantal. Wanneer 
onvoldoende gegevens voorhanden zijn om een verantwoorde schatting van her aantal 
arme huishoudens te maken, hebben dergelijke belastinglijsten voor demografisch onder- 
zoek dan ook slechts beperkte waarde. 

Vergelijking met de gegevens uit de haardentellingen van 1496 en 1526 kan hier 
enigszins uitkomst bieden. Volgens de I-iaardentelling van 1526 telt 's-I-tertogenbosch in 
dat jaar 3.536 'gewone' huishoudens. Bij eenzcifde verhouding tot het totale aanral 
haardsteden zouden iiat er in 1496 2.851 zijn geweest. Het getal voor 1496 ligt al aan- 
zienlijk boven het gemiddelde aantal aangeslagen personen, om van dat van 1526 maar te 
zwijgen. Maar wat is precies het aandeel van de armen in dat verschil? In 1526 worden 
535 van de 3.536 huishoudens als behoeftig aangemerkt, ofwel 15%~' .  Bij eenzelfde ver- 
houding zouden er in 1496 431 arme gezinnen zijn geweest. De overige huishoudens, in 
1496 zijn dat er 2.420 en in 1526 3.001, kwamen in aanmerking om in de gemene 

19 Daarnaast worden vaak geestelijken, geestelijke instellingen en buitenpoorters in aparte hoofd- 
stukken van de rekening vermeld. Die groepen zijn hier niet meegerekend. 

20 Vergelijk: BLOCKMANS en PREVENIEII, 'Openbare armenzorg', 37-38. 
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zettingen aangeslagen te worden. Het aantal aangeslagenen in de zettingen uit de eerste 
twaalf jaar van de zestiende eeuw blijkt uitstekend aan te sluiten bij de langzaam stijgende 
lijn die het aantal huishoudens tussen 1496 en 1525 vertoont. 

Ten aanzien van de belastinglijst ~ i i t  1547 moet opgemerkt worden dat het aantal van 
2.914 aangeslage~len goed aansluit bij de 3.001 huishoudens die in 1526 niet tot de armen 
worden gerekend2'. Bovendien is vastgesteld dat in 1547 slechts ongeveer 80% van alle 
woningen werd aangeslagen22. Het aantal aangeslagenen in de belasti~iglijst van 1552 
daarentegen ligt met 3.476 aanzienlijk hoger, zowel in vergelijking met 1526 als met 
1547. Het grote verschil met de huishuurwaardebelasting van 1547 duidt erop dat in 
1552 de ondergrens van de belasting aanzienlijk lager lag dan in 1547. Inderdaad werden 
in 15.52 meer dan 800 personen aangeslagen voor bedragen van 1 0  stuivers of minder. 
Het lijkt er dan ook o p  dat in dat jaar een aanzienlijk deel van de onderlaag van de 
bevolking in de zetting heeft moeten bijdragen. Het gaat daarbij zeker niet om alle armen. 
Uit het belastingregister valt o p  te maken dat de belastinginners bij hun rondgang soms 
hele steegjes met pauperes oversloegen2'. Wanneer men veronderstelt dat ook in 1552 
1 5 %  armen niet werd aangeslagen, komt men uit op een totaal aantal huishoudens bin- 
nen de stad van bijna 4.000. Dit lijkt echter gezien de voorgaande opmerkingen een te 
hoge schatting. Maar zelfs een lager percentage niet-aangeslagen armen levert voor 1552 
toch een groter aantal huishoudens op dan in 1526. De conclusie ligt voor de hand dat 
tussen 1526 en i 5 5 2  de omvang van de Bossche bevolking over het algemeen een stijgen- 
de lijn bleef vertonen. Rond het midden van de eeuw zal het inwonertal van de stad dan 
ook de 20.000 hebben bereikt en enigszins hebben overtroffen. 

Zorg voor de veiligheid van stad en inwoners was een van de taken van alle mannelijke 
Bossche poorters. Voor een belangrijk deel werd deze taak gewoonlijk door bepaalde 
functionarissen en door kleinere groepen poorters waargenomen. Z o  werd de orde binnen 
de stad bewaakt door de dienaren van de korte stok24. De leden van de vier schutterijen 
van de stad, de oude voetboog, de jonge voetboog, de handboog en de kloveniers2", 
vormden een gewapende macht die bij eventuele dreiging snel gemobiliseerd kon worden. 
De meesters van de ambachtsgilden waren verplicht een wapenrusting te bezitten en zo 
nodig met hun ambachtsbroeders de stad te verdedigen2h. Wanneer de nood aan de man 
kwam, diende elke poorter echter zijn steentje bij te dragen aan de verdediging van zijn 
vaderstad. In 1487 vaardigde de stadsregering een ordonnantie uit waarbij de stedelijke 
defensie werd georganiseerd volgens een systeem van twaalf wijken2': alle manspersonerz 
zynde  boven  huer x i x  jaeren ende  beneden huere l x x  jaererz werden straatsgewijs in kapi- 

VK 119: Kroniekschrijver Cuperinus meldt in 1543 dat de stad naast allen camereu ende gods- 
husetz 3600 huizen telde. Aftrek van 1.5% armen levert een aantal van 3060 belastbare huishou- 
dens op, hetgeen enigszins meer is dan in 1526. 
VAN DE LAAR, 'De bevolking', 78-80; vergelijk: BLONDE, De sociale structuren, 35. 
VAN DE LAAR, 'De bevolking', 77. 
JACOBS, justitie en politie, 103-104. 
Verheijen, 'Bijdrage tot de geschiedenis der voormalige schuttersgilden'; ESSINK, Iirventarisseiz 
van de archieven der Bossche atnbachts- en schuttersgilden. 
VAN DEN HEUVEL, De ambachtsgilden, 328-341. 
GAH OA A232, 90r-94r, 21-10-1487. 
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nummer'/ 
datering 

overste kapiteins luitenants man- totaal 
kapiteins schappen 

3 (1 1520) 12 11 1 O 2.638 2.761 
2 (april 1527) 12 59 59 2.154 2.284 
1 ( i 1  53011 540) 12 52 5 3  3.011 3.128 

de nummering zoals in GAH OA a461 gebruikt, is hier aangehouden 

TABEL 3.5. Indeling van de drie lijsten van het volk van wapenen. 

teinschappen verdeeld, die weer onder het gezag van de twaalf opperkapiteins van de 
wijken stonden. Van dit zogenaamde volk van wapenen is een drietal lijsten bewaard 

tabel 3.5. Lijsten 1 en 2, uit respectievelijk r153011540 en april 1527~', betref- 
fen alle mannen boven de negentien en order de zeventig jaar, in lijst 3,  te dateren r 
1520, zijn alle mannen opgenomen boven de achttien en onder de zeventig jaar"". Van elk 
van de kapiteinschappen wordt nauwkeurig de plaats vastgelegd, waar de manschappen 
zich dienen te verzameien en die ze moeten verdedigen: dese suiien staen lunx die rnuere 
van Pynappels poert aengaende ten bontwerckers thoren waert; dese sullen staen voer 
Sinte Gertruyden poert oft  cloester; dese stillen comen opte Merct voer dat hoechhuys. 

De leden van de vier schutterijen vielen buiten deze wijkorganisatie; zij namen immers 
als schutters al deel aan de stedelijke defensie. Ook die twe officieren, scepenen, geswoe- 
ren, raetsheren, dekenen ende secretarissen die to t  egheen cappiteynen en zyn gestelt wer- 
den niet in een van de kapiteinschappen ingedeeld, zij dienden zich in tijden van mobilisa- 
tie opten raethuse te begeven. Het aantal schutters was in 1525 vastgesteld o p  100 per 
schutterij3'. Het is echter twijfelachtig of de schutterijen daarna steeds op die sterkte zijn 
gebleven. De stad ondersteunde de schutterijen namelijk financieel voor het onderhoud 
van een bepaald aantal schutters, meestal aanzienlijk minder dan 100 per schutterij. Tus- 
sen 1528 en 1535 telde de schutterij van de oude voetboog meestal 80 leden, daarna tot 
1542 50, tot 1546 100 en vervolgens weer tot 1.548 50 leden. Hct ledenaantal van elk van 

28 GAI3 O h  a461. 
29 Zie de ~iitbetaling van Laureris van Sprangh, schrijver in de sclirijfkamer, die huis na huis de hele 

stad was afgegaan om alle volwassen mannen te registreren, met welke taak liij maar liefst 17 
dagen doende was geweest: GAH OA B34, 1527-1528, uarr nlderhaude snicken. 

30 De leeftijdsgrenzen van de weerbare mannen verschilde per plaats en streek: MEIERIJ VAN 'S- 
HERTOGENBOSCH: boven de 18 en beneden de 60 jaar: GAEI OA B16, 1506-1507, van 
bodenloeii te voet; G E N T  tweede helft zestiende eeuw: 15 a 20 jaar tot 50 i 65 jaar: 
DESPRETZ, 'Stadsversterkirige:~ en burgerwacht', 14; DELMOTTE, 'Het calvinisme'; 1.51. 
ANTWERPEN 1577: 18 tot 60: DESPRETZ,   stads versterking el^', 14; KAMPEN : TUSSEN 20 
EN 60: BENDERS, 'De demografische ontwikkeling', 38; UTRECHT 1481: tussen 20 en 60: 
VAN DEN HOVEN VAN GENDEREN en ROMMES, 'Rijk en talrijk', 61; ZUTPHEN 1495: 
tussen 20 en 60: VAN SCHAIK, Belastilig, bevolking etr bezit, 141; ZUIDERKWARTIER 
HOLLAND 1747: tussen 16 en 60: VAN DER WOUDE, 'De weerbare mannen', 36. De boven- 
grens van 70 jaar die in 's-Hertogenbosch werd aangehouden, was dus exceptioneel hoog. 

31 ESSINK, Itzventnris schuttersgilden, 4. 
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de drie andere schutterijen fluctueert in eenzelfde patroon tussen de 50 en de 100". 0 n -  
duidelijk is of het aantal schutters werkelijk daalde, of dat de overheid slechts voor een 
deel van het totale aantal schutters in het onderhoud bijdroeg. 

De geestelijken die binnen de gestelde leeftijdsgrenzen vielen, waren naar alle waar- 
schijnlijkheid vrijgesteld van deelname aan het stedelijke defensieapparaat. In de naam- 
lijsten komen in ieder geval geen personen voor, die als geestelijken zijn te identificeren. In 
een ordonnantie van 1593 worden daarentegen de geestelijken, wtgescheyden de pas- 
tooren vande vier parochie kerken deser st& ende vanrfen Baghyynhhoff ende groot gast- 
huys wel degelijk als militieplichtig vermeld. Wel werd hun toen de mogelijkheid geboden 
om te zorgen voor een leek als plaatsvervanger, onder voorwaarde dat de kandidaat de 
militieleiding welgevallig was". Of dit gebruik ook reeds in de eerste helft van de zestien- 
de eeuw heeft bestaan, is onduidelijk. 

Zeer waarschijnlijk betrof de verplichting de stad mee te verdedigen alle mannen die 
aan de leeftijdscriteria voldeden, of ze nu poorter waren of nieg4. In Nijmegen was een 
van de vereisten voor toelating tot het poorterschap het bezit van een harnas of geweer in 
verband met de stadsverdediging". In de Brabantse steden werd een dergelijke voor- 
waarde niet expliciet gesteld. Hoe de volwassen mannen dan wel hun militaire uitrusting 
verkregen is onduidelijk. Er is geen enkele aanwijzing dat  de stadsregering (een deel van) 
de kosten van de militaire uitrusting van de militieleden o p  zich nam, zoals bijvoorbeeld 
in Leiden wel het geval was3" 'Wel had de stad nogal war wapentuig in bezit, dat  weilicht 
door de militieleden werd gebruikt. Bovendien waren de ambachtsmeesters, uit hoofde 
van hun lidmaatscliap van een ambachtsgilde gehouden een wapenrusting te bezitten. Ook 
vele andere mannelijke poorters waren financieel voldoende draagkrachtig om een militai- 
re uitrusting te kunnen betalen. De minder welgestelden werden dan wellicht van stadswe- 
ge van materiaal voorzien. 

Is de omschrijving alle nzanspersonen, bovengenoemde uitzonderingen buiten beschou- 
wing latend, accuraat? Bij nadere beschouwing lijkt het erop dat in verreweg de meeste 
gevallen per huishouden maar één volwassen man in de militie was opgenomen. Lijst 1 
bevat slechts de namen van de kapiteins en luitenants, van hun ondergeschikten wordt 
alleen het aantal vermeld. De andere twee lijsten bevatten ook de namen van alle man- 
schappen. Lijst 2 telt in totaal 2.284 namen. Zevenmaal betreft het hier een aanduiding 
als: Gysbert de zoen, Thys die zoen, zonder dat duidelijk is of het om de zoon van de 
daarvoor genoemde persoon gaat. In 2 3  andere gevallen is er duidelijk sprake van vermel- 
ding van opeenvolgend vader en zoon: Bernt die vleeshouwer; Ariaen zyn zoen. In twee 
gevallen wordt een persoon aangeduid als bruer van de daarvoor genoemde. Naast fami- 
lierelaties kunnen er binnen een huishouden ook dienstverbanden bestaan. Van een vrij 
groot aantal personen wordt vermeld dat zij knecht zijn, soms ook bij wie zij in dienst 
zijn. In veel gevallen wordt de werkgever van deze knecht niet in de militielijst genoemd: 

32  GAH O A  B34-54, 1527-1528 - 1547-1548, wan giigien der scutteryen. Deze vorm van onder- 
steuning werd in 1547-1548, aemietide die groote laste der seluer stat, afgeschaft. In de jaren 
zestig is er wel weer sprake van uitbetaling van gages aan schutters. 

3 3  GAH OAA 8400e. Een door Jan Scheffer gedrukte versie van deze ordonnantie bevindt zich in: 
RANB, Bibliotheek KS60.1, Politicque tractaten I, 11s. 21. 

34  Hetzelfde geldt voor de Duitse steden: ISENMANN, Die deutsche Stadt, 149-150. DERVILLE, 
'Le noinbre d'habitants', 284, stelt daarentegen dat in Sint-Omaars waarschijnlijk alleen de 
poorters militieplichtig waren. 

3 5  SCHIMMEL, Burgerrecht te Nijnzegeii, 5 .  
36 BLOK, Eene Hollntidse stad, 173: in Leiden werd men naar vermogen belast met het kopen van 

wapens en harnas; onvermogenden werden door de stad uitgerust. 
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mogelijk woonde de knecht o p  zichzelf, mogelijk was zijn werkgever lid van een van de 
schutterijen of van de stadsregering en was hij om die reden vrijgesteld van militiedienst. 
In 68 gevallen komen vermeldingen voor als Jan Thomaes; Dirc zyn knecht: zowel werk- 
gever als knecht waren dus opgenomen in de militie. Voor lijst 2 kan in minder dan hon- 
derd gevallen, voor 4,1% van het totale aantal, een afhankelijkheidsrelatie tot een andere, 
ook in de militielijst genoemde, persoon binnen één huishouden worden vastgesteld. 

Lijst 3 bevat in totaal 2.761 namen. 92 maal worden vaders en zonen bij elkaar ver- 
meld. In 11 gevallen is er sprake van broers, die na elkaar worden genoteerd. Daarnaast 
komen 145 gevallen voor van knechten, die samen met hun werkgevers worden genoemd. 
9% van de personen o p  lijst 3 is als tweede persoon van één huishouden opgenomen in de 
militie. Het aanzienlijke verschil in aantallen personen o p  lijsten 2 en 3 kan, minstens 
gedeeltelijk, verklaard worden uit de grotere groep zonen en knechten in lijst 3. Als alge- 
mene regel mag echter worden gesteld dat doorgaans slechts het hoofd van een l-iuishou- 
den voor militiedienst werd opgeroepen. 

Lijst 2 ligt van de drie genoemde lijsten in de tijd gezien het dichtst bij de haarden- 
telling van 1526. Als we bij de 2.284 weerbare mannen 400 schutters en 1: 50 schepenen, 
gezworenen en raadslieden tellen, komen we o p  totaal 2.734 personen. Dit getal ligt aan- 
zienlijk lager dan het aantal van 3.536 huishoudens bij de haardentelling in 1526. De 
bevolking intra muros hebben we voor 1526 geschat o p  circa 19.300 inwoners. De omre- 
keningsfactor om van het aantal weerbare mannen tot een schatting van de totale bevol- 
king te komen is dan: 8,45. Voor lijsten 3 en 1, beide vermeerderd met 450, resulteert 
vermenigvuldiging met dezelfde factor in respectievelijk circa 22.300 inwoners rond 1520 
en meer dan 25.450 rond 1530-1540. Een dermate grote fluctuatie van de bevolkingsom- 
vang in een dergelijke korte tijd is echter niet aannemelijk. De betrekkelijk grote verschil- 
len in het aantal ingeschreven mannen op de drie lijsten moet dan ook, mijns inziens, niet 
voor het grootste deel verklaard worden uit demografische schommelingen. Eerder valt te 
denken aan de mate van nood waaronder de verschillende mobilisaties plaatsvonden. Al 
naar gelang de dreiging werden meer of minder weerbare mannen opgeroepen. Een duide- 
lijke aanwijzing hiervoor is het verschil tussen het aantal tweede personen uit één huis- 
houden in lijsten 2 en 3. 

Her en der in de bronnen komen we nog incidentele aanwijzingen tegen over het aan- 
tal weerbare mannen en dientengevolge ook over het aantal huizen en de bevolkingsom- 
vang. O p  28 oktober 1504 had de heer van Vergy het beleg voor  edel" geslagen. Kort 
daarop verzocht hij stad en Meierij van 's-Hertogenbosch om assistentie van ruyteren 
ende uolck van wapenen. De stadsregering kondigde af dat  uiii huysen eenen man utrt 
maken souderz, waarop o p  31 oktober 348 krijgsknechten werden gemonsterd". Uit deze 
gegevens mag worden opgemaakt dat 's-Hertogenbosch o p  dat moment 2.784 huizen 
moeten hebben geteld. Dit getal past goed in de opgaande lijn die we in het aantal haard- 
steden tussen 1496 en 1526 hebben waargenomen3'. Kroniekschrijver Albertus Cuperinus, 
cisterciënzer van het klooster Mariëndonk te Elshout, maakt melding van 1.500 en 2.500 
gewapende burgers o p  het Bossche marktplein tijdens het oproer van 1 . 5 2 ~ ~ " .  Bij de Blijde 

3 7  PvO, 298. 
38 GAH OA B14, 1504-1505, vati diverse sakett. 
39 O m  tot deze conclusie te kunnen kon~en  zijn eerst enige bewerkingen noodzakelijk. In 1526 

tellen we onder de 3.844 haardsteden 3285 particuliere huizen. Bij eenzelfde verhouding zou dat 
voor 1496 een aantal van ongeveer 2.650 huizen betekenen. Een aantal van 2.784 huizen in 
1504 past uitstekend in de stijgende lijn tussen 1496 en 1526. 

40 VK 92, 93. Over Cuperinus: GERLACH, 'De Bossche kroniekschrijver Albertus Cuperinus'; 
VAN BAVEL, 'Nieuwe gegevens'. 
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Inkomste van Filips I1 in 1549, bestond de erewacht uit geharnaste Bossche rnannen tus- 
sen de 20  en 60 jaar. Over de aantallen zijn de bronnen het niet eens: volgens de ene ging 
het om 2.200 man en nog 100 ruiters, de ander spreekt van 3.000 man4'. I11 november 
1566 berichten commissarissen Jan van Merode en Jan Scheyfve aan de landvoogdes dat 
er in 's-Hertogenbosch wel 7 tot 8.000 weerbare mannen waren, waarvan 5 tot 6.000 
welbewapend4*. Deze aantallen mogen o p  het eerste gezicht overdreven lijken, bij nader 
inzien zouden ze wel eens een betere benadering van de bevolkingsoïnvang kunnen geven 
dan de hiervoor besproken militielijsten. Stel dat de coinmissarissen alle ~nannelijke in- 
woners van de stad met een leeftijd boven 1- 1 5  jaar als weerbare rnannen hebben be- 
schouwd, dan komen we, uitgaande van een aantal van 7.500 weerbare mannen boven de 
1 5  jaar, tot een totale volwassen bevolking van 15.000 personen. Veronderstellen we een 
aandeel van personen onder de 1 5  jaar van 113 van het totaal, dan komen we tot een 
geschatte bevolkingsomvang van 22.500. In tegenstelling tot de lijsten van het volk van 
wapenen lijken de getallen van de cominissarissen, hoewel hun schatting enigszins te hoog 
is, wel betrekking te hebben op het totaal aantal volwassen mannen binnen de stad. 

Voor andere steden zijn lijsten van weerbare mannen gebruikt om de totale stadsbe- 
volking tc reconstrueren4', zoals bijvoorbeeld Prevenier deed voor Cent en Brugge in de 
veertiende eeuw. Deze mobilisaties wijken echter essentieel af van het Bossche volk van 
wapeilen. Het betreft hier namelijk steeds mobilisaties van delen van de bevolking voor 
offensieve militaiïe actie. Gegevelis betieffetrde aatiiallen airilachisliederi i11 d u t .  lijsie~i 
maakten Prevenier het mogelijk om in combinatie met andere gegevens de bevolkingsom- 
vang van de beide genoemde steden te schatten44. Het Bossche volk van wapenen had 
daarentegen een defensieve taak en de registers bevatten niet voldoende aanduidingen 
voor een opsplitsing in professionele groepen, waardoor verdere bewerltingen in die rich- 
ting onmogelijk zijn. 

Van der Woude heeft een optekening van de weerbare mannen voor het Zuiderkwar- 
tier van Holland uit 1747 geanalyseerd. De betreffende lijsten zijn echter qua gegevens 
veel gedetailleerder dan de Bossche. Omdat daadwerkelijk alle mannen tussen de 16 en 60 
jaar zijn opgetekend (meestal ook als ze om verschillende redenen niet tot de weerbare 
mannen konden worden gerekend), kan hier een gefundeerde schatting van de bevolking 
worden gegeven4" In 's-Hertogenbosch zijn daarentegen niet alle personen binnen de stad 
die aan het leeftijdscriterium voldeden, daadwerkelijk opgenomen, zodat de lijsten van het 
volk van wapenen geen directe aanwijzingen bieden over het bevolltingsaantal. Slechts 
minutieus onderzoek naar de exacte criteria en methode voor opneming in de lijst zou 
gebruik van deze bron voor nader demografisch onderzoek mogelijk kunnen maken. 
Daarbij zouden gegevens over bewoning van de verschillende straten vergeleken kuimen 
worden met de volgorde van inschrijving in de militielijsten4" Hieruit zou dan kunnen 
worden opgemaakt hoeveel personen / Ii~iishoudens per straat al dan nier werden opge- 
roepen. Pas dan zou een relatie met de bevolki~igso~nvang kunnen worden gelegd. Slechts 
in combinatie met andere bronnen kan voor onderzoek naar de demografische ontwik- 

VAN DE LAAR, 'Schatting', 121-122. 
ARAB AA 1427-1, d.d. 1-1 1-1566: que 1'31 a icy sept OU huict inille persomes de faict, dont les 
cincq ou six mille s o r ~ t  bieti ririnez. 
KLEP, Bewolkirzg er2 arbeid, 344; DESPRETZ, 'Stadsversterkiiigen', 15. 
PREVENIER, 'Bevolkingscijfers'; VAN WERVEKE, 'Het bcvolkingscijfer'. 
VAN DER WOUDE, 'Weerbare mannen'. 
MOSMANS, 'De H. Leonardus van Vechel', 160-163, deed een poging om met behulp van de 
lijsten van het volk van wnpetze~ de exacte locatie vast te stellen van het geboortehuis van de H. 
Leonardus van Vechel, een van de martelaren van C;orcum. 
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kelingen in 's-Hertogenbosch gebruik worden gemaakt van de lijsten van het volk uarz 
wapenen. 

In het kader van de invoering van de voorschriften van het Concilie van Trente kreeg 
iedere pastoor in de Nederlanden in 1563 de verplichting om de namen van de in zijn 
kerk gedoopte kinderen en de namen van hun ouders, peter en meter te noteren in een 
doopboek4'. De kapelaans van de Bossche parochiekerk, de Sint-Jan, hebben vanaf 2 7  
november 1565 aan die verplichting voldaan4'. Hiermee behoort het eerste doopboek van 
de Sint-Jan tot de oudst bewaarde doopboeken in Nederland49. Na de overgave van de 
stad in 1629 bleven de doopboeken van de parochie van Sint-Jan aanvankelijk in handen 
van katholieke geestelijken. In 1649 kwam het de stadsregering ter ore dat kanunilil< Heil- 
rick vanden Leemput (1587- 1657)" tien oude doopboeken over de periode 1565-1630 
in zijn bezit had. De boeken werden opgeëist en door de kanunnik ingeleverd. Te- 
genwoordig bevinden deze doopboeken zich in het Bossche stadsarchief"'. 

Nadat bisschop Sonnius de stad in 1569 in vier parochies had opgedeeld, namelijk die 
van Sint-Jan, Sint-Pieter, Sint-Catharina en Sint-Jacob (zie kaart 11), werd in elk van de 
vier parochiekerken de doop toegediend en opgetekendï2. Telling van de geregistreerde 

POST, Kerkelijke verhoudingen, 420. 
GAH Retroacta Burgerlijke Stand 2, Doopboek Sint-Jan 1565-1580. 
VAN DER WOUDE, 'Demografische ontwikkeling', 114. Vergelijk: WIJNAENDTS VAN RE- 
SANDT en VAN BOOMA, Repertorium DTB. 
Henrick vanden Leemput is op 17-10-1587 te 's-Hertogenbosch geboren als zoon van Hubert 
vanden Leemput en Catharina Lantfoirt (Cantfoirdt) van Turnhout. Hij studeerde te Leuven, 
waar hii 19-1 1-1607 promoveerde tot magister arrium, in 16 10 tot baccalaureus biblicus, 161 1 
tot baccalaureus sententiarium, 1612 tot baccalaureus formatus, 14-10-1614 tot sacrae theolo- 
giae liceritiatus. Hij doceerde aan de seminaries te Mechelen (1613-1616) en 's-Hertogenbosch 
(vanaf 1616). In 1620 werd hij kanunnik in zijn geboortestad en in die hoedanigheid mocht hij 
na 1629 in de stad blijven wonen. Hij bediende er de parochie van Sint-Jan en later ook die van 
Sint-Pieter. Als vicaris-generaal was hij de hoogste functionaris die persoonlijk aanwezig was in 
het Bossche bisdom: de bisschoppen Michael Ophovius (1626-1637) en Joseph Bergainge 
(1641-1647) verbleven immers vanaf 1629 steeds buiten de stad. Na de dood van Ophovius en 
opnieuw na het overlijden van Bergaigne, werd Vanden Leemput tot vicarius capitularis 
benoemd. Hij overleed op 17-2-1656 in zijn geboortestad. Zie: SCHUTJES, Geschiedenis bisdom 
11, 131-132; BEERMANN, Stad en Meieril vmz 1629 tot 1648, 164-165; BEERMANN, Stad en 
Meierij vatz 1648 tot 1672, 94; NBS 466, nr. 3114; VAN DIJCK, De Bossche optimaten, 370- 
372; AARTS, 'Van der Leemputten', 176-178. 
GAH OA A48, 20-11-1649; de boeken zijn te vinden onder: GAH Retroacta Burgerlijke Stand 
1-10. In 1653 droeg een Dominicaan vijf doopboeken van de Sint-Catharina over de periodes 
1570-1595 en 1605-1630 aan het stadsbestuur over (GAH OA A62, 31-7-1653). In datzelfde 
jaar overhandigde notaris Van der Dussen drie doopboeken van de parochie van Sint-Jacob over 
de jaren 1570-1630, die onder zijn vader hadden berust, aan het stadsbestuur (GAH OA A62, 
9-8-1653). 
GAH, Retroacta burgerlijke stand, 29, dopen en huwelijken, Sint-Pieter, 1570-1571; 30, dopen, 
huwelijken en begrafenissen, Sint-Pieter, 1573; 31, dopen, huwelijken en begrafenissen, Sint- 
Pieter, 1574-1599; 39, dopen, huwelijken en begrafenissen, Sint-Catharina, 1570-1578; 40, 
dopen en huwelijken, Sint-Catharina, 1578-1585; 53, dopen, huwelijken en begrafenissen, Sint- 
Jacob, 1570-1583. 
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I 
GRAFIEK 3.1. (geschat) aantal dopen per jaar in 's-Hertogenbosch, 1565-1590; 1595; 1600; 1607; 
1625; 1661. 

dopen tussen november 1565 en 31 december 1 5 9 0  en daarna van peiljaren 1595, 1 6 0 0 ,  
1607, 1625 en 1661 levert een lijst op, met een aantal hiaten die zoveel mogelijk zijn 
aangevulds: grafiek 3.1. De belangrijkste hiaat betreft het ontbreken van de doopgegevens 
van de parochie van Sint-Jan tussen 1579 en 1590. Door vergelijking van het aantal 
dopen per parochie in de jaren zeventig van de zestiende eeuw en in de peiljaren na 1 5 9 0  
kan worden vastgesteld dat in de Sint-Jan gemiddeld 55% van het totale aantal dopen in 
de stad werd toegediendzs. O p  basis van dit cijfer is uit de doopcijfers van de andere drie 
parochies het aantal dopen in de Sint-Jan geschat en toegevoegd aan het totaal. Kinderen 
van de soldaten van het garnizoen, dat van mei 1 5 6 7  tot en met september 1577 binnen 
's-Hertogeiibosch was gelegerd, werden evenais de kinderen van poorters en andere in- 
woners van de stad in een van de vier parochiekerken gedoopt. Doordat in de doopboe- 

53 De gegevens zijn ontleend aan: GAH Retroacta burgerlijke stand, 2, 3, 5, 8 ,  11, 12, 29, 30, 31, 
32, 37, 39, 40, 44, 45, 53, 64, 70, 76, 77, 207. De dopen van 1565 tot en met 1590 zijn gelieei 
geteld, daarna is voor een aantal peiljaren gekozen: 1595, 1600; hierna was het weer niogelijk 
jaren te kiezen waarbij voor alle vier de parocliies de gegevens volledig waren: 1607, 1625; in 
1661 zijn de gegevens verzameld uit de katholieke, Nederlancis-I-Tervor:ndei Waalse en garni- 
zoeilsdoooboekeu. 
Overzicht van de aanwezigheid van doopgegeveris per parochie: 
- Sint-Jan: november 1565 - augustus 1566; sporadisch in begin 1567, volledig vanaf juni 1567 
- februari 1579; 1595, 1600, 1607, 1625, 1661. 
- Sint-Pieter: juli 1570 - oktober 1571; enkele losse dopen in 1573 en 1574, weer volledig vanaf 
september 1574 - 1590; 1595; 1600: januari tot augustus; 1625; 1661. 
- Sint-Catharina: juni 1570 - 1590; 1595: januari tot juni; 1607; 1625; 1661. 
- Sint-Jacob: juli 1570 - 1590; 1595; 1600; 1607; 1625; 1661. 
Hiaten zijn opgevuld door extrapolaties op basis van gegevens uit voorgaande en latere jareu. 

54 Vergelijk de verdeling van de bevolking over de vier parochies zoals die in de volgende paragraaf 
(p.62) o p  basis van de Gemene Zetting van 1552 wordt gegeven. 
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periode gemiddeld aantal 
dopen per jaar 

geschatte 
bevolkingsomvang 

zonder garnizoen 

TABEL 3.6. Schatting van de bevolking van 's-Hertogenbosch op basis van het aantal dopelingen 
en een doopcijfer van 34 % O ,  1565-1589. 

ken gewoonlijk een aparte aantekening bij soldatenkinderen is gemaakt, is het mogelijk 
om deze kinderen als aparte groep te beschouwen. Met betrekking tot het garnizoen dat 
vanaf 18  mei 1603 in de stad was gelegerd, heb ik dit onderscheid tussen kinderen van 
iIiwoIiers so~dateii liiet \I P --.--A.-- -..- 1 / 1 7  :- --..--L:-- 

dit u u l p  L"iihLdLeclL WW I O L I  111 de ~ I U C I L I C ~  

van Sint-Catharina en Sint-Jacob dat 20% van de gedoopten als soldatenkinderen te boek 
werd gesteld'" Om die reden is hierna 20% van het totaal aantal dopen voor de jaren 
1607, 1625 en 1661 aangegeven als schatting van het aantal dopen van soldatenkinderen. 

Als we een gemiddeld jaarlijks doopcijfer van 34 veronderstellen'" d m  zou dat tot 
een schatting van de bevolkingson~vang tussen 1565 en 1589 leiden, zoals weergegeven in 
tabel 3.6. Het geboortecijfer zal ten gevolge van het overlijden van kinderen, voordat zij 
gedoopt konden worden, iets hoger liggen. Een soortgelijke berekening voor de peiljaren 
vanaf 1590 is achterwege gelaten, omdat het hier slechts willekeurig gekozen jaren betreft. 
Het is bekend dat  het geboortecijfer van jaar tot jaar sterk kan schommelen. Voor bereke- 
ningen met een vast geboortecijfer dient rilen dus uit te gaan van het gemiddelde van het 
jaarlijkse aantal dopen over een langere periode, om de gevolgen van fluctuaties in het 
geboortecijfer te elimineren. 

Wat kunnen we uit deze getallen concluderen over de ontwikkelingen van de omvang 
van de Bossche bevolking? Na de troebelen van 1566 en 1567  ligt, na een sterke daling in 
1567, het aantal dopen eind jaren 1560 en begin jaren 1570 o p  een iets lager niveau dan 
in 1565 en 1566. Na een korstondig herstel in 1572 en met name in 1574 en 1575 zet 
een snel dalende lijn in tot en met 1579; na een herstel in 1580 volgt opnieuw een daling, 
die doorzet tot en met 1588. In 1589 neemt het aantal dopen plotseling sterk toe. In de 
jaren negentig blijkt het aantal dopen zich boven dat van de jaren tachtig te handhaven. 
De stijging in 1607 wordt mede veroorzaakt door het nieuwe garnizoen. Dit garnizoen 
bestond gemiddeld uit 2 tot 3.000 soldaten; met vrouwen, kinderen en andere aanhang 

55 VAN GURP, Migranten tussen uitwijking en reductie, 30. 
56 KLEP, Bevolking etz nrbeld, 342, 345, neemt promillages tussen 34 en 38; NUSTELING, Wel- 

vaart en werkgelegenheid, 42 berekent voor Amsterdam tussen 1600 en 1825 een geboortecijfer 
voor periodes van 75 jaar, variërend van 33,s tot 34,l %a DIEDERIKS, Een stad itt verval, 60, 
berekent voor dezelfde stad tussen 1795 en 1830 jaarlijkse doop- en geboortepromillages varië- 
rend van 31,2 tot 39,1. Op basis van de geboortecijfers die Nusteling voor de lange termijn voor 
Amsterdam heeft berekend, kiezen wij voor 's-Hertogenbosch voor een geboortecijfer van 34 %O 
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erbij kan het al gauw 3.000 tot 5.000 personen hebben geteld" . 
De omvang van de bevolking van 's-Hertogenbosch loopt vanaf eind jaren zeventig 

van de zestiende eeuw met enkele duizenden terug, met een dieptepunt eind jaren tachtig, 
waarna een voorzichtig herstel intreedt. De bevolkingsomvang van midden jaren zeventig 
wordt dan echter niet meer bereikt. Daarna loopt het aantal dopen in de loop van de 
zeventiende eeuw weer terug. Het talrijke garnizoen dat zich vanaf 1603 in de stad op- 
hield, vergrootte de stadsbevolking met enige duizenden. Maar zelfs met de soldatenkin- 
deren erbij geteld, blijft hhct cioopcijfhcr in de ze-ventiende eeuw veï onder dat van de jaren 
zeventig van de zestiende eeuw. Deze negatieve ontwikkeling van de omvang van de Ros- 
sche bevolking vanaf het einde van de zestiende eeuw staat in schril contrast met de spec- 
taculaire groei in diezelfde periode van vooral veel Hollandse steden"'. 

Voor de periode 1570-1580 beschikken we over registers van huwelijksinschrijvingen 
voor de parochies van Sint-Pieter, Sint-Catharina en Sint-Jacob. Voor de parochie van 
Sint-Jan, de grootste van de stad, ontbreken deze gegevens. O p  basis van de gegevens uit 
de gemene zerring van 1552", kan de getaisverho~iding tussen het aantal parochianen van 
de vier parochies - verondersteld dat er in de tussenliggende twintig jaar geen grote veran- 
deringen in de verdeling van de bevolking over de stad hebben plaatsgevonden - gesteld 
worden op: Sint-Jan 53%; Sint-Pieter 18%; Sint-Catharina 1 5 %  en Sint-Jacob 14%". In 
grafiek 3.2. zijn, voor zover bekend, de gegevens per parochie weergegevenh'. 

De gegevens die de parochiegeestelijlzen in hun registers noteerden, zijn zeer su~ninier: 
de namen van bruid en bruidegom, de datum van het huwelijk en de namen van de getui- 

GUDDE, Vier eeuwen geschiedetzis, 29, spreekt bij een bezetting van 3.000 man over een totaal 
aantal personen van 5.519. Deze getallen kloppen echter niet geheel. GAH OA a328, 1603a: in 
een brief aan de aartshertogen d.d. 1-11-1603, verzoekt de stadsregering om de omvang van het 
garnizoen dat in 's-Hertogenbosch zou worden gelegerd te verlagen. In een bijlage wordt een 
specificatie gegeven van de aantallen soldaten, vrouwen en kinderen per vendel van elk regiment 
dat in de stad zou worden gelegerd. Het regiment van de baanderheer van Hachicourt telde in 
veertien vendels 1.182 soldaten, 234 vrouwen en 142 kinderen; dat van graaf Van den Bergh in 
drie vendels respectievelijk 453, 247 en 249; dat  van de graaf van Berlaymont in vijf vendels 
respectievelijk 1.044, 307 en 216; en dat van Witsleven in zeven vendels respectievelijk 1.145, 
219 en 81. In totaal telde het voorziene garnizoen van 's-Hertogcnbosch 3.824 soldaten, 1.007 
vrouwen en 688 kinderen, in totaal 5.519 personen. De soldaten maakten maar 69,3% van de 
totale groep uit. Als we dit per regiment uitsplitsen, varieert het aandeel van de soldaten van 
47,7% tot 79,2%. 
Vergelijk de ontwikkeling van het aantal nieuwe poorters: grafiek 2.1, p.42. 
GAH OA B59, 1552-1553, vander gemeytwe settulge. O p  deze bron zal nader worden ingegaan 
in hoofdstuk 8. 
Vergelijking met een willekeurige gemene zetting uit het begin van de zestiende eeuw, die van 
1503-1504 (GAH OA B13, 1503-1504, vnnder gemeytzre settitzge) levert de volgende 
verhoudiilgen op: Sint-Jan 56,9%; Sint-Pieter 15,4%; Sint-Catharina 13,4%; Sint-Jacob 14,3%. 
In de vorige paragraaf is reeds aangehaald dat  gemiddeld 5 5 %  van alle dopen in de parochie 
van Sint-Jan plaatsvonderi: dit komt redelijk overeen met de gegevens uit de gemene zetting van 
1552. 
GAH Retroacta Burgerlijke Stand, 29, 30, 31 (Sint-Pieter); 39, 40 (Sint-Catharina); 53  (Sint- 
Jacob). 
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RAFIEK 3.2. Aantal huwelijken in drie parochies (1570-1580) (gegevens voor de parochie van 
Sint-Jan ontbreken) 

gen. De leeftijden van bruid en bruidegom worden niet vermeld. De huwelijksgegevens 
zijn dan ook nauwelijks bruikbaar om de bevolkingsomvang te herleiden. In tegenstelling 
tot geboorte en overlijden wordt namelijk het huwelijk bepaald door de min of meer vrije 
keuze van de betrokkenen. Daardoor kan het aantal huwelijken per 1.000 inwoners door 
de tijd sterk schommelen. Via een ~mrekenin~sfac tor  een schatting van de bevolkingsoin- 
vang maken is daarom niet mogelijk. Wel mag een stijging van het huwelijkscijfer gezien 
worden als een teken van (relatieve) maatschappelijke bloei. Evenals het verloop van het 
aantal dopen duidt de ontwikkeling van de huwelijksaantallen in de jaren zeventig van de 
zestiende eeuw o p  een matige aanloop in dit decennium, een top in het midden en op- 
nieuw een daling naar 1580 toe. 

De derde en laatste component die in de doop-, trouw- en begraafboeken wordt opgete- 
kend, is het overlijden c.q. begraven. De Bossche registers zijn dienaangaande voor de 
periode tot 1580 zeer summier. Slechts in de registers van de parochies van Sint-Catharina 
en Sint-Pieter wordt een aantal sterfgevallen vermeld. Het betreft hier echter een dermate 
laag aantal, dat het onmogelijk om alle sterftes in die parochies kan gaan: tussen 1570 en 
1579 i11 de parochie van Sint-Catharina: 6 5  doden; in de parochie van Sint-Pieter: 144 
dodenh2. Het moge duidelijk zijn dat deze gegevens zeer onvolledig zijn". Toch is het 

62 GAH Retroacta Burgerlijke Stand, 39 (Sint-Catharina); 30 (Sint-Pieter). 
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GRAFIEK 3.3. Afgestorven lijf- en erfrenten (1500-1600) en versterf lateraliter (1549-1600). 

belangrijk o111 o p  zijn minst een indicatie te hebben van het verloop van de sterfte in de 
zestiende eeuw. Hiertoe is een tweetal bronnen onderzocht: de jaarlijkse opgave van afge- 
storven lijf- en  erfrenten en de jaarlijkse opgave van versterf lateraliter: grafiek 3.3. 

Een van de middelen van een stad om snel aan financiële middelen te komen was het 
uitgeven van lijf- of erfrenten. Tegen betaling van een bepaalde som verzekerde de koper 
van een dergelijke rente zich van de (ha1f)jaarlijkse uitbetaling van een bedrag voor de 
duur van zijn leven of van het leven van de persoon o p  wiens lijf de rente werd afgeslo- 
ten. Erfrenten waren zelfs erfelijk en eeuwigdurendh4. In 1527-1528 verkocht de stad 
samen met de Meierij voor een bedrag van meer dan 26.000 Carolusg~~ldens lijf- en erf- 
renten, in 1537-1538 voor bijna 23.000". In beide gevallen komt dit neer o p  bijna 4 0 %  
van allc stedelijke inkomsten in die jaren. De keerzijde van de medaille was de jaarlijks 
terugkerende rentelast. In te snel tempo uitgeven van grote hoeveelheden lijf- en erfrenten 
leidde tot zeer hoge jaarlijkse rentelasten die zwaar o p  de stadsfinanciën gingen drukken. 
Aan het einde van de vijftiende eeuw was de stad onder druk van de voortdurende oor- 
logen tot grootschalige uitgifte van lijfrenten overgegaan, waardoor de rentelast rond 
1500 vrijwel onbetaalbaar was geworden. Een streng financieel beleid in met name het 
volgende decennium, waarbij gekozen werd voor directe hoofdelijke belastingen in plaats 

63 Veronderstellen we een sterftecijfer van 35 %C, dan zou de bevolking van de Sint-Pietersparochie 
in de jaren tachtig van de zestiende eeuw 411 inwoners hebben geteld. Met de verhoudingen van 
het aantal inwoners per stadsparochie uit de vorige paragraaf zou dit voor 's-Hertogenbosch een 
bevolkingscijfer opleveren van 2.283. 

64 Zie: KERNKAMP ed., Vijftiende-eeirtuse rentebrieueiz, 8-10; VERLOREN VAN THEIMAAT, 
'Geschiedenis van de lijfrente'. 

65 GAH OA B.34, 1527-1528; B44, 1537-1538. 
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van het opnieuw uitgeven van rentebrieven, leidde tot een sanering van de Bossche stads- 
kas. Toen de financiële druk daarna weer toenam, greep men opnieuw naar het middel 
van renteverkopen. Rond 1550 moest weer een aantal directe hoofdelijke belastingen 
worden geheven om de stadskas te kunnen sanerenbh. 

Al deze rentes werden halfjaarlijks uitbetaald, hetgeen tot een omvangrijke admirii- 
stratie leidde, waarmee elk jaar een aanzienlijk deel van het papier van de stadsrekeningen 
werd gevuld. Voor den~ografische doeleinden is met name de post afgestorven lijfrenten 
van belang. Aan het einde van de lijsten met uitgekeerde renten werden de namen geno- 
teerd van de personen die een lijfrente o p  de stad hadden bezeten en in dat rekeningjaar 
waren overleden. Telling van het aantal personen in die lijstenh7 geeft een exact beeld van 
de sterfte onder de personen die een lijfrente o p  de stad 's-Hertogenbosch bezaten. Aange- 
zien het een zeer grote groep betreft, die bovendien gedurende de gehele zestiende eeuw 
werd aangevuld door de verkoop van nieuwe lijfrenten, is het geoorloofd om - bij gebrek 
aan kwalitatief betere gegevens - de sterftecijfers binnen deze groep te extrapoleren naar 
de gehele bevolking van 's-13ertogenboschhR. De verkoop van renten liep na i: 1550 in 
frequentie en omvang sterk terug, zodat de groep rentetrekkers door sterfte langzaam 
kleiner werd. Ket aantal jaarlijks overleden rentetrekkers daalde hierdoor, maar het ver- 
loop van de rrfgestorven lijfrenten blijft ook in deze periode een aanwijzing voor de fluc- 
tuatie van de sterfte in de gehele stad. Daarbij dient te worden opgemerkt dat bezit van 
dergelijke renten een zekere weistarid verondersteit. Ge onderste lagen van de bevolking 
zijn niet of nauwelijks onder de rentebezitters terug te vinden. Zeker ten tijde van epide- 
mieën, die in de eerste plaats de onderlagen van de bevolking troffen, mag dan ook wor- 
den verondersteld dat de afgestorven lijfrenten een minder scherpe piek zullen vertonen 
dan de daadwerkelijke sterfte onder de gehele stadsbevolking. 

De tweede bron is de belasting die in de stadsrekeningen meestal als versterf Iateraliter 
en soms versterf van besyden, versterf a latere of vanden ouden huysraet word aangeduid. 
Deze werd vanaf 1505 geheven o p  erfenissen in de zijlijn. Iedereen die eenige gtrede haeve 
ofte erven ofte hoedanich die sy zou erven van vrienden, magen ofte vreemde persoonen 
van hesyden ofte Iateraliter moest hiervan een deel als belasting afstaan aan de stad, al 
naar gelang de aard van de erfenis en de relatie tot de erflaterhy. Aanvankelijk werd, soms 
vanwege verpachting van de accijns, elk jaar slechts het totaal bedrag dat de stad in dit 
kader had ontvangen vermeld. Vanaf 1548-1.549 worden de i~ikotnsten in het kader van 
het versterf lateraliter in de stadsrekeningen gespecificeerd: wie erft wat van wie. Uit deze 
lijsten kan men per jaar het aantal overledenen deduceren, dat goederen naliet aan ande- 
ren dan directe afstammelingen. Gesteld dat de verhouding tussen dit aantal en het totale 
aantal overledenen in de stad relatief stabiel is, kan ook het verloop van tiet aantal over- 
ledenen dat in de versterf lateraliter wordt vermeld, worden gezien als een indicator van 
het verloop van de sterfte in 's-Hertogenbosch. 

De curves van de afgestorven renten en versterf Iateraliter, zoals weergegeven in gra- 
fiek 3.3, verlopen zeker tot t 1570 redelijk gelijk. Daarna beginnen de curves aanzienlijke 
verschillen te vertonen, om na t 1590 weer een meer gelijkvormig verloop te krijgen. 

66 BLONDE, Sociale structuren, 2-1 7; BLONDE, 'Saneringspogii~gen'. 
67 Soms bezat dezelfde persoon een aantal lijfrenten. Het aantal posten onder de kop unit nfgestor- 

ven lijfrenten is daardoor doorgaans hoger dan het aantal gestorven personen. Men kan niet 
volstaan met een telling van het aantal posten; vergelijking van de namen in de lijsten is nood- 
zakelijk. 

68 Onder de bezitters van lijfrenten bevond zich natuurlijk ook een aanzienlijke groep niet-Bossche- 
naren. 

69 GAH OA A524, 153v-154; JACOBS, Justitie ei7 politie, 175. 
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jaartal aard van de ziekte 

'van der zieckten in deze stad regnerende' 
'een ververlycke siecte, genuernt pleuritis of die steect' 
'die pestilencie' 
'die ververlycke sieckte genaernpi die Engelsche of die 
sweetende sieckte' 
'root rnelisoen ofte bloet-gangh' 1 'pester 
'peste' 
'een wonderlike siecte op een rnaniere van een cortse' 
'dairt zeer storff alhier' 
'die pestilencie' 
'een vrernde wonderlycke ziect' 
'die pestilencie' 
'eene groote sware pestilencie' 
'seer vreeslyck die pestilencie' 
'noch ... een groote wonderlyke siecte' 
'die roede rnelisoen' 
pest 
pest 

TABEL 3.7. Epidemieën te 's-Hertogenbosch, 1500-1580. 

Aangetekend dient te worden dat in een aantal gevallen kan worden vastgesteld dat de 
betaling van de versterf lateraliter pas een of meer jaren na het daadwerkelijk overlijden 
van de erflater is betaald. De rentebetalingen daarentegen vonden twee inaal per jaar 
plaats, zodat de gegevens over overleden rentebezitters altijd binnen hoogstens een half 
jaar werden genoteerd. Derhalve kan die laatstgenoemde curve als meer betrouwbaar 
worden beschouwd. 

Verschillende contemporaine bronnen maken voor een aantal jare11 in de zestiende 
eeuw melding van epidemieën7' van verschillende aard7': zie tabel 3.7. Deze jaartallen 
komen overigens slechts zeer gedeeltelijk overeen met bijvoorbeeld de pestjaren te Leu- 
ven72: dit duidt o p  aanzienlijke regionale verschillen. Zelfs in een nabijgelegen stadje als 
Heusden deden pest en honger zich niet steeds in dezelfde jaren voor als in 's-Hertogen- 

DERVILLE, 'Le nombre d'habitants', 279, stelt voor Sint-Omaars vast dat tussen 1349 en 1447 
tenminste één op de vier jaren zich een epidemie in die stad heeft voorgedaan; tussen 1477 en 
1667 ging het o m  minstens één op de vijf jaren. 
Gegevens ontleend aan: V K  79 ,  87, 101, 104, 105, 116, 125, 134-140; V A N  OUDENHOVEN, 
Silva Ducis, 175-177; BROUWER, Chrotticoti converttus Buscoducerisis, 159, 186-187; V A N  
ALFEN ed., Kroniek eetzer kloosterzuster, 61; GAH O A A  8083, 49r, 50r, 53r, 60rv; V A N  
HEURN, Historie der stad 11 64; SCHUTJES, Geschiedetiis bisdom IV 177; V A N  DIJCK, Bos- 
sche optitnaten, 427; GAH O A  B13, 1503-1504, den heren scepenetz; 025 ,  1515-1516, varz al- 
derhatide saicketz; B36, 1529-1530, bode?zloetz; B57, 1550-155 1, bodetiloen; B81, 1.574-1575, 
van alreharzde saicken; GAH O A  A l  46v,  9-1554. Ordonnanties betreffende de pest zijn te vin- 
den in: GAH O A  a247 742-754, d.d. 3-9-1571; ibidem 784-794, d.d. 4-9-1567; GAH O A  a527 
160r-163v, 1471; 168v-169r, 1485; GAH O A  a245 13Ov-134v, d.d. 21-8-1574; ibidem 137v- 
140r, d.d. 28-2-1574 (paasstijl); ibidem 153r, d.d. 11-8-1575. 
V A N  UYTVEN ed., Leuven 'de beste stad van Brabant', 125; noemt als pestjaren in de zestiende 
eeuw: 1516, 1518-1520, 1532, 1543-1547, 1556-1557, 1568, 1571 en 1578-1580. 
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bosch". Vrijwel iedere periode van grote sterfte door besmettelijke ziekten in 's-Hertogen- 
bosch is terug te vinden in het verloop van het aantal overleden rentetrekkers: met name 
de grote sterfte rond 1505, 1516-1517, 1530, 1540, in de tweede helft van de jaren vijftig 
en in 1575 is duidelijk zichtbaar. Slechts de pestepidemie van 1570 is nauwelijks terug te 
vinden in de grafiek. 

Vooral de langdurige periode van epidemieën in d? jaren vijftig moet grote gevolgen 
hebben gehad voor de bevolkingsomvang van de stad. De kroniekschrijvers geven zeer 
uiteenlopende getallen. Cuperinus spreekt van eene groote sware pestilentie, alsoo dat  
men niet genoch graften of dootkisten genzaecken mocht: men sette somtyts, iae dagelycx, 
uyf of ses in een graft. Men wilde seggen, datter soo meer soo min gestorven waren, soo 
in de stat s00 int groot gasthuys, omtrent sesthien oft seuenthien d u ~ e n t ' ~ .  De kroniek- 
schrijver van het predikherenklooster spreekt van zoveel doden, dat er nauwelijks genoeg 
ruimte was om ze te begraven. Vervolgens meldt hij dat men sprak over meer dan 15.000 
doden. waaronder vier nredikheren en één dienaar van het klooster. Meer dan 60 aan de 
pest overleden personen worden in het jaar 1557 in het predikherenklooster begravenÏs. 
Molius houdt zich in zijn kroniek nog het meest o p  de vlakte: hij moet bekennen dat  liet 
exacte aantal aan de pest overleden personen niet kan worden v a ~ t g e s t e l d ~ ~ .  De astrono- 
mische aantallen die sonlinige kroniekschrijvers noemen, hebben geen statistische waarde. 
De cijfers die voor liet predikherenklooster zijn vermeld, daarentegen wel. Deze kroniek 
werd weliswaar pas in de achttiende eeuw samengesteld, maar de auteur, pater Jacobus 
Bro~iwer, heeft hiervoor wel de beschikking gehad over een aantal oudere, inmiddels ver- 
loren kronieken; bovendien gebruikte hij liet Necrologium van het klooster. Vier doden 
binnen één jaar in een kloostergemeenschap van k 50  monniken7', betekent een sterftecij- 
fer van i: 80 %a Dit is minstens het dubbele van de gewone sterfte. " 

Het sterftecijfer voor de gehele bevolking moet nog veel hoger hebben gelegen. Vol- 
gens Klinkenberg lag het sterftecijfer in Maastricht in het pestjaar 1633 o p  125 %$ tegen 
35 b in een gemiddeld jaar7'. Het aantal afgestorven lijfrentel~ouders ligt in 1557-1558 
een factor 3,4 hoger dan gemiddeld over de jaren 1544-1545 - 1553- 554Ïy. Dit duidt o p  
ongeveer eenzelfde verhouding tussen het sterftecijfer in een pestjaar en in een gemiddeld 
jaar als in Maastricht. Stellen wij de bevolking van 's-Hertogenbosch aan het begin van de 
door pest en andere besmettelijke ziekten beheerste periode 1554-1558 o p  20.000 

HOPPENBROUWERS, 'De broederschap', 232: voor de vroege zestiende eeuw noemt hij als 
pest- en hongerjaren: 1508 en 1515. 
VK 139. 
BROUWER. Chronicon conuentus Buscoducensis. 186: .. in tanturn ut vix locus set~elieizdis 
irzueniretur. Mortui in civitate feruntur ultra 15.000, e quibus 4 fratres conversi huius corzuentus 
cum una saeculari, qui ipsis irz infirinitate imeruierat. Ultra sexagitzta, peste extinctos, in hoc 
conuentu hoc anno sepuitus itzuenio. 
GAH OAA 8083, 60v: .. certus numerus nzortuorum in ciuitate sciri norz potuerit. 
WOLFS, 'Het Bossche Dominica~~enklooster', 49. 
KLINKENBERG, 'Dye quade siecte', 281. HOPPENBROUWERS, 'De broederschap', 211-212, 
schat dat de bevolking van Heusdeu tussen 1514 en 1520 met zo'n 10% afnam, met name door 
excessieve sterfte ten gevolge van epidemieën. 
SCHUURMAN, Historische demografie, 39, beschrijft de methode ontwikkeld door J. Dupâ- 
quier om een zogenaamde sterfte-index vast te stellen voor een demografisch crisisjaar. Ik nam 
de sterfte van 1557-1558, trok daarvan af de gemiddelde sterfte voor 1545-1546 - 1554-1555 
en deelde de uitkomst door de standaarddeviatie van 1545-1546 - 1554-1555: de sterfteindex 
van het jaar 1557-1558 is dan 10,4. Op de schaal die Dupâquier ontwikkelde is dat een zware 
crisis (slechts overtroffen door een 'super crisis' met index 16 tot 32 en een catastrofe met een 
sterfte-index hoger dan 32). 



6 8 Heren van de raad 

inwoners, het geboortecijfer o p  3 7  %O en het sterftecijfer op 125  %o, dan levert dit alles 
voor 1558 een bevolkingscijfer o p  van 13.836. De veronderstelling dat de periode 
1554-1558 uit één lange golf van opeenvolgende epidemieën bestond, is echter onjuist. De 
aantallen overleden rentetrekkers uir de jaren 1555-1556, 1556-1557 en 1558-1559 
liggen weliswaar beduidend hoger dan het gemiddelde over 1544-1545 - 1553-1554, 
maar lang niet zo hoog als de grote uitschieter van 1557-1558. Zelfs als rekening wordt 
gehouden met de ondervertegenwoordiging van de onderste bevolkingslagen binnen de 
groep rentetrekkers, dan nog zal het verlies aan inwoners zeker niet tot 6.000 personen 
zijn opgelopen. Een lagere schatting van toch nog steeds enkele duizenden doden is echter 
wel verdedigbaar. De invloed van de opeenvolgende epidemieën o p  het bevolkingsgetal 
van de stad 's-Hertogenbosch mag dan ook zeker niet worden onderschat. 

Over de immigratie naar 's-Hertogenbosch in het betreffende tijdvak is weinig bekend. De 
enige kwantitatieve indicator voor omvang van de immigratie naar de stad, is het aantal 
personen dat het Bossche poorterschap kocht. Deze getallen betreffen slechts een deel van 
de totale immigratie: veel andere immigranten zullen niet de noodzaak hebben gevoeld 01-11 
poorter van de stad te worden. Hoe groot het aandeel van de nieuwe poorters in de totale 
groep immigranten is, kan niet worden vastgesteldR0. 

De aantallen gekochte poorters per dece~mium tussen 1431 en 1650, zoals weergege- 
ven in hoofdstuk 2 in grafiek 2.1, fluctueren aanzienlijk. De betekenis van de piek in de 
periode 1431-1440 is moeilijk o p  waarde te schatten bij gebrek aan gegevens over de 
voorgaande periode; de drie volgende decennia vertonen in ieder geval een dalcnd aantal 
gekochte poorters. De jaren 1471-1480 vertonen een sterke stijging, gevolgd door een 
daling in de volgende twee decennia. In het eerste decennium van de zestiende eeuw doet 
zich opnieuw een piek voor in het aantal nieuw ingeschreven burgers, waarna de volgende 
zeven decennia een redelijk stabiel beeld vertonen, met van 1511 tot 1540 een geleidelijke 
daling, een opleving in de jaren 1541-1550, een kleine terugval in het volgende de- 
cennium en een geleidelijke stijging tot 1580. Na l580 is een dramatische terugval van het 
aantal nieuwe poorters zichtbaar, slechts onderbroken door een sterke piek in de jaren 
1631-1640. Deze piek wordt grotendeels veroorzaakt door het exceptioneel grote aantal 
inschrijvingen in 1632. Het betreft hier de eerste en grootste golf van nieuwe poorters, die 
zich na de iimame van de stad door Frederik Hendrik in 1629 in 's-Hertogenbosch heb- 
ben gevestigd en na cen verblijf van twee of drie jaar het poorterschap kochten. Gemid- 
deld begroette de stad in de jaren 1631-1640 41,4 nieuwe poorters per jaar. De grote 
hoeveelheid gekochte poorters van 1632 buiten beschouwing latend, komen we voor de 
andere negen jaren van dit decennium tot een gemiddelde van 26,4 nieuwe poorters per 
jaar. Ook met dit aantal is er nog sprake van een opleving, maar die zette zich niet voort 
in het volgende decennium. 

Grafiek 3.4. toont het verloop van de poorterinschrijvingen van een aantal andere 
steden in de toenmalige Nederlanden: Amsterdam (1531-1630), Brugge (1431-1496; 

80 PITZ, 'Entstehung und Utnfang', 5 5 - 5 6 ,  stelt dat inen het aantal nieuw ingeschreven burgers in 
de Hanzesteden met 2 , s  moet vermenigvuldigen om het minimun~aantal immigranten vast te 
kunnen stellen. 
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's-Heriogenbosch - Brugge 

Nllmegen -C Lelden 

-k- Amsterdam 

4 Utrecht 

Brugge; Leiden, Nijmegen en Utrecht. 

1531-1650), Leiden (1430-1619), Nijmegen (1551-1650) en Utrecht (1431-1600)X'. Hoe- 
wel de Brugse bevolking steeds veel groter is geweest dan die van 's-~ertogenbosch '~,  ligt 
het aantal nieuwe poorters in Brugge vanaf 1500 onder dat van de Brabantse stad. De 
Hollandse steden Leiden en Amsterdam vertonen vanaf het einde van de zestiende eeuw 
een sterke groei, met name door immigratie uit de Zuidelijlze Nederlanden. In de eerste 
helft van de zestiende eeuw bleef het aantal nieuwe poorters in Leiden echter nog onder 
dat van 's-Hertogenbosch. Voor Amsterdam kennen we pas gegevens vanaf 1531, daar- 
vóór zal het aantal nieuwe poorters ook onder het Bossche getal hebben gelegen. De Nij- 
meegse cijfers blijven onder die van 's-Hertogenbosch, totdat in deze laatste stad vanaf 
l 5 8 0  de poorteri~ischrijvingen sterk afnemen. 

Gegevens ontleend aan: VAN DILLEN ed., R~ometz  ... Amsterdam I, xxxii; 11, xxxi-xxxii; PAR- 
MENTIER ed., Indices op de Brugsche poorterboeken 11, 147-150; POSTHUMUS, D e  geschiede- 
ftis van de Leidsche lakenindustrie I, 374-375; 11, 44; SCHIMMEL, Burgerrecht te Nijmegen, 
461-462; OFFERMANS, Arbeid ett levensstmdaard, 20; VAN DEN HOVEN VAN GENDE- 
REN en ROMMES, 'Rijk en talrijk', 78, 80. Voor zover mogelijk zijn de gegevens geordend 
naar periodes van 10 jaar beginnend bij bijvoorbeeld 1501 tot en met 1510; in liet geval van 
Leiden was dit niet mogelijk: het betreft hier periodes van bijvoorbeeld 1500-1509. 111 een aantal 
gevallen waren de gegevens niet steeds doorlopend en volledig. In die gevallen is op basis van de 
wel voor handen zijnde gegevens het jaargemiddelde voor de betreffende jaren berekend en ge- 
ëxtrapoleerd naar het gehele decennium. 
PREVENIER, 'La démographie', 256-257; MADDENS, 'Hoeveel inwoners', 166-167: rond 1340 
lopen de schattingen uiteen van 35.000 tot 45.000 inwoners; in de jaren 1616-1625 telde de 
stad volgens de aldaar geciteerde A. Wyffels maximaal 27.278 inwoners. 
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De aantallen gekochte poorters in 's-Hertogenbosch in de loop van de ruim twee eeu- 
wen tussen 1431 en 1650 duiden o p  een grote aantrekkingskracht van de stad o p  potenti- 
ële immigranten in de vijftiende eeuw. Na het eerste decennium van de zestiende eeuw 
stabiliseert het aantal nieuwe poorters om na 1580 sterk terug te vallen. In het begin van 
de zeventiende eeuw stabiliseert het aantal nieuwe poorters zich o p  een veel lager niveau, 
met als enige uitschieter de grote toestroom van nieuwe poorters na de verovering van de 
stad in 1629. 

3.8. ACCIJNZEN 

De belangrijkste bron van inkomsten voor de stad was de opbrengst uit accijnzen, stede- 
lijke belastingen o p  verbruik, productie en vervoer van goederenR" In 's-Hertogenbosch 
werd een groot aantal accijnzen geheven, die in opbrengst sterk varieerden. Fluctuaties in 
de opbrengsten van accijnzen op graan, bier en in mindere mate wijn, kunnen aanwij- 
zingen bieden voor het verloop van de bevolkingson~vang van een stad. Graan en bier 
behoorden immers in de zestiende eeuw tot de eerste levensbehoeften van de bevolking. 
Dat houdt in dat prijsschommelingen weinig invloed hadden o p  de vraag naar deze pro- 
dukten. Sterke fluctuaties in het verbruik van graan en bier duiden daarom vooral o p  
schommelingen in de bevolkingsomvang. Wijn was veel meer een luxeproduct en werd 
met name door de bovenlaag geconsumeerd. Fluctuaties in het verbruik van wijn moeten 
daarom in eerste instantie worden geïnterpreteerd als het gevolg van schommelingen in 
welvaartspeil. 

De verbruikte hoeveelheden graan, bier en wijn, waarover accijns werd geheven, zijn 
voor het grootste deel van de zestiende eeuw niet te achterhalen. De totale opbrengst van 
de accijnzen in geld uitgedrukt, is op zich eveneens een duidelijke indicator van het 
verbruik van graan, bier en wijn, o p  voorwaarde dat de belastingvoet, het bedrag dat per 
eenheid graan of bier aan de stad moest worden betaald, voor de gehele periode gelijk is 
gebleven. Als die belastingvoet zou veranderen, is de relatie tussen de opbrengst in geld 
van de accijns en de totale consumptie immers niet meer te achterhalen, tenzij precies is 
vast te stellen wanneer en in welke mate de accijnstarieven werden gewijzigd. 

3.8.1. BIERACCIJNS 

De bruto-inkomsten uit de bieraccijns zijn voor vrijwel de gehele zecticnde eeuw te ach- 
terhalen, maar het vaststellen van de belastingvoet levert grote problemen op. De inkom- 
sten die onder de benaming bieraccijns in de stadsrekeningen zijn opgenomen, blijken bij 
nadere beschouwing het resultaat van de cumulatie van een aantal verschillende belastin- 
gen o p  bier. In 1501-1502 bedraagt de opbrengst van de bieraccijns 12.388 rijnsgulden. 
Dit totaalbedrag omvatte deser stat byerassyrzsen te tuetene auden byerassyns, v"" pen- 
ninck, halff plac, guillelmus tuyn ende den stuwer, alsoe woel van buyten als van bynnen- 
byer, mitsgaders die assynsen vanden byer tot Vucht, Roesmalen ende  erl li cum'^. Het 
totaalbedrag uitsplitsen naar de verschillende accijnzen is bij gebrek aan nadere gegevens 

JACOBS, Justitie en politie, 170-171. BOONE, 'Triomferend privé-inititatief', 113, stelt dat  een 
aandeel van 75 en 80% van de totale stedelijke inkomsten uit indirecte belastingen op handel 
edof  consumptie geen uitzondering was. 
GAH OA B1 1, 1501-1502, vat7 ennige nssyrzsen deser stndt die 07iverpncht gebleven wnretz. 
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onmogelijk. In de loop van de zestiende eeuw zijn aan het aggregaat dat bieraccijns werd 
genoemd, nog andere belastingen o p  bier toegevoegd. O m  in 1537 haar aandeel in een 
bede van 400.000 gulden te kunnen betalen, besloot de stadsregering tot een extra belas- 
ting van 1 stuiver per aam bier. Deze belasting werd aanvankelijk apart genoteerd in de 
stadsrekeningen, maar vanaf 1542 bij het totaalbedrag van de bieraccijns gevoegds" In 
1552 is in de raad overlegd over het opnieuw invoeren van een belasting van twee stuivers 
per aam bierRh. In de rekeningen van 1568-1569, 1578-1579 en 1593- 1594 is ook 
sprake van toevoeging van extra heffingen aan het totaal van de bieraccijnsx7. Het is niet 
ondenkbaar, maar niet aantoonbaar, dat de belastingvoet in de loop van de zestiende 
eeuw vaker is gewijzigd. Vast staat in ieder geval dat de belastingdruk o p  bier in die peri- 
ode is toegenomen. 

Onl de gegevens uit de tweede helft met die van de eerste helft van de eeuw te verge- 
lijken, dient men rekening te houden met de verpachting van de accijns tussen 1548 en 
1567. Verpachting hield in dat de stad de inning van een accijns uit handen gaf aan de 
meest biedende particulier in ruil voor een tevoren vastgesteld bedrag, in één keer of in 
termijnen te betalen. De particuliere belastingpachter had vervolgens het recht de bewuste 
belasting voor dat jaar te innen. De stadsregering vermeed zo de kosten die verbonden 
waren aan inning en controle op naleving van de bepalingen. Bovendien lag de pachtsom 
in het eerste jaar van verpachting steeds hoger dan het bedrag dat de stad zelf in het 
daaraan voorafgaande jaar had geïnd". In 1547 inde de stad zelf in totaal 16.462 gulden 
aan bieraccijns. Jorye Joris betaalde in 1548 als pachtsom voor die accijns 24.300 gul- 
den8'. Tot 1567 is de bieraccijns verpacht en steeds bleef de pachtsom ruim boven de 
opbrengst van 1547. Toen de stad echter in 1568 de inning zelf weer ter hand nam, le- 
verde de bieraccijns, in dat jaar verhoogd met een extra belasting, 32.224 gulden op, het- 
geen een stijging van bijna 6.000 gulden betekent ten opzichte van de pachtsom van 1567. 
De vraag is of deze toename geheel toe te schrijven is aan de nieuwe belasting of dat lang- 
durige verpachting wellicht tot gevolg had dat  de pachtsom langzaam daalde ten opzichte 
van de reële opbrengst. Dit zou natuurlijk voordelig voor de pachter zijn, die het verschil 
tussen reële opbrengst en pachtsom in eigen zak kon steken. Daar staat tegenover dat het 
systeem waarbij accijnzen per opbod werden verpacht, vrijwel uitsloot dat de pachtsom 
ver beneden de reële opbrengst (van de accijns van het voorgaande jaar) kon blijven, als 
tenminste het marktmechanisme zijn werk deedy0. 

Het maalgeld vertoont eenzelfde tendens: de pachtsommen die tussen 1548 en 1569 
zijn betaald liggen steeds hoger dan de opbrengst die de stad zelf in 1547  had binnenge- 
haald. Toen de stad de inning van het maalgeld in 1570 weer zelf ter hand nam, bleek 
ook in dit geval de opbrengst veel hoger dan in het laatste pachtjaar. Ook hier was echter 
sprake van de iiivoering van een extra belasting. Vreemd genoeg wijkt de wijnaccijns van 

85 GAH OA B43, 1536-1537, van deser stadt groote assysen izyet verpacht. 
86 GAH OA Al, 2v, 4-9-1552. 
87 GAH OA B75, 1568-1569, gyoote acchytzssetz; B85, 1578-1579, ibidem; B98, 1591-1592, ibi- 

dem. 
88 JACOBS, Justitie el1 politie, 177, beweert ten onrechte dat de stad bij verpachting waarschijnlijk 

minder ontving dan bij eigenhandige inning. Vergelijk: BOONE, 'Triomferend privé-initiatief', 
115, 117. 

89 BLONDE, 'Saneringspogingen', 72, merkt ten aanzien van dit grote verschil op dat er wel sprake 
moet zijn geweest van een zeer aanzienlijke tariefwijziging van de bieraccijns. Het effect van de 
verpachting van de accijns op de opbrengst noemt hij niet. 

90 BLOCKMANS en PIIEVENIER, 'Openbare armenzorg', 35, stellen dat  de pachtsommen wclis- 
waar niet de werkelijke omzet weergeven, maar door het spel van concurrentie wei de globale 
ontwikkeling weerspiegelen. 
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RAFIEK 3.5. Bruto-opbrengsten van de bier- en de wijnaccijns te 's-Hertogenbosch (1501- 600). 

dit patroon af: in 1547 inde de stad 5.733 gulden, in 1548 betaalde pachter Wouter Scel- 
lens (S16) slechts 5.439 gulden. Vanaf 1558 steeg de pachtsom tot boven de 6.000 gulden, 
in 1560 en 1561 zelfs boven de 7.000 gulden. In 1568 nam de stadsoverheid ook de in- 
ning van deze accijns weer zelf ter hand. Dit resulteerde in een opbrengst van 5.438 gul- 
den, tegenover 6.426 gulden in het laatste pachtjaar. 

Het  verloop van de inkomsten uit de bieraccijns biedt o p  het eerste gezicht weinig 
aanwijzingen voor de bevolkii~gsontwikkeling, door problen~en als de onduidelijke samen- 
stelling van de bieraccijns, de ondoorzichtige ontwikkeling van de exacte som die per 
hoeveelheid bier moest worden betaald en de kwestie van de precieze interpretatie van de 
opbrengst in de jaren dat de accijns verpacht was. Toch kan het verloop, zoals weergege- 
ven in grafiek 3.5, o p  minstens één punt een duidelijke indicatie bieden. Zolang de lijn 
stijgt, is niet vast te stellen of dit te verklaren is door bevolkingstoename of door verho- 
ging van de bieraccijns. Voor zover valt na te gaan, is de belastingvoet van de verschillen- 
de onderdelen die samen de bieraccijns vormden, in de zestiende eeuw nooit verlaagd. 
Wanneer de opbrengst van de bieraccijns daalt, moet dit derhalve te wijten zijn aan een 
daling van de bierconsumptie, die weer te verklaren is door een daling van de bevolking. 
Daarnaast kunnen ook periodes van graantekort invloed hebben gehad: bij een gebrek aan 
graan kan immers minder bier worden gebrouwen, hetgeen tot een lagere opbrengst uit de 
bieraccijns zal leiden. Graantekorten deden zich echter slechts sporadisch en voor relatief 
korte periodes voor, zodat hun invloed o p  de inkomsten uit de bieraccijns niet moeten 
worden overschat. Afgezien van de daling na de exceptionele piek van 155lY ' ,  doet de 

91 Deze piek kan m.i. slechts worden verklaard door ecn eenmalige verhoging van de accijns met 
als doel de financiële nood van de stad te lenigen: ten opzichte van het daaraan voorafgaande 
jaar was de opbrengst meer dan 50% hoger. Eenzelfde piek is zichtbaar bij de opbrengsten van 
de wijnaccijns en het maalgeld. 
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eerstvolgende daling zich in 1566 en 1567  voor, de jaren dat de Nederlanden getroffen 
werden door de Beeldenstorm, met alle gevolgen van dien. De pachtsom van de bierac- 
cijns voor het rekeningjaar 1566-1567, werd rond 1 oktober 1566 vastgesteld. O p  22  
augustus van dat jaar had in 's-Hertogenbosch een beeldenstorm gewoed, de aanhangers 
van de nieuwe religie hielden daarna hun bijeenkomsten in vier kapellen in de stad. In dit 
licht is het begrijpelijk dat  Jan Kuyst de bieraccijns voor een bedrag wist te pachten, dat  
lager was dan in het voorgaande jaar. De troebelen die vanaf midden oktober tot eind 
april 1567 de stad teisterden, zullen evenwel de inning van de verschillende accijnzen zeer 
moeilijk, zo niet onmogelijk hebben gemaakt. Jan Kuyst kon hierdoor niet aan zijn finan- 
ciële verplichtingen jegens de stad voldoen. De stad deed hem een proces aan; zijn huis 
aan de Markt en een hoeve te Vught werden verbeurd verklaard. Een afbetalingsregeling 
werd getroffen, die ria het overlijden van J a n  Kuyst door zijn weduwe moest worden 
nagekomeny2. 

Wellicht mede als gevolg van deze problemen met de pachter van de bieraccijns be- 
sloot de stad de inning van die accijns met ingang van het rekeningjaar 1567- 1568 weer 
zelf ter hand te nemen. De belastingvoet werd verhoogd, de opbrengsten stegen dat  jaar 
dan ook sterk. Vanaf 1569 tot en met 1573 daalt de opbrengst evenwel weer. Hierna 
volgt een stijging tot en met 1578, met een lichte terugval in 1576. Na 1578 zet een ster- 
ke daling in die voortduurt tot en met 1588. In 1589 stijgt de opbrengst van dc bierac- 
cijns sterk, mogelijk door een tariefswijziging. Na een betrekkelijk stabiele periode in de 
jaren negentig, stijgt de opbrengst weer sterk in 1599, wellicht om dezelfde reden. De 
belangrijkste conclusie die uit een en ander kan worden getrokken is dat de opbrengst van 
de bieraccijns met name in de eerste helft van de jaren zeventig en vooral in de jaren tach- 
tig van de zestiende eeuw, bij een gelijkblijvend of wellicht zelfs stijgend tarief, sterk daal- 
de. In die periode mag een belangrijke daling van de bevolking worden verondersteld. 

3.8.2. WIJNACCIJNS 

De vraag naar het luxeproduct wijn was veel elastischer dan die naar de eerste levensbe- 
hoefte bier. Dat wil zeggen dat fluctuaties in de welvaart van de consumenten en prijs- 
schommelingen van de wijn in veel sterkere mate invloed zullen hebben gehad o p  de 
wijnconsumptie. Ook de inkomsten uit de wijnaccijns zijn weergegeven in grafiek 3.5. De 
wijnaccijns bestond begin zestiende eeuw uit een vierde penning o p  alle wijn en een belas- 
ting van 26,75 stuivers per voeder (van zes aam) o p  de groothandel in wijn. Ook het 
vergier- en bodemgelt werd in het totaalbedrag meegerekend. Opnieuw doet zich hier het 
probleem voor dat verschillende soorten belastingen onder één noemer zijn samenge- 
bracht: de vierde penning was een belasting van 25% op de prijs van alle verkochte wijn; 
de 26,75 stuivers was een belasting per hoeveelheid, voor slechts een deel van de ver- 
kochte wijn. Tussen 1537  en 1541 is bovendien wegens oorlogsomsta~idigheden o p  elke 
aam wijn nog eens een belasting van 25  stuivers geheveny3. In 1545 is de belastingvoet 
voor de Rijnse wijn veranderd van een accijns o p  opbrengst in een accijris o p  hoeveelheid, 
vanaf 1568 werd de dobbelen impost geheven. Na 1568 is de ontwikkeling van de tarie- 
ven door liet gebrekkige bronnenmateriaal moeilijk te volgen. 

92 GAH OA B75, 1568-1569, uatt diwersche ettde alrehatide saicketi, ua?idett heerett scepetzetz, ge- 
zwoirert ..., v a t ~  alrehattde saicken; B76, 1569-1570, uatt diuersche ende alrehatzde saickeft; B78, 
1571-1572, watt nlrehnttde snicketz; B79, 1572-1573, uati diversche ende alrehatide snickett; B83, 
1576-1577, van alrehattde saicketi. 

93 Vergelijk: VAN UYTVEN en BLONDE, 'Wijnverbruik te Antwerpen en 's-Hertogenbosch', 120- 
125. 
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De fluctuaties van de wijnaccijns zijn relatief gezien veel heftiger dan die van de bier- 
accijns. De scherpe daling van de opbrengst in 1530 werd veroorzaakt door een sterke 
stijging van de wijnprijzen ten gevolge van een zeer slechte druivenoogst. Daardoor wei- 
gerden de wijntappers in de stad nog langer wijn te tappen tegen de van stadswege vast- 
gestelde prijzen en sloten zij hun zakeny4, waardoor de wijnaccijns dat jaar zeer weinig 
opbracht. Net als bij de bieraccijns valt in het verloop van de wijnaccijns de scherpe piek 
in 1551 op, zeer waarschijnlijk te wijten aan een eenmalige verhoging van deze accijnzen. 
De trend in de curve van de opbrengsten van de wijnaccijns is van 1500 tot 1570 vrij 
gelijkmatig, erna is een duidelijk dalende tendens waarneembaar. Als we daarbij rekening 
houden met een stijgend tarief van deze accijns en sterk stijgende wijnprijzen vanaf 1: 
1560~"  waardoor bij gelijkblijvend gebruik de opbrengst van de accijns sterk zou moeten 
stijgen, kan worden geconcludeerd dat het wijnverbrliik binnen 's-Hertogenbosch na .- 
1570 sterk is teruggelopen. Het wijnverbruik in andere Brabantse steden, dat gemiddeld 
veel hoger lag dan in 's-Hertogenbosch, is in dezelfde periode eveneens sterk gedaald; 
zozeer zelfs, dat Van Uytven constateert dat de wijn sinds het laatste kwart van de zes- 
tiende eeuw definitief zijn rol als dagelijkse drank der bovenlaag der bevolking heeft ver- 
lorengh. 

Het maalgeld was een belasting o p  de verschillende soorten koren die werden gemalen en 
verbruikt binnen de vrijdom van de stad 's-HertogenboschY7. Elke soort koren kende een 
eigen tarief. Ook de invoer van meel en brood werd opgetekend en belast9" De kanun- 
niken van het kapittel van Sint Jan, de predikheren, minderbroeders en wilhelmieten, had- 
den in 1445 een overeenkomst met de stad gesloten aengaende den mnelgeldey9, waarin zij 
vrijstelling kregen van deze accijns. Andere geestelijke en charitatieve instellingen droegen 
echter wel bij. 

In de inning en optekening van het maalgeld in de zestiende eeuw kunnen drie fasen 
worden onderscheiden. Tussen 1501 en 1.547 werd deze accijns direct door de stadsrege- 
ring geïnd en werden in de stadsrekeningen de totaalbedragen genoteerd van de gewone 
opbrengst binnen de stad, met daarnaast aparte opgaven voor de verschillende aangesla- 
gen geestelijke en liefdadige instellingen, de dorpen in de vrijdom en de buytenbeckeren. 
Daar geen hoeveelheden per graansoort worden genoemd, is het onn~ogelijk het volume 
van het graangebruik in deze periode te achterhalen. O p  1 2  juni 1525 werd het maalgeld 
onder druk van de opstandige gilden a f g e s ~ h a f t ' ~ ~ .  Nadat de stad zich weer had onder- 
worpen aan het landsheerlijke gezag, werd o p  1 4  augustus het maalgeld o p  rogge en 

GAH O A  B36, 1529-1530, vaiz andere deser stat groete nssyseiz ityet verpacht. 
VAN DER WEE, The grotuth o f  the Antwerp mnrket I ,  297-299, geeft in een tabel de ontwik- 
keling van de prijs van Rijnwijn zoals die door verschillende instellingen in de stad Lier in de 
zestiende eeuw werd betaald. VAN UYTVEN, 'Verbruik van land- en vreemde wijnen', 312, 
geeft de prijzen van de Rijnwijn in Leuven: hier zet de stijging al tussen 1525 cn 1545 in. 
VAN UYTVEN, 'Verbruik van land- e11 vreemde wijnen', 321; VAN UYTVEN en BLONDE, 
'Wijnverbruik te Antwerpen en 's-Hertogenbosch', 123. 
GAH OA Charters en privilegebrieven, 405, 18-7-1439: invoering van het maalgeld voor de 
termijn van een jaar. 
GAH O A  a527, 90r-192r: ordonnantie op het maalgeld. 
GAH O A  a526, 142v-143v; a535, 97. 
VAN DEN HEUVEL, Ambachtsgildetz, 315-320; VAN UYTVEN, '"Altyt siet dat cynde aen!"', 
339; GAH OA B32, 1525-1526, var? andere deser stat groete assyseti riyet verpacht. 
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tarwe opnieuw ingesteld, om veertien dagen later weer te worden afgeschaft. O p  4 sep- 
tember van dat jaar werd tenslotte, gemerct die grote lasten ende sculden deser stat, een 
accijns van 1 0  stuivers per mud tarwe ingesteld. Vóór 1525 had de accijns o p  tarwe 8 
stuivers per mud bedragen'". O p  1 4  december 1529 werd een accijns van 4 stuivers per 
mud rogge ingevoerd'02. De opbrengst van het maalgeld tussen 1525 en 1529 is derhalve 
niet vergelijkbaar met die uit de voorgaande en nakomende periode. In 1548 werd het 
maalgeld, net als de bier- e11 wijnaccijns, door de stad verpacht. Voor de periode van 
verpachting, die tot 1569 duurde, is slechts per jaar een totaalbedrag vermeld, zonder 
nadere specificatie. In 1570 nam de stad de inning weer zelf ter hand. De tarieven werden 
in dat  jaar gesteld op 4 stuivers per mud rogge, 2 stuivers per mud boekweit en 2 0  stui- 
vers per mud tarwe. Van het particuliere verbruik werden naast de te betalen accijns ook 
de hoeveelheden graan genoteerd, van de accijnsplichtige geestelijke instellingen daarente- 
gen slechts het totaalbedrag. Vóór 1548 varieerde dit bedrag per jaar en moet het der- 
halve het graanverbruik in de instelling reflecteren. Vanaf 1570 betalen de kloosters een 
vast bedrag, dat slechts zelden is bijgesteld. Z o  betaalde het klooster Sint-Elisabeth Bloe- 
menkamp tussen 1570 en 1581 jaarlijks 1 4  rijnsgulden maalgeld en van 1582 tot 1593  1 2  
rijnsgulden. Naast deze geestelijke instellingen werd ook het verbruik van het garnizoen in 
1571, 1572 en 1573, en dat van seculiere geestelijken apart geregistreerd. Van Uytven en 
Blondé publiceerden cijfers over het graanverbruik binnen de vrijdom van 's-Hertogen- 
bosch, gebaseerd op de opgaven van het maalgeid uit de stadsrekeningen'"'. Zij iieten de 
geestelijke instellingen, de seculiere geestelijken en het garnizoen buiten beschouwing. H u n  
cijfers betreffen dus het graanverbruik van de gehele vrijdom van 's-Hertogenbosch, uitge- 
zonderd de geestelijke en liefdadige instellingen, de seculiere geestelijken en het garnizoen. 
Om vergelijking met deze gegevens zo zinvol mogelijk te maken, is voor de periode van 
1501-1547 o p  soortgelijke wijze het aandeel van genoemde groepen verwijderd. Voor de 
periode van de verpachting tussen 1548 en 1569 is dat niet mogelijk, maar vergelijking 
met de periode 1501-1547 wijst uit dat het aandeel van geestelijke en liefdadige instel- 
lingen in het totale maalgeld steeds rond de 8 %  van het totaal schommelde. De gegevens 
zijn weergegeven in grafiek 3.6. 

In de eerste twee decennia van de zestiende eeuw is een piek zichtbaar in 1505 en 
1506, vervolgens een daling tot 1510 en daarna weer een opgaande lijn tot en met 1525. 
Aangezien we geen zekerheid hebben over de belastingvoet voor 1525, is de lagere op- 
brengst in 1530 niet zonder meer toe te schrijven aan een daling van het bruto-graanver- 
bruik. Na 1530 is de opbrengst vrij stabiel, vanaf 1540 stijgt ze licht. De relatie tussen de 
opbrengst van 1547 en 1548 is moeilijk vast te stellen: ook als men 8 %  van de opbrengst 
van 1548 zou aftrekken, blijft ze nog hoger dan in 1547. De piek in  1551 komt overeen 
met een sterke toename in bier- en wijnaccijns in hetzelfde jaar. De epidemieën die de stad 
na 1554 troffen, kunnen de relatief sterke afname van de opbrengst in 1559 verklaren. 
Hierna volgt een herstelfase tot 1563, waarna een langzame daling van de opbrengst inzet 
tot 1569. Zeer waarschijnlijk reflecteren de eerste vier jaren van de hernieuwde inning van 
het maalgeld door de stad na 1570 een niveau gelijk aan of iets onder dat van 1569. In 
1574 is een sterke piek in het graanverbruik zichtbaar, gevolgd door een even sterke te- 
rugval. In 1578 is opnieuw een betrekkelijk grote toename te zien, gevolgd door een zeer 
sterk verval in het begin van de jaren tachtig, waarna het graanverbruik zich rond 158.5 
stabiliseert o p  een beduidend lager peil dan in de jaren zeventig. Na een lichte opleving in 

101 GAH OA 032, 1525-1526, vat1 attdere deser stat groete assyseti tiyet verpacht; VAN OUDEN- 
HOVEN, Silva Ducis , 132; VAN HEURN, Historte der stad I ,  452. 

102 GAH OA B36, 1529-1530, vatz attdere deser stat groete assysett t ~ y e t  verpacht. 
103 VAN UYTVEN en BLONDE, 'Consumptje en cori)urictu~ir', 126. 
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1589, valt de graanconsumptie begin jaren negentig weer terug naar het niveau van twee- 
de helft jare11 tachtig. In 1594 tenslotte werd het maalgeld weer verpacht en is vergelijking 
met de voorgaande periode vrijwel onmogelijk. 

Het verloop van het maalgeld duidt o p  een vrij stabiele bevolkingsomvang van 's-Her- 
togenbosch in de eerste zes decennia van de zestiende eeuw, gevolgd door een daling 
vanaf midden jaren zestig, die mogelijk in de jaren zeventig tot stilstand is gekomen, maar 
zich na 1578 in verhevigde mate voortzet. De wijzigingen in het consumptiepatroon van 
granen duidt tevens o p  toenemende sociaal-economische malaise vanaf de jaren zeventig 
van de zestiende eeuw: het verbruik van het 'luxegraan' tarwe neemt in omvang sterk af, 
terwijl daarentegen steeds meer van het goedkope boekweit wordt gecon~umeerd"'~. 

DE BEVOLKIN N 
ERTOGENBOS 

Uit zeer diverse bronnen hebben we in het voorgaande indicatieve gegevens bijeen weten 
te brengen voor de ontwikkeling van de omvang van de Bossche bevolking in de periode 
1500-1580. Als we al deze gegevens met elkaar vergelijken, kan een globaal overzicht van 
de bevolkingsontwikkeling van 's-Hertogenbosch worden geboden. Vanaf het laatste 
kwart van de vijftiende eeuw is het aantal personen dat binnen de muren van de stad 
woont, in snel tempo gestegen. In 1496 waren dat er naar schatting circa 35.500. In de 

104 Ibidem, 122-125. 
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daaropvolgende decennia blijft een stijgende lijn waarneembaar. Dat resulteert in 1526 in 
een bevolking binnen de muren van circa 19.300 personen. Ook daarna is er sprake van 
een lichte stijging, zodat de stad rond 1550 iets meer dan 20.000 inwoners zal hebben 
geteld. De daaropvolgende decennia lijkt de bevolkingsomvang rond het aantal van 
20.000 inwoners te zijn gestabiliseerd. Hoewel de periode van beeldenstorm en daarop- 
volgende troebelen voor een aantal Bosschenaren aanleiding was om de stad te ontvluch- 
ten, is de omvang van deze emigratie niet bijzonder groot geweest. Daar komt nog bij dat  
vele ballingen na enige tijd naar hun vaderstad terugkeerden. Ook in de jaren zeventig van 
de zestiende eeuw moet de stad, de leden van het garnizoen niet meegerekend, nog rond 
de 20.000 inwoners hebben geteld. Het definitieve keerpunt voor 's-Hertogenbosch op het 
gebied van de ontwikkeling van de bevolkingsomvang ligt rond 1580. Een aanzienlijke 
groep calvinisten en staatsgezinden had het jaar daarvoor al de stad verlaten. Na die eer- 
ste golf van religieus en politiek geëngageerde vluchtelingen, lijken in de jaren tachtig 
echter vooral economische motieven bepalend te zijn geweest voor emigratie uit de stad. 
De keuze voor de landsheer maakte van 's-Hertogenbosch een frontstad: in de eerste helft 
van de jaren tachtig kan zelfs met recht van een egelstelling in vijandig gebied worden 
gesproken. Deze politieke keuze voor de landsheer sneed de stad af van een van de be- 
langrijkste bronnen van haar economische bedrijvigheid: productie en handel via de grote 
rivieren met Antwerpen, de noordelijke gewesten en het Rijnland. Door de economische 
maiaise die door dit aiies binnen 's-Hertogenbosch volgde, giiïge~i veel inwoners vsn de 
stad hun geluk elders beproeven'"'. Het bevolkingsaantal daalt dan ook scherp in de jaren 
tachtig. Rond 1590 zal de stad nog zo'n 15.000 inwoners hebben geteld. Ook daarna zet 
deze daling, zij het in gematigder vorm, door: in de eerste decennia van de zeventiende 
eeuw kan de bevolkingsomvang o p  13.000 à 14.000 worden geschatioh. Na 1629 blijft, 
wanneer we het soms zeer talrijke garnizoen niet meerekenen, het aantal inwoners tot aan 
het begin van de negentiende eeuw tussen de 12.000 en 13.000 schornn~elen '~~ .  Voor de 
periode 1500-1580 kan de bevolkingsontwikkeling binnen de muren van de stad derhalve 
in het kort als volgt worden omschreven: een geleidelijk stijgende lijn van zo'n 15.500 
inwoners in 1496 tot iets meer dan 20.000 rond het midden van de zestiende eeuw, daar- 
na een stabilisatie o p  dat niveau tot het einde van de jaren zeventig en vanaf 1579-1580 
een scherpe daling. 

105 Zie over de7e eniigratiestroom: VAN GURP, 'Bosschenaais i n  de verstrooiing'. 
106 VAN GURP, Migiantetz tussen tti t tui/h~iig en  r e d u ~ t i e ,  29-49. 
107 KAPPELHOF, 'Lavetend tussen Mars en Mercurius', 55. 
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In dit hoofdstuk worden eerst in het kort enkele constitutionele ontwikkeliiigeil in liet 
hertogdom Biabant eschouwd vanuit het spanningsveld tussen hertog, adel en steden. 
Vervolgens wordt de politiek-institutionele geschiedeiiis van 's-Hertogenbosch in de perio- 
de 1500-1580 beschreven vaiiuit het spanningsveld tussen hertog, stedelijke bestuurlilke 
elite en de rest van de stedelijke bevolking, bestriurlijk vertegenwoordigd door de am- 
baclitsgilden. 

4.1. POLITIEK-INSTITUTIONELE O N m K K E L  
BRABANT: HERTOG - ADEL - STEDEN' 

Iii het begin van de twaalfde eeuw beheerste de hertog van Brabant slechts de graafschap- 
pen Leuven en Brussel. Vanuit dit kerngebied breidden de successieve hertogen in de 
daaropvolgende twee eeuwen geleidelijk hun macht uit tot een gebied dat zich uitstrekte 
van Nijvel in het zuiden tot 's-Hertogenbosch in het noorden. De opbloei van handel en 
nijverheid, die vanaf de elfde eeuw inzette, leidde tot een sterke groei van de Brabantse 
steden. Mettertijd ontwikkelden deze steden zich tot belangrijke reservoirs van menskracht 

1 Deze paragraaf is, indien niet anders vermeld, gebaseerd op: AVONDS, 'Brabant en Limburg 
1100-1403'; UYTTEBROUCK, 'Brabant-Limburg 1404-1482'; VAN UYTVEN en BLOCK- 
MANS, 'Constitutions'; GODDING, 'Le pouvoir urbain'; VAN UYTVEN, 'Vorst, adel en ste- 
den'. 
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en kapitaal en daarmee tot een factor van belang birinen de politieke constellatie van het 
hertogdom. Door verlening van voorrechten en privileges verzekerde de hertog zich van de 
financiële en militaire steun van de steden in zijn strijd tegen de adel. Tegen deze coalitie 
van landsheer en steden bleek de adel, de derde partij die in de Brabantse politiek een 
belangrijke rol speelde, niet opgewassen. 

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een stabiel hertogelijk gezag was een 
soepel verloop van de opvolging. Tussen 1248 en 1430 hebben zich echter bij zeven van 
de negen opvolgingen probiemen voorgedaan door de jeugdige leeftijd van de opvolger of 
de afwezigheid van een algemeen aanvaarde opvolger. De s~iccessieve Brabantse hertogen 
zagen zich genoodzaakt steun te verwerven voor hun beoogde opvolger door hun onder- 
danen allerlei gunsten en privileges te verlenen. Hertog Hendrik 11 (1235-1248) schonk in 
1248 zijn onderdanen een charter met bepaalde privileges, opdat de troonopvolging door 
zijn minderjarige zoon soepel zou verlopen. Deze zoon, hertog Hendrik I11 (1248-1261), 
gaf in 1261 o p  zijn beurt om dezelfde redenen een charter aan z,ijn onderdanen. Toch 
leidde de opvolging door de minderjarige, bovendien zwakzinnige Hendrik IV (1261- 
1267) tot grote moeilijkheden die pas in 1267  werden opgelost, toen Hendrik afstand 
deed ten gunste van zijn jongere broer Jan I (1267-1294). Diens lange regeringsperiode 
vormde een bloeitijd van hertogelijke macht, maar diens grote territoriale ambities brach- 
ten hoge kosten met zich mee. De econon~isch meest dynamische elementen binrien het 
Íherîogdorrt, de steden, waren bereid de hertog tegemoet te komen in zijn financiële noden, 
mits hij o p  zijn beurt de steden een aantal uitvoerige privileges toestond. Dank zij hun 
financiële middelen bleken de Brabantse steden een steeds grotere invloed binnen het her- 
togdom uit te kunnen oefenen en zelfs de hertog naar hun hand te kunnen zetten. 

Hertog Jan I1 (1294-1312) schonk zijn onderdanen in 1312 het zogenaamde Charter 
van Kortenberg. Hierin was een speciaal orgaan, de Raad van Kortenberg, voorzien, dat  
controle moest uitoefenen op het hertogelijk beleid en dat door de steden werd beheerst. 
Na de plotselinge dood van Jan 11 werd echter een adellijke regentschapsraad ingesteld 
voor zijn minderjarige zoon Jan 111 (1312-1355). Deze raad slaagde er niet in enige verbe- 
tering in de deplorabele financiële toestand van het hertogdom te brengen. Met  name de 
Brabantse kooplieden hadden onder deze situatie te lijden: buiten het hertogdom werden 
zijzelf en hun goederen ogenblikkelijk gearresteerd door schuldeisers van de hertog. De 
Brabantse steden sloten nu een verbond en vervingen de adellijke regentschapsraad door 
een eigen stedelijke regentschapsraad, die van 1314 tot 1320 het hertogdom bestuurde. 
Een en ander werd vastgelegd in het Vlaamse en het Waalse Charter van 1314. De steden 
stonden nu o p  het toppunt van hun macht: in de Raad van Kortenberg, die overigens 
slechts een betrekkelijk korte periode heeft gefunctioneerd, hadden zij de leiding. De Bra- 
bantse edelen konden nauwelijks een eigen stern verheffen en volgden dan ook meestal de 
steden. Veel edelen gingen bovendien nauwe banden aan met de steden, door huwelijken 
met telgen uit patriciërsgeslachten, maar ook door zich in te laten schrijven als buiten- 
poorters van de grote Brabantse steden2. 

Met de dood van Jan I11 in 1355 diende zich een nieuwe dynastieke crisis aan. Zijn 
drie zonen waren al eerder overleden en de echtgenoten van zijn drie dochters wierpen 
alle drie een begerig oog in de richting van Brabant. Tijdens zijn leven had Jan 111 besloten 
dat hij in al zijn gebieden zou worden opgevolgd door zijn oudste dochter Johanna 
(1355-1406), gehuwd met hertog Wenceslas van Luxemburg (1355-1383); de andere 
twee dochters zouden worden afgekocht. Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen en 
echtgenoot van Jans tweede dochter Margaretha, nam geen genoegen met deze beslissing. 
Toen Jan I11 o p  5 december 1355 overleed, bestond derhalve geen overeenstemming over 

2 Godding, 'La bourgeoisie foraine'. 



de opvolging. De Brabantse steden hadden zich eerder dat jaar aaneengesloten met als 
doel een gewelddadig opvolgingsconflict te voorkomen en de integriteit van het Brabantse 
territorium te beschermen. De Brabantse adel sloot zich bij dit streven van de steden aan. 
Deze sterke coalitie eiste in ruil voor erkenning en steun van Johanna en Wenceslaus een 
groot aantal toezeggingen, vervat in de Blijde Inkomst of Joyeuse Entrée van 1356" Kort 
daarop bezette Lodewijk van Male het hertogdom, maar Johanna en Wenceslaus wisten 
uiteindelijk met uitzondering van Antwerpen (dat pas in 1406 weer Brabants werd) het 
hertogdom opnieuw in handen te krijgen, zonder dat zij daarbij opnieuw de Blijde In- 
komst bekrachtigden4. De invloed van de Brabantse steden was nu tijdelijk verminderd, 
maar vanaf de jaren 1370 hernamen de zij hun toonaangevende positie binnen het her- 
togdom. Het waren de steden die de opvolgingsregeling van de kinderloze hertogin Jo- 
hanna goedkeurden, waarbij Anton van Bourgondië (1406-1415), de tweede zoon van 
Johanna's nicht Margaretha van Male, het hertogdom zou erven. in  ruil voor erkenning 
moest hertog Anton in 1406 zijn nieuwe hertogdom, net als zijn oud-tante, een Blijde 
Inkomst toestaan, een traditie die vanaf dat moment door elke nieuwe hertog in ere is ge- 
houden. 

Gebruik makend van de verschillende dynastieke crises en de steeds grote financiële 
behoeften van de hertogen, bereikten de Brabantse steden in de veertiende en de eerste 
decennia van de vijftiende eeuw het toppunt van hun invloed. In de loop van de tijd had- 
den de steden - zeker de zeven goede steden Leuven, Brussel, Antwerpen, 's-Hertogen- 
bosch, Tienen, Nijvel en zoutleeuw" - in ruil voor financiële hulp aan de hertog vele pri- 
vileges verworven die een grote mate van interne zelfbeschikking verzekerden. De steden 
genoten fiscale autonomie, bepaalden zelf de vorm en hoogte van de belastingen. De her- 
tog had, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Vlaanderen, geen recht om de stedelijke fi- 
nanciële administratie te controleren. De steden bezaten wetgevende macht en benoemden 
zelf de stedelijke ambtenaren. De rechten van de hertog binnen de steden waren beperkt: 
rechtens kwam hem financiële en militaire steun toe; bovendien benoemde hij de schepe- 
nen in de steden en werd hij in iedere stad door een schout, amman of soortgelijke functi- 
onaris vertegenwoordigd. Ook deze hertogelijke rechten waren overigens in de loop van 
de tijd aanmerkelijk uitgehold. Men kan derhalve constateren dat  de positie van de  steden 
binnen het hertogdom Brabant aan de vooravond van de Bourgondische periode buiten- 
gewoon sterk was. Binnen de driehoeksverhouding hertog - adel - steden hadden de Bra- 
bantse steden duidelijk de overhand. 

In deze constellatie kwam echter snel verandering toen het hertogdom in 1430 aan 
hertog Filips de Goede van Bourgondië toeviel. Toen hertog Anton in 1415 o p  het slag- 
veid van Azincourt sneuvelde, had niemand een dergelijk toekomstscenario kunnen be- 
vroeden. De hertog liet immers twee zonen achter; de vestiging van een nieuwe Brabantse 
dynastie leek verzekerd. De Staten van Brabant, beheerst door de vier hoofdstedenh Leu- 
ven, Brussel, Antwerpen en 's-Hertogenbosch, bestuurden het hertogdom gedurende de 
minderjarigheid van hertog Jan IV (1415-1427). Meerderjarig geworden, trachtte deze 
tevergeefs meer invloed naar zich toe te trekken. Met de uitvaardiging van een nieuwe 
constitutionele akte, het zogenaamde Nieuwe Regiment (1422), moest hij tenslotte zijn 

2 AVONDS, G zelfbewust zij^^ en ideologie'. 
4 VAN UYTVEN, 'De rechtsgeldigheid'. 
5 De benaming 'goede steden' voor deze zeven belangrijkste Brabantse steden komt vanaf het 

begin van de veertiende eeuw voor. Zie: GODDING, 'Pouvoir urbain', 96. 
6 De vier grootste steden onder de zogenaamde zeven goede steden van Brabant, hadden zich in de 

eerste helft van de vijftiende eeuw ontwikkeld tot de hoofdsteden van de vier kwartieren van het 
hertogdom. Vergelijk: GODDING, 'Pouvoir urbain', 96. 
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nederlaag erkennen. De hertog werd onder toezicht geplaatst van een Raad, die verant- 
woording verschuldigd was aan de Staten. Filips van Sint-Pol (1427-1430), de jongere 
broer en opvolger van Jan IV, erkende en continueerde in de Blijde Inkomst dit systeem. 
Toen hij o p  4 augustus 1430 te Leuven kwam te overlijden, betekende dat het einde van 
Brabant ais onafhankelijk hertogdom. De Staten van Brabant accepteerden na langdurig 
onderhandelen Filips de Goede van Bourgondië als nieuwe hertog (1430-1467), o p  voor- 
waarde dat  hij de autonomie van Brabant zou garanderen. Aanvankelijk behandelde de 
nieuwe hertog zijn Brabantse onderdanen met de nodige omzichtigheid, maar vanaf het 
midden van de vijftiende eeuw kreeg zijn handelen in toenemende mate autoritaire trek- 
ken. De Brabantse steden, tot dan toe steeds in staat om het machtsstreven van hu11 her- 
tog in te dammen, bleken niet opgewassen tegen de machtige hertog van Bourgondië die 
doelbewust de positie van de steden begon te ondergraven. Niet voor niets leefden na de 
dood van Filips de Goede in 1467 bij de Brabantse steden ernstige twijfels over de vraag 
of ze Filips' zoon Karel de Stoute (1467-1477) wel als hertog zouden erkennen, of dat  
men wellicht toch voor een minder machtig heer zou moeten kiezen. Tenslotte werd her- 
tog Karel erkend en hoewel ook hij een Blijde Inkomst deed, was zijn beleid nog sterker 
autocratisch en centralistisch dan dat  van zijn vader. Toen Karel o p  5 januari 1477 bij 
Nancy sneuvelde, was dat in de Nederlanden en ook in Brabant aanleiding tot een par- 
ticularistische reactie. Karels dochter Maria van Bourgondië (1477-1482) bevond zich in 
eeri uiterst zwakke positie: buiierilandse inmenging dreigde; in het binneniand was o p  veie 
plaatsen verzet uitgebroken; de militaire en financiële middelen van de staat waren zo 
goed als uitgeput. Een aanzienlijk deel van het Bourgondische gebied ging in de nasleep 
van de dood van Karel de Stoute verloren. In veel steden braken opstanden uit, waarbij de 
stedelijke autonomie e11 privileges opnieuw werden vastgelegd. De Staten van Brabant 
hadden een ongekend sterke onderhandelingspositie: in ruil voor erkenning als hertogin 
moest Maria vele toezeggingen doen, vastgelegd in een nieuwe Blijde Inkomst. Vergeleken 
met die van haar voorgangers week deze Blijde Inkomst vooral af door het grote aantal 
artikelen en de wijdlopigheid ervan: alle punten die door Filips de Goede en Karel de 
Stoute waren bezworen, maar met voeten getreden, werden nu tot in details uitgewerkt en 
vastgelegd, opdat nieuwe overtredingen in de toekomst konden worderi voorkomen7. 

Al snel bleek dat het vastleggen van rechten in officiële stukken nauwelijks betekenis 
heeft, wanneer de toegezegde rechten niet daadwerkelijk ku~men worden afgedwongen. 
Onder bijzondere omstandigheden was in 1477 de balans binnen het Brabantse hertog- 
dom nog ééninaal ten gunste van de steden doorgeslagen, maar dit bleek slechts van korte 
duur te zijn. Maximiliaan van Oostenrijk, in 1477  met Maria getrouwd, trachtte de con- 
cessies die zijn gemalin had moeten doen, zoveel mogelijk ongedaan te maken. Toen 
Maria in 1482 na een val van haar paard overleed, rees dan ook van de kant van de Sta- 
ten verzet tegen de benoeming van haar weduwnaar Maximiliaan als regent voor hun pas 
vier jaar oude zoon Filips. Dit conflict was aanleiding tot vele jaren van strijd. Het neer- 
slaan in 1489 van de opstand van de Zuidbrabantse steden onder leiding van Brussel en 
Leuven betekende voor Brabant het breekpurit. Vanaf dat moment was de balans in de 
machtsdriehoek hertog - adel - steden definitief ten ongunste van de steden gekeerd. Het 
bestuurssysteem van de Nederlanden was onder Filips de Schone ((1482-)1494-1506) cri 
Karel V (1506-1.555) in hoge mate gebaseerd o p  een nauwe samenwerking tussen Iands- 
heer en adel. De Brabantse steden moesten zich neerleggen bij het onvermijdelijke: hun 
invloedrijke positie binnen het hertogdom was voorgoed gebroken. Pogingen van de kant 
van de steden om die verloren invloed te herwinnen werden herhaaldelijk ondernomen, 
maar waren weinig succesvol. De volgende fundamentele verandering in de verhoudingen 

7 VAN UYTVEN, '1477 in Brabant', 268-270. 
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binnen dc Brabantse machtsdriehoek zou zich ten gunste van de hertog voltrekken: na de 
militaire successen van met name Alexander Farnese was hij na de jaren 1580 de ware 
meester in het Brabantse geworden. 

De ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie van de stad 's-Hertogenbosch kan slechts 
begrepen worden vanuit het spanningsveld tussen hertogelijke machtsconcentratie en 
stedelijk autonomiestreven. Politie en justitie in de stad werden uitgeoefend door de 
schout als vertegenwoordiger van de landsheer en de schepenen als vertegenwoordigers 
van de stadsgemeenschap. Over de vroegste schepenen van 's-Hertogenbosch valt weinig 
met zekerheid te zeggen. Van Oudenhoven weet in de zeventiende eeuw te melden: inden 
jaere duysent twee hondert zijn inde Stadt van dei2 Bossche seven schepens verordonneert 
/ die ghenomen soude worden van de vtjckste / notabekte ende nuttighste marrizen dienzert 
daer toe vinden konde. Dese seven schepeizs koosen alle jaer seven nieuwe schepenenx. 
Waarop V m  Oudenhoven een en nndrr baseert; is niet duidelijk. Raadpleging van de lijst 
van met naam bekende schepenen, die in 1230 aanvangty, wijst uit dat het onwaarschijn- 
lijk is dat het schepenambt als een functie voor het leven zou hebben gegolden: daarvoor 
komen binnen een korte tijd te veel verschillende namen voor. Of er o p  dat mor-ilent 
echter al sprake was van een jaarlijkse vernieuwing van de schepenbank, zoals Van 
Oudenhoven beweert, valt evenmin aan te tonen". Wel staat vast dat de hertog aan- 
vankelijk geen invloed had o p  de benoeming van de Bossche schepenen. In de loop van de 
dertiende eeuw werd dit de hertog steeds meer een doorn in het oog. i11 1291 liet hij door 
een tweetal vertrouwelingen een onderzoek instellen naar de rechtsgeldigheid van de 
bestaande situatie. De conclusie was dat de schepenen van 's-Hertogenbosch vanotids 
steeds zelf hun opvolgers hadden aangewezen, waarop de hertog dit recht dan ook 
erkende1'. In de laatste grote Bossche stadsrechtsoptekening, het Privilegium Trinitatis van 
1330, is dit expliciet vastgelegd: voert gheven w i  onsen scepenen van den Bossche, so 
wanrzeer dat ghevalt dat men se verwandelen of  versetten sul, dat die aude scepenen, dats 
die dan scepen siin, kieseiz solen die nuwe  scepene, die hen dan in den ammachte des 
sceperzdoems volghen solen, ende dat si daer mede doen moghert also alsi kinizen dat goet 
ende orber es''. 

De kleine nederzetting die eind twaalfde eeuw was ontstaan, was in de loop van de 
dertiende eeuw uitgegroeid tot een belangrijke stad. Deze ontwikkeling was gepaard ge- 
gaan met een sterke bevolkingsgroei en een toe~iemende differentiatie binnen de stedelijke 
samenleving. Aanvankelijk was binnen de nieuwe stad iedereen gelijk. Formeel bleef iede- 
re poorter ook later steeds dezelfde rechten behouden, maar door de verscliillen in vermo- 
gen, inkomen, aanzien en levenswijze begonnen zich ontegenzeglijk verschillende groepen 

8 VAN OUDENHOVEN, Silua Ducis, 57; I n  een eerdere editie (VAN OUDENHOVEN, Beschrij- 
uittge der stndr, 68) formuleert hij dezelfde bewering in iets andere bewoordingen. 

9 JACOBS, Jitstitie en politie, 243-279. 
10 HOI'PENBROUWERS en JANSEN, 'Dr. Camps' levenswerk', 7-9; JACOBS, Justitie en politie, 

32-33. 
11 GAH OA Charters en privilegebrieven, 13; CAMI'S ed., Oorkottdettboek uatt Noord-Hrnbatrt I, 

nr .  458; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbroiii~etz anzbachtsgildett, nr. 4. 
12 GAM OA Charters en privilegebrieven, 52; CAMPS, Stadsrecht, 67-71, aldaar 70. 
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af te tekenen binnen de stedelijke samenleving. Hoewel de bronnen zeer schaars zijn, kan 
uit de schepenlijsten worden opgemaakt dat een beperkt aantal families het schepenambt 
ging m ~ n o ~ o l i s e r e n ' ~ :  er ontstond een stedelijk patriciaat. Na verloop van tijd moet, zoals 
ook elders, tegen deze gang van zaken vanuit het overige, in feite van het bestuur uitge- 
sloten deel van de bevolking, verzet zijn gerezen. De stedelijke san~enleving kan nu niet 
langer als een eenheid worden gezien. De competitie tussen hertog en stad ontwikkelde 
zich zo tot een spanningsveld tussen hertog, patriciaat en stadsbevolking. Inderdaad zijn 
er aanwijzingen dat in de eerste decennia van de veertiende eeuw voortdurend grote span- 
ningen bestonden tussen enerzijds het patriciaat, dat via coöptatierecht de schepenbank 
steeds met eigen mensen opvulde, en anderzijds de rest van de bevolking, met als spreek- 
buis de ambachtsgilden. 

Het patriciaat zelf schijnt rond 1300 door partijtwisten te zijn verscheurd, die in 
1305-1306 tot uitbarsting kwamen. Dit was zeker niet de eerste keer dat verdeeldheid 
binnen de stad tot geweld had geleid: kort na het ontstaan van de stad, nog tijdens het 
bewind van hertog Hendrik I (1190-1235), zou een twist tussen Henrick Beckerlyn en 
Jacob Coppetyn zodanig uit de hand zijn gelopen, dat die ganse stat o m  haer uiantscnp 
viel in groote partyscap ende tweedracht, daer groote rnoorderye, roouerye en dootslagen 
om  quanzerz onder die borgersi4. Deze twist uit het grijze verleden van de stad, waarvan 
we het fijne niet weten, werd jaarlijks o p  vnstenavond herdacht: o p  het stadhuis hielden 
de Eeckeïliiigeii en Coptijdkgeii dan lianeiigevechteii. Git gebruik leefde vrijwel ononder- 
broken voort tot 1566". 

In 1305 en 1306 was het in 's-Hertogenbosch buitengewoon onrustig. Naar alle waar- 
schijnlijkheid woedde in de stad een strijd tussen twee facties binnen het patriciaat, de 
Cnodingen en Dicbieringen, de aanhangers van de families Ciiode en Dicbier. Daarnaast 
roerden de ainbachtsgilden zich - voor zover we weten voor het eerst - o p  het politieke 
toneel, in dit geval als bondgenoten van de Dicbieringen. Er schijnt zelfs sprake te zijn 
geweest van een kortstondige 'regering van het gemeen'. De hertog wist echter de orde en 
het oude bestuurssysteem te herstellen en legde bovendien de stad, maar vooral de Dicbie- 
ringen, een boete van 5500 pond op. Hoewel zij de verliezende factie hadden gesteund, 
kregen de ainbachtsgilden van de hertog voor het eerst enkele bestuurlijke bevoegdheden: 
de stadsregering mocht voortaan alleen met instemming van twee betrouwbare mannen 
uit ieder ambachtsgilde accijnzen heffen. De vraag of in deze bepaling een tegemoetko- 
ming aan de politieke aspiraties van de ambachtsgilden moet worden gezien, of dat zij 
verband houdt met de betaling van de boete, kan door gebrek aan nadere gegevens niet 
worden beantwoord". Duidelijk is wel dat de hegemonie van het patriciaat, die de gehele 
dertiende eeuw had voortgeduurd, vanaf het begin van de veertiende eeuw werd onder- 
graven door enerzijds de hertog en anderzijds de rest van de stedelijke bevolking. 

In 1336 slaagde een coalitie van hertog en poorters er tenslotte in de hegemonie van 
de kleine kring schepenfamilies te doorbreken. Het patriciaat verloor het coöptatierecht en 
het alleenrecht op het beheer van de stedelijke finaiiciën". Wat er dat jaar precies is voor- 
gevallen is niet bekend, maar de stijgende onvrede met het oligarchische bestuur, de toene- 
mende invloed van de ambachtsgilden en de groeiende macht van de hertog binnen zijn 

HOPPENBROUWERS en JANSEN, 'Dr. Camps' levenswerk', 8. 
VK 30. 
Ibidem, 30, 236, 248, 250, 253; VAN OUDENHOVEN, Silva Ducis, 49-53; GAH OAA 8083, 
Sv-6r. 
JACOBS, Justitie etz politie, 50-51; VAN DEN HEUVEL, Anrbachtsgildetz, 22-24, 268; HOP- 
PENBROUWERS en JANSEN, 'Dr. Camps' levenswerk', 10-15. 
KUYER, 'Een veste ende een slot', 18. 
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hertogdom moeten een dermate grote druk o p  het patriciaat van 's-Hertogenbosch hebben 
uitgeoefend, dat het in 1366, klaarblijkelijk eigener beweging, zijn coöptatierecht opgaf1'. 
De jaarlijkse benoeming van zeven schepenen en gezworenen was vanaf 1336 voortaan 
een voorrecht van de hertogu. Met betrekking tot die gezworenen tasten we tot dan toe 
grotendeels in het duister. Reeds in het oudste Bossche stadsrecht wordt melding gemaakt 
van iurati: zij zijn dan personen die naast de poortereed nog een speciale eed hebben afge- 
legd. De gezworene werd evenals de schepen bij het afleggen van een getuigenis o p  zijn 
woord geloofd, terwijl een gewone poorter onder ede diende te getuigen. Met de schepe- 
nen waren de gezworenen de enigen die voor het jaargeding konden getuigen dat iemand 
jaar en dag in het ongestoorde bezit van erfelijk goed was geweest, zodat vervolgens een 
akte kon worden opgemaakt, die aanspraken van derden o p  het goed uitsloot. Camps ziet 
in de gezworenen speciale vertegenwoordigers van de poorters20, zoals in vele Vlaamse en 
een aantal Brabantse steden het geval was; Jacobs acht het echter waarschijnlijker dat 
iedere schepen na zijn aftreden als gezworene bij het bestuur betrokken bleef2'. Mct de 
regeling van 1336 komt er meer duidelijkheid in de positie van de gezworenen: toen werd 
namelijk bepaald dat de afgaande schepenen een jaar lang als gezworene dienst zouden 
blijven doen. Het feit dat in de daaropvolgende jaren de gezworenen na een jaar weiger- 
den af te treden lijkt erop te duiden dat vóór 1336 dit ambt een andere invulling had 
gekend. In 1344 moest de hertog de weerbarstige gezworenen nogmaals ~iitdrukkelijk wij- 
zen o p  hun verpiichting na een jaar af te treden2'. Daarna zijn er geen problemen meer 
geweest, waarschijnlijk - volgens Jacobs - omdat de afgetreden gezworenen als 'een deel 
der goede knapen', de latere raadslieden, toch nog bij het bestuur betrokken konden blij- 
ven. De gezworenen en schepenen gingen o p  den duur het eerste lid van de stadsregering 
vormen2'. 

Duidelijker dan voorheen werd in 1336 de rol van de ambachtsgilden in het stadsbe- 
stuur vastgelegd. Het patriciaat verloor in dat  jaar het monopolie over de stedelijke finan- 
ciën. De schepenen konden nog slechts schulden maken in overleg met de ambachtsde- 
kens. Twee beursdragers, aangesteld door de hertog in overleg met de schepenen, zouden 
de stadskas beheren. Hun jaarlijkse rekening moesten ze ter goedkeuring voorleggen aan 
onse scepenen ende geswoirne, dekene vanden ambachten ende een deel van den goeden 
knapen van onser stat24. Het jaar 1336 betekent derhalve voor de bestuursverhoudingen 
binnen 's-Hertogenbosch een radicaal breekpunt: verbreking van de hegemonie van het 
patriciaat, versterking van de positie van de hertog, vergroting van de rol van de am- 
bachtsgilden2". 

Het bestuurssysteem dat in 1336 was ontstaan, bleef zonder grote veranderingen ge- 
durende de rest van de veertiende eeuw in werking. In 1388 verkregen die scepenerz, ge- 
zwoeren, dekenen van den ambachten ende een deel der goider lude van onser voirs. stat 

Ibidem, 17-19. 
GAH OA Charters en privilegebrieven, 75; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrotzrteit ninbnchtsgil- 
den, nr. 13. 
CAMPS, Stndsrecht, 35. 
JACOBS, Justitie ert politie, 45-46; vergelijk ook de afwijkende mening van HOPPENBROU- 
WERS en JANSEN, 'Dr. Camps' levenswerk', 8. 
GAH OA Charters en privilegebrieven, 96; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrontren ainbnchtsgil- 
d m ,  nr. 14. 
JACOBS, Justitie en politie, 46-47. 
GAH OA Charters en privilegebrieven, 75; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrotzr~eiz ninbnchtsgil- 
den, nr. 13. 
JACOBS, Justitie erz politie, 50-52, 67-68; VAN DEN HEUVEL, Ambnchtsgilde;z, 266-267, 269; 
KUYER, 'Een veste ende een slot', 18. 
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van Den Bossche het recht om voortaan zelfstandig accijnzen te mogen heffen. De verkie- 
zing van de beursdragers, nu rentmeesteren genoemd, kwam n11 bovendien aan de schepe- 
nen. Hoewel deze rentmeesters vanaf dat jaar niet één- maar tweemaal per jaar verarit- 
woording af moesten leggen voor hun beheer van de stedelijke financiënx",leven zich in 
dit verband onregelmatigheden voordoen. In 1399 legde hertogin Johanna de stad daarom 
opnieuw een aantal gedetailleerde bepalingen op. Enkele voorbeelden: de rentmeesters, nu 
borgernzeesters genoemd, moesten voortaan de namen vermelden van de personen die zij 
voor goederen of diensten hadden betaald, of van wie zij geld hadden ontvangen. Ze dien- 
den zelf zorg te dragen voor het opmaken van hun rekening. De controle van die rekening 
werd daarenboven nog verscherpt. O p  aandringen van - naar men mag aannemen - de 
ambachtsgilden werden strenge regels gesteld met betrekking tot uitgaven door overheids- 
functionarissen: beperking van de consumptie van wijn en maaltijden bij overheidsaan- 
gelegenheden; afschaffing van het kledinggeld van 60 o ~ i d e  schilden per jaar voor schepe- 
nen en borgermeesters; beperking van de reiskostenvergoeding enzovoort. Ontegenzeglijk 
werd met deze bepalingen de positie van schepenen en borgermeesters strak gedefinieerd 
en ingeperkt en dientengevolge de plaats van de ambachtsgilden binnen het bestel ver- 
sterkt. Dit blijkt ook uit dc enige bepaling die rechtstreeks verband houdt met de arn- 
bacl-itsgilden: iedereen die poorter van de stad werd, was voortaan verplicht o111 lid van 
een van de ambachtsgilden te worden". O p  deze laatste bepaling komen we hierna nog 
terugzu. 

De periode 1399-1401 moet een tijd van verwarring en onrust zijn geweest. Hoewel 
we nauwelijks bijzonderheden kennen, speelde de aanwezigheid van een aanzienlijke Gel- 
dersgezinde minderheid binnen de stad waarschijnlijk een belangrijke rol bij de spannin- 
gen. Hertogin en stad kwamen tegenover elkaar te staan, een hertogelijk leger trok o p  
naar de koppige stad. Hierop bond 's-Hertogenbosch in en toonde zich bereid het geschil 
voor te leggen aan een arbiter: hertog Filips de Goede van Bourgondië. Hertogin Johanna 
beklaagde zich over een aantal voorvallen: bij een expeditie tegen heer Arnt van Heumen 
die zich o p  dat moment in het dorp Heesch bevond, had het grootste deel van de Bossche 
troepenmacht onderweg rechtsomkeert gemaakt, daarbij schout, schepenen en enkele an- 
deren in groot gevaar achterlatend. Ook hadden de inwoners geweigerd een van de door 
haar benoemde schepenen te accepteren, hadden zij de seneschalk van Brabant, een hoge 
hertogelijke ambtenaar2', verhinderd o p  te treden tegen de Bossche schout en hadden zij 
verschillende personen, onderdanen van de hertogin en poorters van 's-Hertogenbosch, 
belet voor de Bossche schepenbank hun recht te zoeken. Bovendien had de hertogin al 
drie of vier jaar lang geen inkomsten, die haar rechtens toekwamen, uit stad en Meierij 
ontvangen. O p  deze punten had de stad betrekkelijk overt~iigende antwoorden, maar uit- 
eindelijk bepaalde Filips de Goede dat de stad de hertogin de gederfde inkomsten moest 
vergoeden en in het vervolg de inning ervan niet meer mocht belelnmeren. Daarenboven 
werd de stad veroordeeld tot een boete van 4000 Franse kronen, te betalen aan de herto- 
gin. De seneschalk moest voortaan ongehinderd zijn werkzaamheden kunnen verrichten in 
stad en Meierij. Tenslotte moesten namens de stad twaalf personen de hertogin om vergif- 

26 GAH OA Charters en privilegebrieven, 257; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbro?tnerr rrmbacht~grl- 
den, ni. 29; JACOBS, J~s t i t re  ei1 politie, 52; VAN DEN HEUVEL, Ambnchtsgilden, 273. 

27 GAH OA A525, 64v-65r; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrontrerz ambnchtsgilde~i, nr. 31; JA- 
COBS, Iustttie eri politie, 52; VAN DEN HEUVEL, Ambnchtsgilden, 274-277. 

28 Zie p.99-101. 
29 Tussen 1399 en 1401 werd dit ambt bekleed door Jan van Immerseel: SMOIAR-MCYNART, 

La lustree ducale, 527. 



fenis vrageni0. 
Ook over de ambachtsgilden had de hertogin in 1401 klachten voorgelegd aan arbiter 

Filips de Goede. De ambachtsdekens zouden vergaderingen hebben gehouden zonder aan- 
wezigheid van schout en schepenen; bovendien zouden zij verscheidene brieven zonder het 
zegel van de stad aan de hertogin en aan steden in Brabant en elders hebben gezonden. De 
ambachtsdekens verweerden zich tegen deze beschuldigingen door te benadrukken dat zij 
inderdaad verschillende malen de mannen van hun ambacht bijeen hadden geroepen, par  
manière de prière et non pas par  manière de commandement, en dan nog uitsluitend tot 
behoud van de eer van hertogin en stad. Wat betreft de ongezegelde brieven, verklaarden 
de dekens, dat zij die pas na weigering van de schepenen van de stad om de desbetreffen- 
de brieven te zegelen, zonder het stadszegel en slechts met hun persoonlijke zegel eraan 
gehangen, hadden verzonden. Aangezien dit punt geen aanleiding gaf tot specifieke straf- 
maatregelen, lijkt het erop dat de argumentatie van de ambachtsgilden door de arbiter is 
geaccepteerd". Enige jaren later was hertog Anton (1406-1415) minder coulant. Een mis- 
]likte revolutiepoging door de ambachtsgilden in 1408 leidde tot strenge maatregelen. Een 
aantal personen werd verbannen, hertog Anton kwam persoonlijk naar 's-Hertogenbosch 
om een andere bestuursorganisatie in te stellen, waarbij de macht van de arnbachtsgilden 
sterk werd ir~geperkt'~. 

De bestuurswijzigingen die in 1408 werden doorgevoerd, leidden tot een bestuurssys- 
teem met een stadsregering bestaande uit drie Ieùeri, een systeem drii - mei de rtodige wij- 
zigingen - tot aan het einde van het Ancien Régime zou blijven functioneren. Het  eerste 
lid van de stadsregering bestond voortaan uit schepenen en gezworenen; hun san~enstelling 
en bevoegdheden bleven onveranderd. Om de macht van de ambachtsgilden terug te drin- 
gen werd nu officieel het tweede lid, bestaande uit de ledige luden, raadslieden of raden, 
die voorheen reeds een vage rol binnen het bestuur hadden gespeeld, toegevoegd. Alle 
personen die schepen (en dus gezworene) waren geweest werden automatisch voor de rest 
van hun leven raadsman3'. De ambachtsgilden bleven actief binnen de stadsregering in het 
derde lid, maar hun bevoegdheden werden aan banden gelegd. De meest in het oog sprin- 
gende maatregel bepaalde dat de dekens van de ambachten, die tot dan toe gekozen 
waren door de ambachtsleden, voortaan zouden worden gekozen door de schepenen en 
gezworenen, uit een lijst met de meest eerbiedwaardige personen, geboren poorters en 
oud-dekens, samengesteld door de aftredende  deken^'^. Het eerste lid bepaalde wanneer 
raadslieden en ambachtsdekens zouden worden opgeroepen. De ambachtsdekens waren 
verplicht te verschijnen en hun oordeel te geven. Wel hadden zij het recht ruggespraak te 
houden met hun achterban. Inzake de stedelijke financiën bleven de arnbachtsgilden een 
rol spelen: was de stad in covzmer, dan moesten de drie Icdcn samen overleggen, waar 
men het geld vandaan zou halen, om de financiële nood te lenigen. Pas wanneer men het 
na een maand nog niet eens kon worden, mochten het eerste lid en de meerderheid van 
het tweede lid buiten de ambachtsgilden om een beslissing nemen"'. 

Één van de bitterste pillen voor de ambaclitsgilde~~, de verkiezing van hun dekens door 

30 GAH O A  Charters en privilegebrieven, 279; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbronnen ombachtsgil- 
den, nr. 32; KUYER, 'Een veste ende een slot', 29-32; VAN DEN HEUVEL, Arnbnchtsgilden, 
278-282. 

31  GAH O A  Charters en privilegebrieven, 279; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbronnen ntnbachtsgil- 
den, nr. 32; VAN DEN HEUVEL, Ambachtsgilden, 278-282. 

32 JACOBS, Justitie en politie, 46; VAN DEN HEUVEL, A~nbachtsgilden, 282-285. 
33 JACOBS, Justitie en politie, 46-47. 
34  GAH OA A534, 40s-47s; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbronnen nmbachtsgilden, nr. 36. 
35 Ibidem; JACOBS, Justitie en politie, 52; VAN DEN HEUVEL, Ambachtsgilden, 283-285. 
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de schepenen, werd al in 1419 weer ongedaan gemaakt. Als clank voor de militaire steun 
die de Bossche ambachtsgilden in dat jaar bij de belegering van Dordrecht aan hertog Jan 
IV van Brabant en zijn echtgenote Jacoba van Beieren hadden geboden, herstelde de her- 
tog het recht van de ambachtsgilden om hun eigen dekens te kiezen. Bovendien werd de 
mogelijkheid om buiten de ambachtsgilden om besluiten te nemen over de stadsfinanciën 
teniet gedaan". Dit systeem bleef, met een korte onderbreking in de periode 1494-1498, 
functioneren tot 1525. De ambachtsgilden bleven, ondanks de beperkingen van 1408, 
actief deelnemen aan het stadsbestuur. Een voorbeeld: de eerste twee leden van de stadsre- 
gering keurden de rekening goed die rentmeesters Nicolaes van Straten en Dirck van Beer- 
se over de periode Bamis 1454 - Pasen 1455 hadden voorgelegd. Het derde lid was het 
niet met de gang van zaken eens, maar had blijkbaar de goedkeuring van de rekening in 
de raad niet kunnen tegenhotiden. Als laatste redmiddel begonilen de ambachtsdekens 
voor de eigen schepenbank een rechtzaak over deze kwestie. De rentmeesters werden be- 
schuldigd van het doen van uitgaven aan niet met name genoemde personen, zonder goed- 
keuring van het stadsbestuur; werkzaamheden zouden zijn verricht zonder toestemming 
van stadswege en werkzaamheden die wel door de magistraat waren bevolen, zouden niet 
zijn uitgevoerd; niet uitbetaalde stadsrenten zouden als betaald zijn genoteerd; de rent- 
meesters zouden aan vrienden geld uit de stadsinkornsten hebben geleend en zonder reden 
geld hebben opgenomen. De hertog trok de zaak naar zich roe. Zijn uitspraak was vernie- 
tigend voor de reriirrieesters: zij hadden zich in hun ambt gemesuseert ende mesdragen, 
werden verplicht alle ongerechtigheden te herstellen, moesten een boete betalen en boven- 
dien blootshoofds voor hoog- en laagschout, schepenen, raden en ambachtsdekens schuld 
bekennen". Impliciet was deze uitspraak bovendien een veroordeling van de door de eer- 
ste twee leden afgegeven goedkeuring van de gewraakte rekening. Het lijkt erop dat het 
patriciaat niet in alle zal<en steeds het belang van de stad voorop heeft gesteld. In dit geval 
steunde de hertog de ambachtsgilden in hun verzet. Dat die steun zeker niet structureel 
was, moge blijken uit de hertogelijke benoeming in 1459 van Dirk van Beerse tot schepen. 
Vrijwel zeker gaat het hier om dezelfde persoon als de veroordeelde rentmeester". 

's-Hertogenbosch kreeg sinds 1430 te maken met de machtige hertog van Bourgondië 
als landsheer. De dagen dat de vier Brabantse hoofdsteden Leuven, Brussel, Antwerpen en 
's-Hertogenbosch, de dienst uitmaakten in het hertogdom, waren voorgoed voorbij. Dit 
neemt niet weg dat de stad bleef strijden voor de handhaving van haar privileges en zich 
met hand en tand verzette tegen de toenemende financiële en militaire eisen van Filips de 
Goede en vooral Karel de Stoute. De dood van Karel de Stoute in 1477  leidde net als o p  
veel andere plaatsen in de Nederlanden ook in 's-Hertogenbosch tot troebelen. Een woe- 
dende menigte drong o p  18  maart van dat  jaar de vergadering van de drie leden van de 
stadsregering binnen en nam 4 3  belangrijke personen, onder wie de laagschout en een 
aantal schepenen, gezworenen en raadslieden, gevangen. Wie daarna precies het bestuur 
van de stad in handen kreeg, is onduidelijk: twee van de zittende schepenen waren gevan- 
gen genomen, van één schepen is het lot in deze periode onbekend, de overige vier zetten 
echter hun activiteiten voort1', althans o p  het terrein van de voluntaire jurisdictie4". In één 

36 GAH OA Charters en privilegebrieven, 346; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrotitrerz nnzbnchts- 
gildetz, nr. 39; JACOBS, Justitie erz politie, 55;  VAN DEN HEUVEL, Arnbnchtsgildetz, 286-288. 

37 GAH OA Charters en privilegebrieven, 484; VAN DEN HEUVEL, Reclttsbrotitzen ntizbnchtsgil- 
den, nr. 69;  VAN DEN HEUVEL, A~nbnchts~ilden, 291-294; JACOBS, Justitie en politie, 69; 
JACOBS, 'De politieke rol', 86. 

38 JACOBS, Justitie etz politie, 266. 
39 VAN LITH-DROOGLEEVER FORTUIJN, 'De stad 's-Hertogenbosch', 84. 
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kroniek wordt gesproken van een bewind van dekens en ambachtslieden4'. Andere kro- 
nieken houden zich in hun kwalificaties van de leiders van de opstand meer o p  de vlakte. 
Cuperinus spreekt van een groote verveerliken oploop onder die borgers; Molius van ple- 
beortrm d o r n i n i ~ m ~ ~ .  Het lijkt waarschijnlijk dat het initiatief bij enkele gilden, met name 
de linnenwevers en speldenmakers, heeft gelegen. De opstandelingen dwongen de hoog- 
schout de gevangenen te berechten. Als eerste werd laagschout J a n  van Arkel voorgeleid. 
Na o p  zijn knieën om genade te hebben gesmeekt, kreeg hij een boete van maar liefst 700 
Rijnsgulden. Daarop volgde jan van Erp, aan wie een boete van 3000 Rijnsgulden werd 
opgelegd. De overige gevangenen werden in mei 1477  vrijgelaten tegen beraling van een 
boete van in totaal 7700 Rijnsgulden. En daarmee was het oproer ten einde. In juni 1477 
vergaf de hertogin de stad hetgeen er zich in de voorgaande maanden had voorgedaan en 
beloofde er geen onderzoek naar in te zullen stellen4!De gedupeerden van het oproer, 
degenen die gevangen hadden gezeten en hoge boetes hadden moeten betalen, werden aan 
hun lot overgelaten: pas na lange procedures slaagden zij erin hun geld terug te krijgen en 
hun naam te zuiver ei^^^. Consequenties voor de bestuurlijke organisatie van de stad heeft 
deze opstandige episode, mede door de zwakheid van het landsheerlijk gezag, niet gehad. 
Sterker nog, in een ordonnantie die het stadsbestuur o p  1 0  november 1477  uitvaardigde, 
werd de positie van de ambachtsgilden zelfs versterkt. In de eerste plaats kregen de am- 
bachtsdekens een soort parlementaire onschendbaarheid voor hetgeen in de vergadering 
van de raad was gezegd; bovendien werderi de bevuegdliedeii van de ambachten bij hei 
financiële beheer vergroot4'. 

In de daaropvolgende decennia bleef de verhouding tussen bestuurlijke elite en am- 
bachtsgilden gespannen. De verhouding tussen stad en landsheer was o p  een enkel inci- 
dent na, meestal in verband met belastingen of overlast door soldaten, over het algemeen 
vrij goed. In 1485 verzetten stad en Meierij zich tegen een door Maximiliaan van Oosten- 
rijk opgelegde belasting. In 1488 weigerde de stad Maxiiniliaans vader, keizer Frederik I11 
die met duizend ruiters o p  weg van Vlaanderen naar Duitsland in 's-Hertogenbosch wilde 
overnachten, toegang te verlenen: uiteindelijk moest de stad deze halsstarrige houding 
bekopen met onder andere een boete van 35.000 ~ i j n s g u l d e n ~ ~ .  

De interne conflicten en de economische neergang, die de stad in de laatste decennia 
van de vijftiende eeuw doormaakte, vormden in 1494 voor hertog Filips de Schone, ervan 
overtuigd dat deze zaken zich hadden kunnen voordoen by gebrecke van goede pollicie 
ende regiment in onser voirs. stat4', aanleiding om in 's-Hertogenbosch een drastische 
bestuursorganisatie door te voeren. Voortaan zouden er naar Leuvens model jaarlijks twee 
burgemeesters zijn: de zogenaamde buitenburgemeester, door de hertog geselecteerd uit 
gezworenen en raadslieden; de binnenburgcmeester, door het derde lid gekozen uit een 
lijst van drie kandidaten, opgesteld door buitenburgemeester, schepenen en gezworenen. 

40 Dat wil zeggen de registratie voor de schepenbank van overeenkonlsten tussen twee particuliere 
partijen; vergelijk p.109. 

41 HERIMANC ed., 'Vijf-en-twintig jarig kronijkje', 202-203. 
42 VK 65; GAH OAA 8083, 9v. 
43 GAH OA Charters en privilegebrieven, 565; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrontietz ambachtsgil- 

den, nr. 82. Ondanks deze belofte werden toch twee jaar later twee van de belangrijkste onrust- 
stokers uit 1477 onthoofd. 

44  VAN LITH-DROOGLEEVER FORTUIJN, 'De stad 's-Hertogenbosch', 87-89. 
45 GAH OA Charters en privilegebrieven, 569; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrotznetz ambachtsgil- 

detz, nr. 83; VAN DEN HEUVEL, A~nbachts~ildeti, 298-300. 
46 VAN LITH-DROOGLEEVER FORTUIJN, 'De stad 's-Hertogenbosch', 89-93. 
4 7  GAH OA Charters en privilegebrieven, 647; VAN DEN HEUVEL., Rechtsbrontzetz n~rzbachts~il- 

den, nr. 95. 
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Hoewel langs verschillende wegen benoemd, hadden beide burgemeesters dezelfde taken 
en bevoegdheden: zij hadden het recht het stadsbestuur bijeen te roepen en in de vergade- 
ring als eerste te spreken. Tevens waren zij in rechterlijke zaken actief. 

Eveneens nieuw in 1494 was een welstandseis voor alle leden van de stadsregering: de 
burgemeesters moesten minimaal kunnen beschikken over een jaarlijkse erfrente van 150  
gulden of een vermogen van 1800 gulden. De samenstelling van de eerste twee leden4' van 
de stadsregering bleef onveranderd. Wel werd ook voor lidmaatschap van deze organen 
een welstandseis gesteld: 100  gulden jaarlijkse rente of een vermogen van 1200 g ~ ~ l d e n 4 y .  
Het derde lid kreeg met het zogenaa~nde natiënsysteem een radicaal andere structuur. De 
politiek gerechtigde ambachtsgilden werden, in navolging van de bestuurssystemen in 
Brussel en ~euven", ingedeeld in zeven natiën. Alle poorters waren verplicht deel uit te 
maken van één van deze natiën. Iedere natie koos acht gezworenen, waaruit de eerste 
twee leden van de stadsregering o p  hun beurt twee gezworenen kozen die, samen veertien 
man sterk, het derde lid zouden vormen. Deze gezworenen van het derde lid moesten 
beschikken over minstens 5 0  gulden aan renteopbrengsten per jaar of 600 gulden aan ver- 
mogen. Vervolgens zou jaarlijks één van de twee vertegenwoordigers van iedere natie in 
de stadsregering aftreden, evenals drie van de overige zes gezworenen. De natiën kozen elk 
vier nieuwe gezworenen, de twee eerste leden van de raad wezen uit de gezworenen ver- 
volgens weer voor elke natie één nieuwe vertegenwoordiger in het derde lid aan. De twee 
gezw~renen  van elke natie die deel ui:mûa!::en van he: derde !id ~ilochti-il geen rugge- 
spraak houden met hun gehele achterban, maar alleen met de overige zes gezworenen van 
hun natie, en wel uitsluitend over aangelegenheden die Brabant of de hertog aangingen of 
over uitgaven van meer dan 100 gulden. Wanneer de veertien vertegenwoordigers van de 
natiën onderling geen overeenstemming konden bereiken, werden besluiten genomen door 
de eerste twee leden en de meerderheid van het derde lid. Kon het derde lid het binnen 
een maand niet eens worden met de andere twee leden, dan waren die laatste twee gerech- 
tigd zelfstandig een besluit nemen"'. Met recht constateert Jacobs dat de ambachtcgilden 
binnen dit systeem vrijwel monddood waren gemaakt"2. 

Deze bestu~irlijke constellatie heeft naar alle waarschijnlijkheid niet goed gefurictio- 
neerd. Zeker is dat de zorgwekkende econonlische toestand van de stad in de vier jaar dat  
liet natiënsysteem in werking was, alleen nog maar verslechterde. Bossche burgers werden 
buiten de stad steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld en gearresteerd voor de 
schulden die hun vaderstad had gemaakt. O p  1 oktober 1498 keerde 's-Hertogenbosch 
stad dan ook terug naar het bestuurssysteein van vóór 1494. Daarmee werd ook de oude 
positie van de ambachtsgilden in het derde lid hersteld. Hoewel er van hertogelijke zijde 
geen protest tegen deze drastische stap is gekomen, is er voorzover bekend geen hertoge- 
lijke autorisatie voor verleend. 

48  In zestiende eeuwse stukken is steeds sprake van de eerste twee leden of de twee eerste leden. 
Deze terminologie zou kunnen doen veroriderstellen dat  er dan nog minstens twee andere leden 
waren, terwijl er in werkelijkheid slechts drie leden waren. 

4 9  BLOCKMANS, 'Mobiliteit', 243: in Dordrecht werd, eveneens in 1494, een minimun~vermogeri 
van 1000 gulden voor de vroedschap en 800 gulden voor schepenen en raden geëist. 

50 VAN DEN HEUVEL, Ambachtsgilden, 303-304; VAN UYTVEN ed., Leuven 'de beste stad vat7 
Brabant' I ,  224-227; VAN UYTVEN, 'Stadsgeschiedenis', 234. 

51  JACOBS, Justitie etl politie, 59-61; 64-66; VAN LITH-DROOGLEEVER FORTUIJN, 'De stad 
's-Hertogenbosch', 93-96; VAN DEN HEUVEL, Atnbnchtsgilden, 305-310. 

52 JACOBS, Justitie en politie, 61. 



De bestuurlijke constellatie die in de loop van de vijftiende eeuw in 's-Hertogenbosch was 
gegroeid, was na het korte intermezzo van 1494-1498 opnieuw in werking getreden. Hoe 
stak dat systeein in elkaar? De hertog werd binnen de stad vertegenwoordigd door de 
laagschout. De hoogste hertogelijke functionaris binnen de Meierij van 's-Hertogenbosch, 
de hoogschout, resideerde gewoonlijk ook binnen de hoofdstad van dat kwartier. Vanaf 
1535 werden de f~incties van laag- en hoogschout steeds door één persoon vervuld. Tot 
1629 waren achtereenvolgens Jan van Brecht (37)  (laagschout 1530-; hoogschout 1535- 
1558); diens zoon Jacob van Brecht (1558-1599); diens zoon Filips van Brecht (1599- 
1629) gecombineerd laag- en hoogschout". De laagschotit moest enerzijds ten overstaan 
van de hertog een eed van trouw zweren en hem een borgsom betalen, anderzijds moest 
hij voor schepenen van 's-Hertogenbosch zweren de rechten en privileges van de stad te 
zullen eerbiedigen. De laagschout was de funciioiìaris die namens de hertog de nieuwe 
schepenen beëdigde"". Hij bezat namens de hertog de middelbare en lage jurisdictie in stad 
en vrijdom van 's-Hertogenbosch en was dus competent in boetstraffelijke en civiele za- 
ken. De hoogschout bezat de hoge of criminele jurisdictie in stad en Meierij. O p  het ge- 
bied van de justitie trad de schout met zijn dienaren op tegen crimineel gedrag door mid- 
del van arrestaties en beslagleggingen. Hij kon de arrestant ofwel tot compositie brengen, 
dat wil zeggen mei hem tot overeenstemming komen over een boete, ofwel voor de recht- 
bank leiden. Als monitor scnbinorum inaande hij de schepenen recht te spreken, hij zat de 
rechtbank voor en droeg zorg voor de tenuitvoerlegging van de vonnissen. O p  het terrein 
van de wetgeving zorgde de schout voor publicatie en handhaving van hertogelijke en 
stedelijke ordonnanties. Over inhoudelijke bemoeienis van de schout met stedelijke ordon- 
nanties bestond onenigheid: de schout eiste inzage vooraf om de rechten van de hertog te 
kunnen beschermen, het stadsbestu~ir verzette zich tegen inmenging van buitenaf. Tenslot- 
te hadden de schouten bevoegdheden o p  het terrein van de defensie en de waterstaat"'. 

Sinds 1 oktober 1498 bestond de stadsregering weer uit de drie leden in hun oude 
samenstelling (zie overzicht 1). Het eerste lid bestond uit de zeven schepenen en de zeven 
gezworenen. O p  de verkiezingsprocedure en de eisen die aan de schepenen werden gesteld 
komen we in hoofdstuk 7 nog uitgebreid terug". Schepen was men voor de duur van één 
jaar, van Batnis, 1 oktober, tot en met 30 september van het volgende jaar; het daarop- 
volgende jaar ftingeerde men dan als gezworene; vanaf het daaropvolgende jaar was men 
raadsman. Pas twee jaar na beëindiging van een schepenmandaat was men weer voor een 
nieuwe termijn als schepen verkiesbaar. De zeven schepenen vormden samen de schepen- 
bank, de rechtbank van de stad. Voorts speelden de schepenen met de gezworenen een 
belangrijke rol bij de stedelijke wetgeving en het dagelijks best~iur van de stad". 

H& tweede lid van het stadsbestuur werd gevormd door de raden, ook wel aangeduid 

Ibidem, 239-240. 
Zie over de rol van de hoog- of laagschout bij de verkiezingsprocedure p.212-213. 
JACOBS, Justitie en politie, 20-30; COOPMANS, 'De Meierij van 's-Hertogenbosch', 80-82. 
Zie p.212-220. 
JACOBS, Justitie en politie, 32-46. 
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ragen voor 

als ledige luden of raadslieden. Schout Jacob van Brecht beschrijft in l 5 6 5  hun positie als 
volgt: die eens van synen leven schepen hier ten Bossche is geweest blyft  altyts inden eedt 
continuelick nlsoo lange als h y  leeft en  mach altyt ongeroepen byden breder raedt ende 
inder vergaderinge vnnder stadt ofte drie leden c o e m e i ~ ' ~ .  Iedereen die ooit schepen - en 
dus gezworene - van 's-Hertogenbosch was geweest, bleef voor de duur van zijn leven 
raadsman van die stad". 

In 1498 werd het derde lid in zijn oude vorni hersteld. Niet langer goId het natiën- 
systeem; voortaan werd het derde lid weer gevormd door de dekens van de politiek be- 
voegde ambachtsgilden. Een aantal gilden was niet vertegenwoordigd in het derde lid, 
wellicht omdat ze te klein waren of pas waren ontstaan, nadat het bestuurssystee~n al was 
uitgekristalliseerd. Rond 1500 waren achttien ambachtsgilden in het derde lid van de 

58 ARAB RB 51, 223v. 
59 JACOBS, Justitie etz politie, 46-49. 
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stadsregering vertegenwoordigdh". Iedereen die meester van een gilde was, geboren poorter 
van de stad en van wettige geboorte, kon ambachtsdeken van dat  gilde worden. Of er 
vóór 1525 al sprake was van een welstandseis voor dekens is onzeker. Het eerste lid kon 
de ainbachtsdekens als derde lid ter vergadering ontbieden, wanneer het dat nodig achtte. 
In financiële kwesties was aanwezigheid van de dekens in de raadsvergadering noodzake- 
lijk. Wanneer zij werden opgeroepen, waren de dekens verplicht in de raad te verschijnen 
en, eventueel na ruggespraak met de gildebroeders, hun opinie kenbaar te maken. Beslui- 
ten werden genomen door de drie leden gezamenlijk, unanimiteit was niet vereist, wel een 
meerderheid binnen elk lidh'. 

Dit bestuiirssysteem had het grootste deel van de vijftiende eeuw gefunctioneerd, maar 
was niet in staat gebleken de groeiende crisis van de Bossche stadsfinanciën te bedwingen. 
De radicale bestuurshervorming van Filips de Schone was daar evenmin in geslaagd. Bij de 
terugkeer naar het oude bestuursstelsel in 1498 was dan ook duidelijk dat nieuwe maatre- 
gelen noodzakelijk waren om de financiële malaise te bestrijden. In 1499 besloot de stads- 
regering tot het aanstellen van zes goede manuen met uitgebreide bevoegdheden. De her- 
tog gaf hiervoor zijn toestemming en verleende bovendien - we zagen het reeds - een brief 
van state ende atterminatie, waarmee de stad acht jaar de tijd kreeg om haar schulden af 
te lossen en de persoonlijke aansprakelijkheid van de individuele Bossche poorter voor de 
stadsschulden tijdelijk werd opgehevenh2. Dit betekende dat de Bossche handelaren weer 
relatief ongestoord hun activiteiten buiten de stad konden voortzetten, althans binnen de 
hertogdommen Brabant en Limb~irg en de landen van Overmaze. De nieuwe functiona- 
rissen werden door de eerste twee leden van het stadsbestuur gekozen uit een door de am- 
bachtsgilden opgestelde voordracht van twaalf goede, eerbare mannen, ieder voor min- 
stens 1000 Rijnsgulden gegoedh'. De aangewezen personen kregen zeer uitgebreide be- 
voegdheden om de financiële probleinen te lijf te gaan. Iedereen - ook de leden van de 
stadsregering - moest hun bevelen opvolgen o p  verbeurte van lijf en goed. Later heeft het 
stadsbest~iur de macht van deze goede mannen enigszins ingeperkt: voor de iristelling van 
nieuwe accijnzen of andere belastingen was vanaf 1511 de eendrachtige goedkeuring van 
de drie leden vereist". Gedurende de zes jaren van hun ambtstermijn mochten de zes 
goede mannen geen andere ambten vervullen en ook geen accijnzen of goederen van de 
stad pachten. Ieder jaar moesten zij het stadsbest~iur hun rekening ter goedkeuring voor- 
leggen. 111 de gegeven omstandigheden was de nieuwe functie van goede man verre van 
begerenswaardig, maar o p  weigering van het ambt stond confiscatie van bezittingen en de 
doodstraf. Van de stadsbewoners werd - naast gehoorzaamheid aan de zes goede mannen 
- geëist dat  zij alle pracht en praal in de volgende zes jaren achterwege zouden latenh'. 
Tot en met 1547 bleef de functie van goede man, later ook aangeduid als gecommitteerde 
tot den regimente ende politie, bestaan, hoewel aantal en ambtstermijn niet steeds gelijk 
bleven. In 1547  werd de positie van de rentmeesters" als verantwoordelijken voor de 
stadsfinanciën weer hersteld. Veel meer dan de gecommitteerden waren zij in hun doen en 

60 Zie tabel 5.20, p.145. 
61 Ibidem, 50-59; JACOBS, 'Politieke rol', 85-87; VAN DEN HEUVEL, Atnb~chts~ilden,  286-288. 
62 GAH OA Charters en privilegebrieven, 658. Zie ook p.28. 
63 JACOBS, Justitie en politie, 74. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem, 70-71; VAN LITH-DROOGLEEVER FORTUIJN, 'De stad 's-Hertogenbosch' 96-97; 

VAN DEN HEUVEL, Atrzbnchtsgilden, 3 10-312. 
66 De functie van rentmeester, hoewel in 1499 met de aanstelling van de goede inannen in feite een 

lege huls geworden, bleef toch voortbestaan. Zie hierover p.253-254. 
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laten ondergeschikt aan het stadsbestuurh7. 
De financiële noodtoestand in 's-Hertogenbosch aan het einde van de vijftiende eeuw 

was in 1494 voor de hertog de belangrijkste reden geweest om het bestuurssysteen~ van de 
stad ingrijpend te wijzigen. Het nieuwe bestuurssysteem bleek echter niet in staat om de 
stedelijke financiën te saneren, zeer waarschijnlijk omdat brede steun vanuit de bevolking 
ontbrak. De herinvoering van het oude bestuurssysteem en de directe betrokkenheid van 
de ambachten bij de instelling van de zes goede mannen konden een dergelijke brede steun 
wel verzekeren. Het door de goede mannen veelvuldig gebruikte middel van directe hoof- 
delijke belastingen, waarbij iedereen naar draagkracht werd aangeslagen, zal grote delen 
van de bevolking hebben aangesproken, behalve natuurlijk de bovenlaag: in de zetting van 
1502-1503 werd 70% van de totale opbrengst opgebracht door de rijkste 20% van de 
aangeslagen bevolkinghx. Het patriciaat, vertegenwoordigd door de eerste twee leden van 
de stadsregering, gaf de voorkeur aan rentenverkoop en instelling of verhoging van indi- 
recte belastingenhy. De omstandigheid dat na 1512-1513 decennia lang geen directe hoof- 
delijke belastingen meer werden geheven, mag enerzijds wijzen o p  een verbetering van de 
financiële situatie van de stad ' s - ~ e r t o ~ e n b o s c h ~ " ,  anderzijds kan zij ook duiden o p  een 
groeiend overwicht van het patriciaat in de stadsregering. 

4.3.2. DE TROEBELEN VAN 1525 
UN INSTITUTIONELE GEVOLGEN 

Naar aanleiding van een oproer in 1525 drong Karel V de stad 's-Hertogenbosch een 
aantal wijzigingen in haar best~~~irssysteem op, die met name de rol van de ainbachtsgil- 
den in ernstige mate inperkten (overzicht 2). In 1525 was binnen de Bossche stadsregering 
onenigheid ontstaan over een nieuwe bede van de landvoogdes aan de Staten van Brabant. 
Een commissie van raadslieden en zes a~íïbachtsdekens had te Mechelen ~~ariïei-is 's-Herto- 
genbosch geweigerd voortaan een vaste jaarlijkse bijdrage aan de landsheer te betalen, 
maar onder zware druk wel ingestemd met een eenmalige bijdrage. Toen deze commissie 
het bereikte onderhandelingsresultaat aan de Bossche raad voorlegde, bleek die verdeeld te 
zijn: met name de ambachtsdekens achtten het toegezegde bedrag te hoog en beschuldig- 
den de eerste twee leden ervan dat zy meer betragtte 's Keizers gunst te wirznen, o m  
ampten voor haare kinderen te bekomefz, dan stads welzyn te bevorderen7'. De ambachts- 
gilden hielden daarop rumoerige vergaderingen. De meest radicale ambachten, de wevers, 
speldenmakers en nestelmakers, dwongen nu de stadsregering om het maalgeld af te schaf- 
fen en de bieraccijns te verlagen. Van de vele kloosters in de stad die belastingvrijdom 
genoten, eisten zij een bijdrage naar draagkracht in alle stadslasten. Het is onduidelijk of 
dit een eenmalige eis was om de bede o p  te kunnen brengen of als een structurele maatre- 
gel moet worden gezien. Onder zware druk gaven alle kloosters toe, met uitzondering van 
de kartuizers, wilhelmieten en predikheren. Die drie wendden zich tot de regentes en ver- 
kregen van haar de toezegging dat de privileges van de kloosters zouden worden gerespec- 
teerd. Met deze actie riepen deze kloosters evenwel de toorn van althans een deel van de 
bevolking over zich af. De voorraadkelders van de wilheirnieten en predikheren werden 
door een woedende menigte geplunderd. De kartuizers wisten eenzelfde lot slechts af te 
wenden door in hun boomgaard taeffelen met  broot, booter, kees e d e  bier klaar te zetten 

JACOBS, Justitie en  politie, 72-73. 
BLONDE, 'Sai1eringspogii1peI1', 65. 
BLONDE, Sociale structuren, 12. 
BLONDE, 'Sarieringspogingen', 66, grafiek 1. 
VAN HEURN, Historie der stad 1, 441-442. 
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voor het aanstormende Bossche gepeupel7" Met deze rebelse daad bevond de stad zich in 
een staat van openlijke opstand tegen het landsheerlijke gezag. Het  vertrek van een dele- 
gatie van het stadsbestuur naar Brussel, met het doel de landvoogdes de gebeurtenissen in 
's-Hertogenbosch uit te leggen, werd door de oproerlingen verhinderd. De stad was feite- 
lijk in handen van de ambachtcgilden. Een felle reactie uit Brussel bleef niet uit: in het 
gehele land werden goederen van Bosschenaren in beslag genomen, landvoogdes Marga- 
retha van Oostenrijk trok persoonlijk met een leger naar het noorden van Brabant. Pogin- 
gen vanuit 's-Hertogenbosch om onderhandelingen aan te knopen werden door de land- 
voogdes afgewezen: zij eiste dat eerst diegenen die zich schuldig hadden gemaakt aan 
plundering van kloosters zouden worden uitgeleverd. Toen de Bossche burgers deze eis 
vernamen, gaven zij te kennen dat  zy  het alle gedaan hadden, en dat  de een geen meerder 
schuld dan de ander had7'. Margaretha liet daarop haar troepen de toegangswegen naar 

72 VK 225. 
73 VAN HEURN, Historie der stad I ,  448. 
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de stad afsluiten. De Bosschenaren bereidden zich voor o p  een gewapend treffen, maar 
een aanzienlijk poorter en raadsman, Jan van Vladeracken (179), heer van Geffen74, slaag- 
de erin de verhitte gemoederen enigszins tot bedaren te brengen en de opstandelingen te 
overtuigen dat verder verzet zinloos was en uiteindelijk alleen tot een zwaardere straf voor 
de stad ZOLI leiden. Onderhandelingen volgden en uiteindelijk onderwierp 's-Hertogen- 
bosch zich aan de landsheer. In zwarte kleren, blootshoofds, elk met een brandende toorts 
in de hand, trokken 150 gildenleden de landvoogdes tegemoet, vielen voor haar o p  de 
knieën en smeekten om vergiffenis. 's-Herrogenbosch zou de gevorderde beden zonder 
~iitstel betalen, alsmede een boete van 12.000 Rijnsgulden. Bovendien werd het bestu~irs- 
systeem van de stad drastisch gewijzigd7s. 

Een van de kenmerken van de regering van Karel V is het systematisch terugdringen 
van zogenaamd 'democratische' elementen in de verschillende lagen van het bestuurssys- 
teem. Met name de positie van de an~bachtsgilden in de lokale besturen heeft hij, waar 
zich de mogelijkheid voordeed, zoveel mogelijk beknot. Het nieuwe bestuurssysteern, dat  
Karel V o p  1 2  augustus 1525 aan 's-Hertogenbosch gaf, past uitstekend in dit beeld: met 
name de rol van de ambachtgilden werd sterk aan banden gelegd7h. Allereerst werd, van- 
wege de omvang en het inwonertal van de stad, het aantal schepenen van zeven o p  negen 
gebracht. Twee schepenen zouden elk jaar worden gecontinueerd, zodat jaarlijks zeven 
nieuwe schepenen werden benoemd door de hertog of diens comn~issar issen~~.  Doordat de 
continuïteit in het schepencoliege werd gewaarborgd door deze twee schepenen, was de 
rol van de gezworenen min of meer overbodig geworden7! Toch bleef het ambt van ge- 
zworene bestaan en bleven deze functionarissen ook actief in het stadsbestuur. De positie 
van het tweede lid, de raadslieden, veranderde niet. Over een minimum vermogen om 
schepen te kunnen worden, zoals in 1494 was vastgesteld, wordt in 1525 niet gesproken. 

Voor de best~i~irlijke elite, die de eerste twee leden van de stadsregering bezette bracht 
1525 geen wezenlijke wijzigingen. Het derde lid daarentegen moest zich zeer ingrijpende 
veranderingen laten welgevallen. Het gilde van de linnenwevers werd vanwege zijn aan- 
deel in de troebelen uit het derde lid gezet7Y. Het werd de ambachtsgilden verboden om 
gemeynen vergaderingen in kerckhoff of o p  andere plaatsen te houden o p  verbeurte van 
lijf en goed. Het aantal dekens en gezworenen van de zeventien politiek gerechtigde am- 
bachtsgilden werd voortaan van bovenaf opgelegd: in totaal 50  dekens en 1 7 7  gezwore- 
nen''. Het recht om deze gildenfunctionarissen zelf te kiezen werd de ambachtsgilden 
bovendien ontnomen: zij mochten nog slechts een dubbeltallige voordracht doen van per- 
sonen die konden beschikken over een jaarlijks inkomen van 50  Rijnsgulden uit renten of 
een vermogen van 600 Rijnsgulden. Uit deze voordracht kozen de schepenen vervolgens 

In totaal was hij tussen 1476 en 1528 dertien maal schepen van 's-Hertogeribosch. Tijdens de 
troebelen van 1525 was hij raadslid. Zijn optreden heeft de waardering van dc landslieer opgele- 
verd, getuige het feit dar hij op Bamis 1525, in de eerste schepenbank na de bestuur~hervormin~,  
door Karel V tot president-schepen werd benoemd. 
VAN DEN HEUVEL, Ambnchtsgilderz, 315-316; VAN HEURN, Historie der stad I ,  439-451; 
VK, 90-94; 223-229; VAN UYTVEN, "'Altyt sier dat eynde aen!"'; VAN DE LAAR, 'De 
katholieke restauratie', 195-198; GAH OAA 8083, 37r-46v. 
GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 720; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrometz ambnchts- 
gilden, nr. 123. 
JACOBS, Justitie er1 politie, 32-36; VAN DEN HEUVEL, Atnbnchtsgilden, 317. 
JACOBS, Justitie e72 politie, 46. 
JACOBS, 'Politieke rol', 81; JACOBS, Justitie ett politie, 52-54; BLONDE, 'Sarieringspogingen', 
74; andere interpretatie: VAN DEN HEUVEL, Ambnchtsgilde~z, 50. Tijdens de troebelen i r i  1566 
trachtten de linnenwevers hun politieke rol te herwinnen: zie p.105. 
Zie tabel 5.19, p.144. 
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dekens en gezworenen. De dekens mochten geen ruggespraak meer houden met de gewone 
gildenleden, maar alleen nog met de gezworenen van hun ambacht en dan alleen nog om 
zakeiz, ons off omen nacomelingen of den gemeenen lande van Brabant aengaende, off 
van sommen van perznyngen gedraegende boven hondert gulden eens. Ieder gilde afzon- 
derlijk moest vervolgens in de raad zijn opinie kenbaar maken. Wanneer de verschillende 
ambachtsgilden het onderling niet eens waren, werden besluiten genomen door de twee 
eerste leden met de meerderheid van de dekens. De formele positie van de ambachtsgilden 
binnen het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch was met deze regeling zeer verzwakt8'. 

4.3.2.1. iedere poorter verplicht lid van een ambachtsgilde? 
Bij de regeling van 1525 werd bepaald dat poorters van de stad niet meer verplicht waren 
om lid van één van de ambachtsgilden te worden. Verschillende auteurs hebben beweerd 
dat deze verplichting daarom tussen 1399 en 1525 onverkort moet hebben gegolden. 
Vanaf 1399 lijkt het derde lid van de stadsregering inderdaad het karakter van een ge- 
meenrevergadering te hebben gekregen. De hertogin bepaalde toen immers: item en snl 
men nyemont voirtaen poirter maken itz onser uoirs. stadt van Den Bosch, hy en snl mede 
in een ambacht comeit derselver onser stndtX2. In 1445 beklaagde de laagschout van 's- 
Hertogenbosch zich erover dat binnen der stat ende uryheit uarzden Bossch vele ingesete- 
m i 7  waren die dair ambachten, comanscappen ende neringen deden, die welke gbeen poir- 
ters efz Waren of mitterz poirteren tot ghenen schoet noch genoet en stonden. Landsheer en 
stadsbestuur spraken nu a f  dat soe wye inder voirscreuen stat geseten waer ende gheen 
poirter en wam, binnen enen sekeren genoemden tide poirter weerden ende aldair in een 
ambacht conzen souden" Om hun loyaliteit aan de stad te versterken moesten alle inwo- 
ners van 's-Hertogenbosch poorter én lid van een ambachtsgilde worden. In 1444 werden 
58 nieuwe poorters ingeschreven, in 1445 maar liefst 143, in 1446 slechts 52, in daarop- 
volgende jaren daalde dit aantal nog verderx4. De maatregel van 1445 heeft blijkbaar 
slechts kortstondig effect gehad. Hieruit blijkt intussen wel dat de koppeling tussen 
poorterschap en lidmaatschap van een ambachtsgilde rond het midden van de vijftiende 
eeuw nog steeds bestond. Bij de bestuursherziening van 1494 bepaalde hertog Filips de 
Schone: ende sullen alle burgeren van der voirs. stadt, geboren oft gecochte burgeren, 
gehouden wesen te zyne in een van der voirs. zeven nacien, hetzy coopluideit, rentiers oft 
anderen in der uoirs. stat wonende; behouden scepenen, gesworen ende raedsluyden, de- 
welcke niet Iziesen en sullen, mair bliuen als van desen nair die oude costzimen8". In 1525 
bepaalde Karel V tenslotte: ende en zullen den innegeboren noch die gecochte poorters 
van der uoirs. stadt van sl-lertogenbossche, van wat staete off condicie die zijn, uoirtaen 
nyet gehouden wesen in eenigen van den uoirs. ambochten te zyne off in die te commen, 
tenzy by huerzelfs eygen willex". Tussen 1399 en 1525 - met uitzondering van de periode 
tussen 1494 en 1498 - zou dus iedere geboren en gekochte poorter van 's-Hertogenbosch 

81 GAH OA Charters en privilegebrieven, 720; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrorztzen nmbcrchtsgil- 
den, nr. 123; JACOBS, Justitie en politie, 50-63; VAN DEN HEUVEL, Ambnchtsgilden, 318- 
321. 

82  GAI3 OA A525, S4v-5Sa; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrotzneiz ambnchtsgilderz, nr. 31. 
83  ARAB RK 13004, Kerstmis 1444 - Sint-Jari 1445, vatzdetz gheizerz die poirters syti tuorderi. 
84 ARAB RK 13004, Kerstmis 1443 en verder. 
SS GAH O h  Charters en privilegebrieven, 647; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbroirtletz ambnchtsgil- 

deti, nr. 95. 
86 GAH OA Charters en privilegebrieven, 720; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbromen ntnbachtsgil- 

den, nr. 123. 
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verplicht lid zijn geweest van een van de ambachtsgilden, concludeert Van den Heuvelx7. 
Zonder dat nader o p  de implicaties van deze constatering werd ingegaan, is dit standplint 
in de literatuur zonder meer overgenomenR8. Van den Heuvel zelf is de enige die nuances 
aanbrengt bij zijn eigen conclusie: hij wijst erop dat voorschriften van het landsheerlijk 
gezag lang niet altijd strikt werden nagevolgd en hij benadrukt het belang van de feitelijke 
machtsverhoudingen binnen de stad. Toch onderscheidt hij voor deze periode twee soor- 
ten ambachtsleden: bedrijfsleden en de politieke ledenxy. 

Inderdaad waren in veel Europese steden, waar ambachtsgilden een belangrijk aandeel 
in het bestuur hadden, poorterschap en gildenlidmaatschap aan elkaar gekoppeld: alleen 
leden van a~nbachtsgilden konden poorter van de stad worden. Z o  gold in Londen dat  alle 
inhabitants to be admitted shall be of some mystery or  tradey0. Ook in Duitse steden als 
Konstanz, Keulen, Freiburg en A~igsburg hadden de ambachtsgilden bevochten dat het 
burgerrecht afhankelijk was van gildenlidmaatschapY'. Het bekendste voorbeeld in Neder- 
land is Utrecht: daar kon niemand poorter worden hi er2 hebbe eerst volle ghilde ghewoiz- 
nen, zodat bi een vol ghildebroeder tUtrecht isy2. Omdat de Utrechtse gilden taken vervul- 
den als tocht, waak, hulp bij brand, onderho~id van stadswallen en grachten, taken die 
allen aangingen, moest iedere burger gildelid zijn. De reglementering ging zelfs zover, dat  
nieuwe poorters, ongeacht hun beroep, door de stadsraad ais politieke leden bij de gilden 
met de minste leden werden ingedeeld, opdat ook die hun lasten konden blijven opbreri- 
gen en aan hun verplichringen blijven voidoen. Voor de uiroefening van hun beroep waren 
deze nieuwe poorters daarentegen gebonden aan de keuren van het gilde, waaronder hun 
bedrijf viely3. Deze ingewikkelde regeling bleef geldig tot 1528, toen de politieke macht 
van de Utrechtse ambachtsgilden werd gebroken en zij als zuiver economische instellingen 
bleven v o o r t b e s t a a ~ ~ ~ ~ .  

Naar analogie van Utrecht heeft Van den Heuvel gemeend voor 's-Hertogenbosch een 
soortgelijk systeem te mogen veronderstellen. Waar de Utrechtse bronnen over het gilderi- 
regiment en zijn uitvloeiselen rijkelijk voorhanden zijn, zwijgen echter de Bossche archiva- 
lia: de enige drie vermeldingen van de koppeling tussen poorterschap en gildelidmaatscliap 
zijn hiervoor geciteerd. Slechts de bepaling in het keur van de handschoenmakers uit 1448 
dat een deken het ambacht daegelijcx selver metter bant doen moet, kan erop duiden dat  
er in de praktijk ook ambachtsleden zijn geweest die het bewuste ambacht niet eigenhan- 
dig uitoefenden en dan vcrgclijkbaar zouden zijn met de Utrechtse 'politieke leden"" De 
veronderstelling dat deze bepaling, hoewel ze in geen enkele andere keur voorkomt, moge- 
lijk toch voor andere ambachtscorporaties kan hebben gegoldenyh, overtuigt niet. Juist het 
ontbreken van een verwijzing naar 'politieke leden' in alle keuren uit de periode 1399- 
1525 is de belangrijkste rechtvaardiging om te veronderstellen dat de bepaling van 1399, 
als hij al bedoeld was als politieke maatregel, ofwel vanaf het begin een dode letter is 
gebleven, of dat vrij kort daarna is geworden, wellicht na de nederlaag van de ambachts- 

VAN DEN HEUVEL, Atnbacbtsgilden, 110, 277-278. 
JACOBS, Justitie en politie, 206, noot 60; Prak, 'Ideritité urbaine', 925. 
VAN DEN HEUVEL, Atnbachtsgildetz, 278. 
RAPPAPORT, Worlds withitz tuorlds, 29-36. 
ISENMANN, Die deutscbe Stndt, 95. 
VAN OVERVOORDE en JOOSTING ed., De gildett var7 Utrecht tot 1528, xliii. 
Ibidem, xiiii-xlvii. 
Ibidem, cxcvi. 
VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrotltzett arnbnchtsgildetz, nr. 61; VAN DEN HEUVEL, Ainbachts- 
gildeti, 110. 
Ibidem, 110; JACOBS, Justitie en politie, 56. 
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gilden in 1408. Na 1399 konden de gilden zich presenteren als de vertegenwoordigers van 
de gehele bevolking. Binnen enkele jaren wisten zij naast het patriciaat ook de landsheer 
tegen zich in het harnas te jagen: in 1408 werd hun invloed binnen het stadsbestuur dan 
ook beperkt. Over de verplichting van elke poorter om lid van een ambachtsgilde te wor- 
den, wordt dan niet gesproken, terwijl de afschaffing van deze bepaling een voor de hand 
liggende bestraffing zou zijn geweest. Het heeft er echter alle schijn van dat  de bepaling 
van 1399 niet als politieke gunst was bedoeld, maar praktische redenen had. Net als in 
Utrecht kan hierbij worden gedacht aan taken o p  het gebied van ordehandhaving, verde- 
diging en brandbeveiliging. Het was niet meer dan redelijk dat alle poorters van de stad 
hieraan zouden bijdragen en dus lid moesten worden van de uitvoerende organisaties, de 
ambachtsgilden. Kond 1400 hadden de ambachtsgilden o p  genoemde gebieden een belang- 
rijke rol9'. In de loop van de vijftiende eeuw werd die functie gedeeltelijk uitgehold, in 
eerste instantie door de groeiende rol van de scliuttersgilden. Minstens vanaf 1487 werden 
ordehandhaving, verdediging en brandbeveiliging georganiseerd in twaalf wijkenyR, de 
militaire rol van de ambachtsgilden lijkt hierna beperkt tot militaire acties buiten de stads- 
muren. Het verplichte gildenlidmaatschap voor alle poorters had nu geen functie meer: via 
de wijkorganisatie werden alle poorters en inwoners immers ingeschakeld bij bovenge- 
noemde taken. De bepaling uit 1494 dat iedere poorter lid van een der natiën moest zijn 
(let wel: een der natiën, niet: een der ambachtsgilden), lijkt daarentegen wel ingegeven 
door de bedoeling de draagkracht onder de bevolking voor het nieuwe bestuurssysteem te 
vergroten. Toen in 1498 het oude systeem werd hersteld, werd daarmee formeel de bepa- 
ling van 1399 weer van kracht. Pas in 1525 werd die officieel afgeschaft. In de praktijk 
was die bepaling echter zeer waarschijnlijk al in de loop van de vijftiende eeuw tot een 
dode letter verwordenyy. 

Na de bestuurshervorming van 1525 werd in loop van de zestiende eeuw niet meer aan 
het formele bestuurssysteem van 's-Hertogenbosch getornd. In het navolgende zullen in 
het kort de belangrijkste ontwikkelingen o p  politiek-bestuurlijk gebied worden aangestipt. 
De rol van de bestuurlijke elite en ontwikkelingen rond die groep komen in de volgende 
hoofdstukken uitgebreid aan de orde. Hier concentreren we ons derhalve o p  een tweetal 
andere kwesties die in de periode tot 1580 een stempel o p  het Bossche stadsbestuur heb- 
ben gedrukt. Allereerst gaat het om de groeiende spanning tussen het stadsbestuur en de 
schout, ten tweede om het voortdurende streven van de ambachtsgilden om zoveel moge- 
lijk invloed op het stadsbestuur uit te blijven oefenen, niettegenstaande de formele beper- 
kingen van 1525. 

VAN DEN HEUVEL, A~nbachtsgildetz, 328-341. 
GAH OA A232, 90r-94r. 
Een groot aantal akten in de vijftiende-eeuwse Bossche schepenprotocolle~i, waarbij personen 
hun lidmaatschap van een ambachtsgilde opzegden, lijkt deze coidusie te ondersteiinen. Zo 
werd op 26 juni 1461 het volgeilde vastgelegd: Jati Gerorix heeft hem nfgeseegt der trastelmeker 
etlde spelmeker etzde der koretzcoperetrntnbnchtet~ ende e77 tuil voirtnen met  hen niet meer scieterz 
noch getiieten (GAH RA 1224, 282v). Zie voor anderc voorbeelden: SMULDERS, 'O~itslageii uit 
het molenaarsambacht'; 'Ontslagen uit het korenkoperambacht'; 'Ontslagen uit het bakkersam- 
bacht'. De uitdrukking sciete?~ ende genieten wil zoveel zeggen als het delen van lusten en lasten 
of het nakomen van burgerplichten. 
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4.3.3.1. de positie van de schout 
O p  het eerste gezicht lijkt het conflict tussen de stadsregering en de schout een typisch 
geval van spanning tussen stedelijk particularisme en landsheerlijk machtsstreven, maar bij 
nadere beschouwing spitsen de problemen zich vooral toe o p  de persoon en de eigenmach- 
tige handelwijze van de schout. Schout Jan van Brecht had zich reeds met zijn autoritaire, 
wederrechtelijke gedrag geregeld de woede van de Bossche burgers o p  de hals gehaald. 
Zijn zoon Jacob van Brecht, die hem in 1558 als hoog- en laagschout was opgevolgd, 
maakte het nog bonter. Z o  was in het Bossche recht vastgelegd dat de schout een huis 
waarvan de deuren en de vensters naast de deuren gesloten waren, alleen met toestem- 
ming van de schepenen en in hun aanwezigheid mocht binnengaan. Jacob van Brecht heeft 
dit recht bij de uitvoering van zijn politionele taken echter regelmatig aan zijn laars ge- 
lapt'00. O p  zoek naar vals geld onderwierp hij vreemde kooplieden aan een dermate streng 
onderzoek, dat velen van hen de stad begonnen te mijden, tot groot nadeel van de stedelij- 
ke econo~nie '~ ' .  Geruchten deden de ronde over omkoping, afpersing, mishandeling, ge- 
vangememing zonder vorm van proces, iritimidatie"'. Veel gedupeerden daagden de 
schout voor de rechter. In 1563 spande de stadsregering zelf voor de Raad van Brabant 
een proces tegen Van Brecht aan. De stad werd in dit proces overigens vertegenwoordigd 
door een drietal personen uit de ambachtsgilden, namelijk Jan Otten, in het regeringsjaar 
1563-1564 deken van het kramersgilde, Jan Willems, gezworene van de korenkopers en 
Henrick Loekemans, gezworene van de ~noienaars'". Bij vonnis van 13 juli 1566 werd het 
de schout verboden de bagage van vreemde kooplieden te doorzoeken, indien hij niet over 
duidelijke aanwijzingen beschikte dat er strafbare feiten waren begaan; bovendien moest 
hij toestemming krijgen van tenminste twee schepenenio4. Toen Jacob van Brecht na de 
beeldenstormen van augustus en oktober 1566 zijn leven niet meer zeker was binnen 's- 
Hertogenbosch en de wijk moest nemen, zag de stadsregering haar kans schoon. Zij ver- 
zocht de landvoogdes om de stadt te versien van eenen goeden officier, die syne continuele 
residentie binnen deser stadt in desen periculeusen tyt zy houdende, waarna een ellenlange 
opsomming van grieven tegen Van Brecht en zijn oultrecuydantelicke, iurieuselycke, 
fortsselicke, ongescictelicke, vreemdelycke ende onmanierlicke optreden volgti0< Marga- 
retha van Parma weigerde hier echter gehoor aan te geven. Integendeel, ze verdedigde het 
optreden van de schout zelfs: quant est du faict de l'escoutette, l'on scait que la cause de 
la haine, en laquelle i1 est, procède principallement des diligences et debvoirs qu'il a faict 
aux executions des commandemens et placcartz de sa Majesté. Bovendien, voegde zij er 
fijntjes aan toe, was het in strijd met de Brabantse privileges dat de Bossche stadsregering 
zich in deze zaak tot haar richtte; klachten tegen de schout moesten aan de Raad van 
Brabant worden v ~ o r g e l e ~ d " ) ~ .  Enige maanden later, in april 1567, was de situatie dras- 
tisch gewijzigd: als een van de laatste steden in de Nederlanden onderwierp 's-Hertogen- 

GAH OA a592; GAH OAA 7878. 
EBELING, 'De schout van Den Bosch'. 
Ibidem; VK 568-572 (= Henricus Agileus, Eenuotrdighe eizde tunrachtige uernntwoordirrge der 
wtgewekene horgeren der stadt Shertogeizbosche ... (Leiden 1.579) ); ARAB AA 142711: de drie 
leden van de raad van 's-Hertogenbosch aan Margaretha van Parma, zonder datum (december 
1566). Zie ook p.4. 
GAH OA B69,1562-1563; B70, 1563-1564; B71, 1564-1565, uanden heeretz scepenen, gezwoi- 
ren..; GAH OA B72, 1565-1566, va71 alrehande saicken. 
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ARAB AA 142711, de drie leden aan Margaretha van Parma, december 1566. 
ARAB AA 142711, Margaretha aan de commissarissen van den hove in 's-Hertogenbosch, 31- 
12-1566. 



bosch zich aan het landsheerlijk gezag. Onderdanig verzocht nu de stadsregering om 
eenen goeden officier oft scouthet, ten eynde 't recht voirtgamk nzach heb bei^'^'. Schout 
Jacob van Brecht had zich al sinds oktober 1566 niet meer in de stad vertoond. Pas o p  18 
mei 1 5 6 7  - de stad had toen reeds enkele weken een garnizoen binnen de muren - keerde 
hij terugiox. Als vertegenwoordiger van het landsheerlijk gezag, waaraan de stad zich kort 
tevoren onvoorwaardelijk had overgeleverd en dat in de vorm van het garnizoen zeer 
zichtbaar aanwezig was in de stad, was de positie van de schout in vergelijking met de 
voorgaande periode aanzienlijk versterkt. Hij speelde een actieve rol bij de vervolging van 
beeldenstormers en opstandelingen. De positie van Jacob van Brecht lijkt vooral o p  de 
steun van het landsheerlijk gezag te zijn gebaseerd. Toen met het wegtrekken van het 
garnizoen in september 1577  de meest tastbare uiting van dat gezag wegviel, bleek dat de 
schout nog steeds werd gehaat en gewantro~iwd. Het stadsbestuur gaf hem een lijfwacht 
van tien soldaten, later teruggebracht tot zes, daarna tot vier man, maar weigerde hem de 
sleutels van de stadspoorten, die voorheen onder de bevelhebber van het garnizoen hadden 
berust, in handen te geven10'. In de daaropvolgende troebelen toonde de schout zich een 
fel aanhanger van de koningsgezinde, katholieke factie binnen de stadsregering, die uit- 
eindelijk de overhand kreeg. In de Verarttwoordinge van de uitgeweken burgers, die de 
aansluiting van de stad bij de opstandige gewesten en invoering van de nie~iwe religie 
hadden nagestreefd, wordt de schout dan ook in de donkerste kleuren afges~hilderd"~. 
Maar de daden waarvan hij hierin wordt beschuidigd, stammen voor het grootste deel uit 
het begin van zijn ambtsperiode. Uit de periode na 1566 worden hem vooral vervolging 
inzake de religie en confiscatie van de goederen van verbannen Bosschenaren voor de 
voeten geworpen: in de ogen van de auteur mogen dit misdaden zijn geweest, in de ogen 
van het landsheerlijk gezag deed de schout hiermee niet meer dan zijn plicht. Na  1 5 6 7  
lijkt het gedrag van de schout te zijn verbeterd, hoewel hij zeer impop~ilair bleef bij de 
bevolking. De banden die hij onderhield met de sinds 1579 homogeen katholieke en ko- 
ningsgezinde stadsregering, de teruggelopen invloed van de ambachtsgilden, alsmede de 
afhankelijke positie van de stad ten opzichte van de landsheer, hebben zijn invloed, die in 
1566 tot een absoluut minimum was gedaald, zo niet geheel, dan toch gedeeltelijk her- 
steld. 

4.3.3.2. het derde lid en het stadsbestuur 
Na het ingrijpen van Karel V was de positie van de heren van de rand binnen de Bossche 
stadsregering aanzienlijk versterkt ten koste van de ambachtsgilden. Aanvankelijk zullen 
die laatste deemoedig hun hoofd hebben gebogen voor de macht van hertog en stedelijke 
bestuurlijke elite. De keuze van de an~bachtsdekens door de schepenen en de welstandseis, 
die in 1 5 2 5  voor ambachtsdekens was ingesteld, lijken bedoeld om de top van de am- 
bachtsgilden van zijn achterban te vervreemden, te 'plutocratiseren'. Alle drie de leden van 
het stadsbestuur zouden zo uit de maatschappelijke bovenlaag worden gerecruteerd en, 
vanwege gelijkgerichte belangen, een meer eensgezind en daadkrachtig best~iur gaan vor- 
men. Het is echter maar de vraag of de schepenen inderdaad steeds de arnbachtsdckens 
hebben gekozen. Uit de bronnen blijkt daar in ieder geval niets van. En zelfs als het wel 
zo is geweest, dan waren de schepenen nog niet in staat om personen naar keuze te be- 
noemen; ze konden slechts uit een voordracht in dubbeltallen door de ambachtsgilden 

107 ARAB AA 1427-1, rekest van de drie leden aan ~Margaretha, 18-4-1567; GAH O A  a209, 337r 
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kiezen. Het moet voor de ambachtsgilden dan ook niet al te moeilijk zijn geweest om de 
eigen kandidaten verkozen te krijgen. De verschillen tussen de eerste twee leden en het 
derde lid blijven daarom ook na 1525 aanzienlijk; van een gemeenschappelijk belang was 
geen sprake. Het derde lid bleef, binnen - en soms ook buiten - de enge grenzen die in 
1525 waren gesteld, actief deelnemen aan de besluitvorming binnen de stad en bleef een 
duidelijk eigen gezicht tonen'''. Formeel kon het de besluiten van de eerste twee leden niet 
tegenhouden of zelfs maar vertragen. 111 werkelijkheid blijkt uit het oudst bewaarde reso- 
iutieboek van de stad, daterend van het midden van de jaren 1550": dat er een vee1 gro- 
tere mate van overleg en discussie tussen de drie leden plaatsvond dan formeel vereist 
was. Bewuste vertraging van de besluitvorming door de ambachtsdekens kwam regelmatig 
voor. O p  de gang van zaken in de raadsvergaderingen komen we in hoofdstuk 6 nog uit- 
gebreid terug. Hier k ~ m n e n  we vaststellen dat de ambachtsgilden zich ondanks de beper- 
kingen van 1525 steeds actief met het stedelijke bestuur zijn blijven bemoeien. Met name 
het beheer van de stedelijke financiën had daarbij hun voortdurende aandacht en juist o p  
dat punt kwam het tot botsingen met de eerste twee leden"'. 

Vanaf de jaren 1550 lijkt het streven van de ambachtsdekens naar meer invloed in het 
stadsbestuur en de tegenstelling met de eerste twee leden toe te nemen. Een duidelijk af- 
wijkend standpunt werd ingenomen met betrekking tot de oprichting van de nieuwe bis- 
dommen: de intocht van de eerste bisschop van 's-Hertogenbosch o p  18  november 1562 
werd door de a,libacbLsgi:den geboycot~~4. T T -  - - C  -: . I l r / -  - . I  .. vaiial riliu 130 J s ~ m j r i i  een rniiitante groep 
ambachtsdekens zelfs een zeer offensieve koers te hebben gevaren in de raadsvergaderin- 
gen en de eerste twee leden in de verdediging te hebben gedrongen"" De toenemende 
gezagscrisis in de Nederlanden gaf het derde lid blijkbaar de moed om een grotere rol in 
het bestuur van de stad 's-Hertogenbosch o p  te eisen, een rol die de bepalingen van 1525 
verre oversteeg. Pogingen van de schout in juli 1566 om de hagepreken nabij de stad te 
verhinderen werden gesteund door de eerste twee leden, maar het derde lid weigerde me- 
dewerking te verlenen aan repressief optreden, het weigerde zelfs om degenen die de pre- 
ken hadden bijgewoond, te beboeten"'. Bij deze houding zullen enerzijds politiek-tactische 
overwegingen een rol hebben gespeeld, anderzijds lijkt er bij het derde lid een zekere sym- 
pathie te hebben bestaan voor de nieuwe religie en in ieder geval een afkeer van hard 
optreden. In de daaropvolgende woelige maanden heeft het derde lid nooit expliciet de 
zijde van de nieuwe religie gekozen, maar evenmin de hang naar harde maatregelen van 
de eerste twee leden gesteund: steeds kozen de ambachtsdekens voor een gematigde mid- 
denweg. Het verzoek van de aanhangers van de nieuwe religie om preekplaatsen binnen 
de stad, werd door het derde lid afgewezen, maar de ambachtsdekens gaven te kennen 
geen bezwaar te hebben tegen prediking buiten de s tads~nuren"~.  Tocn in augustus 1566 
de dreiging van een beeldenstorm in de kerken en kloosters van de stad zeer reëel was 
geworden, weigerden de ambachtsdekens, nadat eerst de stadsprivileges en de kostbaarhe- 
den van hun gildealtaren in veiligheid waren gebracht, verdere bewaking van de Sint- 
~an" ' .  De beeldenstorm kon daarna vrijwel ongehinderd plaatsvinden. Nog geen twee 
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maanden later vond een tweede beeldenstorm plaats. Ook nu nog bleef het derde lid afke- 
rig van strenge maatregelen tegen de nieuwe religie. De tactiek van tijdrekken door steeds 
maar weer de achterban te raadplegen, verlamde de beslissingskracht van de stadsregering. 
De leden van de stadsregering en veel rijke burgers hadden na de tweede beeldenstorm een 
eed gezworen dat ze niet meer zouden dulden dat kerken of huizen werden geplunderd en 
dat geestelijken werden lastig gevallen. De linnenwevers en de metselaars en timmerlieden, 
twee ambachtsgilden die geen zitting in het derde lid hadden, weigerden echter deze eed af 
te leggen, als niet de uitoefening van de oude, katholieke religie zou worden verboden"'. 
Pour plus grande asseurance et éviter l'occasion de nouueau disordre achtten de lands- 
heerlijke commissarissen Scheyfve en Merode het wenselijk dat ook deze ambachten in- 
stemden met het herstel van de katholieke eredienst. De metselaars en timmerlieden deden 
dit na enig aandringen inderdaad. De linnenwevers eisten, alvorens hun goedkeuring te 
verlenen, qu'ilz seroient doresnavant du i i i m e m b r e  de ceste uille comme ilz estoient au- 
paravant de l'an xxv, et comme ilz estoient lors separez dudit iii' membre a cause qu'ilz 
auoient lors esté les principaulx de la mutinerie audit an X X U ' ~ ~ .  Kortom: ze eisten het 
herstel van hun oude positie van stemhebbend ambachtsgilde van vóór 1525'"'. De drie 
leden gaven hierop de linnenwevers te kennen dat alleen de landsheer daarover kon be- 
slissen, maar dat hun instemming met het herstel van de katholieke eredienst als een zeer 
positief element in zijn beslissing zou kunnen meewegen. De linnenwevers gingen uit- 
eindelijk o v e r ~ r a g ' ~ "  .in de claaropvoigende periode-Bombcrgcii cn na het herste! vun de 
landsheerlijke macht hebben de ambachtsgilden nauwelijks nog dissonanten laten horen: 
zij begrepen dat hun positie onder de nieuwe omstandigheden danig was verzwakt en 
volgden gedwee de eerste twee leden. Onder de 264 personen uit 's-Hertogenbosch die 
tenslotte door de Raad van Beroerten veroordeeld werden voor hun aandeel in de troebe- 
len van 1566 en 1567, bevonden zich minstens acht personen die in of voor 1566 deken 
van een ambacht waren geweest'2! Al waren de ambachtsgilden zeker niet de aanstichters 
van de troebelen in 's-Hertogenbosch geweest, nochtans kan worden vastgesteld dat een 
groot deel van de veroordeelden uit het ambachtsmilieu afkomstig waslZ4. 

Sterker dan ooit was het hertogelijk gezag vanaf 1567 binnen 's-Hertogenbosch aan- 
wezig. De bestuursorganisatie van de stad werd formeel niet veranderd, maar als we naar 
de reële machtsverhoudingen kijken, lijkt na 1567 de actieve rol van de ambachtsgilden in 
de stadsregering zich steeds meer te beperken tot controle o p  de stadsfinanciën en beliar- 
tiging van de eigen econoniische belangen. Een duidelijk streven naar versterking van de 
positie van het derde lid is niet meer waarneembaar, ook niet tijdens de troebelen eind 
jaren zeventig12'. Het derde lid lijkt zich te hebben verzoend niet de bestuurlijke realiteit 
e11 geen uitbreiding van dc cigen invloed meer te hebben nagestreefd. In 1610 beperkten 
de aartshertogen Albert en Isabella de rol van het derde lid nog verder: voor de zestien 
nog bestaande politieke gilden werd opnieuw een lager aantal dekens en gezworenen 

ARAB AA 1427-1, con~missarissen aan Margaretha, 12-12-1566. 
Ibidem, commissarissen aan Margaretha 20-12-1566. 
Vergelijk de eis van de Gentse ambachten in 1577 om het politieke regime van vóór 1540 te 
herstellen. Zie: DESPRETZ, 'De instauratie', 162; BLOCKMANS, 'Alternatives to Monarchical 
Centralisation', 145. 
ARAB AA 1427-1, commissarissen aan Margaretha, 26-12-1566; VAN ALFEN ed., Kroniek 
eetzer kloosterzuster, 9; BEYENS, 'Verhaal der beeldenstorm', 295. 
SCHUTTELAARS, Bossche beroerten, bijlage X: nummers 24, 105, 121, 136, 148, 182, 183 en 
222. 
Ibidem, 177, tabel 9. 
PIRENNE, 's-Hertogetzbosch tussetz Atrecht en Utrecht, m.n. 28-29; 49-50. 
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vastgesteld, respectievelijk 38 en 54. Bovendien werden al deze functionarissen voortaan 
o p  dezelfde dag benoemd uit een voordracht in viertallen, opgesteld door de aftredende 
dekens: de keuzemogelijkheden van de schepenen werden hierdoor sterk uitgebreid. Het  
derde lid kon te allen tijde door de eerste twee leden worden opgeroepen, maar recht o p  
deelname aan de vergadering hadden de dekens nog slechts bij zaken die de lasten of 
beden der stad betroffen of bij de betaling van een som van meer dan 1000 gulden. De 
mogelijkheden tot achterraad met de gezworenen werden aan nog striktere regels gebon- 
dcnIzh. In 1629 werd bij de capitulatie van de stad aan Frederik I-iendrik vastgeiegd dat de 
positie van de ambachten gehandhaafd zou blijven, in de praktijk zijn zij daarna echter 
nooit meer ter vergadering geroepen12i. Tot  het einde van het Ancien Kégime bestond de 
Bossche stadsregering voortaan uit twee leden: enerzijds de schepenen en gezworenen en 
anderzijds de raden. De stedelijke bestuurlijke elite had uiteindelijk met steun van de 
landsheer de strijd om zeggenschap in het stadsbestuur van de gewone man, vertegen- 
woordigd door de ambachtsgiiden, gewonnen. 

126 GAH OA Charters en privilegebrieven, 949; VAN DFN HEUVEL, Rechtsbronnetc atnbachtsgil- 
den, nr. 166; JACOBS, Justitie en politie, 56, 59;  VAN DEN IHEUVEL, A~nhachtsgrlderr, 321- 
322. 

127  JACOBS, Justrtie en polrtre, 54; VAN DEN HEUVEL, Atnbachtsgilden, 322; BEERMANN, Stad 
en tneieril 1629 tot  1648, 113. 



In dit hoofdstuk staat de praktijk van het Bossche stadsbestuur tussen 1500 en 1580 cen- 
traal. In de eerste plaats richten we onze aandacht op de schepenen. Zowel van de sche- 
penbank als geheel, als van elk van de schepenen afzonderlijk worden de verschillende 
bestuurlijke activiteiten nader onder de loep genomen (l). In liet tweede gedeelte van dit 
hoofdstuk richten we het vizier o p  de raadsvergaderingen. Naast de frequentie wordt 
vooral de rol die de verschillende leden binnen die vergaderingen speelden nader be- 
scho~iwd. Allereerst is er ruime aandacht voor de eerste twee leden (2)  waarna ook o p  de 
rol van het derde lid wordt ingegaan (3). 

5.1. BESTUURLIJKE AC TEITEN VAN SCHEPENEN 

Karel V verordende in 1525 dat de schepenen van 's-Hertogenbosch iedere dag van negen 
tot elf uur in de ochtend en van drie tot vijf uur in de middag aanwezig dienden te zijn in 
het raadhuis om partien recht ende +ticie [te] administreren. Afwezigheid zonder geldige 
reden kwam een schepen te staan o p  een boete van drie stuivers per keer, te betalen aan 
degene, die van zijn diensten gebruik had willen maken'. In 1527 en opnieuw in 1530 
werd, in verband met de regeling van een ordelijke procesgang in de schepenbank, be- 
paald dat schepenen in de zomer van half negen tot elf en van half vier tot half zes, en in 
de winter van negen tot half twaalf en van drie tot vijf uur o p  het stadhuis dienden te 
zetelen, soo verre die rolle nyet eer uuyt  en is. De boete o p  afwezigheid zonder een geldige 

1 GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 720; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrorztierz nmbnchts- 
gilden, nr. 123. 
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reden werd ditmaal gesteld o p  twee stuivers, te voldoen aan de laagschout2. De bepaling 
van 1525 betreft de activiteiten van de schepenen o p  het gebied van de vrijwillige recht- 
spraak. Bij vrijwillige of voluntaire rechtspraak gaat het om het vastleggen van contracten 
van allerlei aard tussen particuliere partijen ten overstaan van een schepenbank7. Bij de 
bepalingen van 1527 en 1530 gaat het om het burgerlijk proces. Strikt genomen beteke- 
nen deze bepalingen dat de negen schepenen dagelijks minstens vier tot vier-en-ee11-half 
uur o p  het stadhuis aanwezig dienden te zijn. Zon- en feestdagen zullen gewoonlijk een 
uitzondering o p  deze regel hebben gevormd. 

De vraag dient zich aan in hoeverre deze bepalingen daadwerkelijk werden afgedwon- 
gen en nageleefd. Van de betaling van boetes aan de laagschout is in diens rekeningen 
geen enkel spoor terug te vinden. Het is dan ook twijfelachtig of de regelingen met be- 
trekking tot de presentie uit de jaren 1525, 1527  en 1530 strikt zijn nageleefd. Nader 
onderzoek kan hieromtrent meer duidelijkheid bieden. In het navolgende zullen gegevens 
uit verschillende bronnen worden gecombineerd om vast te stellen o p  welke dagen welke 
schepenen aantoonbaar activiteiten hebben ontplooid. Hiertoe is een achttal peiliaren - .  

nader onderzocht. In de eerste plaats is gekozen voor een vijftal jaren, regelmatig ver- 
spreid over de periode 1500-1580: het regeringsjaar dat liep van 1 oktober 1499 tot en 
met 30 september 1500 (verder aangeduid als 1499-1500)4; en de jaren 1519-1520; 
1539-1540; 1559-1560; 1579-1580. Daarnaast is ook voor een drietal periodes gekozen, 
---. . waaiiri latente spari~iirigeri i11 de Uossche saineriieving tor uitbarsting kwamen, nameiijk 
(delen van) de jaren 1525, 1566-1567 en 1578-1.579. De resultaten van dit onderzoek, 
bijeengebracht in Bijlage 1, worden in het navolgende besproken. Allereerst worden in het 
kort de gebruikte bronnen getypeerd (1.1). Vervolgens wordt nagegaan op welke dagen 
activiteiten in het raadhuis kunnen worden vastgesteld (1.2); daarna wordt de activiteit 
van de verschillende schepenen nader beschouwd (1.3). 

5.1.1. BRONNEN 

Zeker al sinds 1514, maar waarschijnlijk al veel langer, werden verslagen van de raads- 
vergaderingen opgesteld door een secretaris en later een De oudste resolutie- 
boeken, die bewaard zijn gebleven, dateren echter pas van het midden van de jaren vijftig 
van de zestiende eeuw. Eerst vanaf het midden van de jaren zeventig bestaat er een door- 
lopende reeks6. Pas in die jaren is de vergaderfrequentie van de stadsregering met zeker- 
heid vast te stellen. Dan blijkt ook, dat de drie leden veelvuldig na de middag hun verga- 
dering voortzetten. Vanaf het midden van de jaren 1570 zijn in de resolutieboeken per 
vergadering de namen van de aanwezige vertegenwoordigers van het eerste en tweede lid 

GAH OA A524, 89r-97v, d.d. 16-9-1527; GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 743; JA- 
COBS, Justitie en politie, 42; LIJTEN, Het burgerlijk proces, 53, 210. Overigens is de werking 
van de laatste ordonnantie na protest van de kant van de Bossche schepenen op 1-2-1531 tijde- 
lijk opgeschort: GAH OA Charters en Privilegebrieven, nr. 752. Uit niets blijkt echter dat de 
ordonnantie daarna daadwerkelijk is veranderd. Zie: LIJTEN, Het burgerlijk proces, 30, noot 
116. 
SPIERINGS, Het schepenprotocol, 160-161; VAN SYNGHEL, Het Bosch' protocol. 
Overigens is voor het prosopografisch onderzoek in deel 111 het schepenjaar 1500-1501 als be- 
ginjaar genomen. 
Zie p.166-169. 
GAH OA Al,  (1551) 1.552-1556; A2, 1552-1554; A3, 1574-1577; A4, 1577-1578; AS, 1579- 
1581. Met de nodige hiaten loopt deze reeks verder door. Dat inderdaad ook vóór 1552 al der- 
gelijke registers hebben bestaan, blijkt uit een vermelding van den co?iclusieboek in de stadsreke- 
ning van 1530-1531 (GAH OA B37, 1530-1531, vatt alderhunde snicken). 
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van de stadsregering genoteerd. Het blijkt dan overduidelijk dat  de verplichting o m  elke 
vergadering bij te wonen, door lang niet alle schepenen, gezworenen en raadsheren steeds 
werd nageleefd. 

Naast het stadsbestuur was vanouds de rechtsmaak de tweede hoofdtaak van de sche- 
penbank. Registers betreffende de criminele, contentieuze en voluntaire rechtspraak leve- 
ren daarom belangrijke gegevens over de activiteiten van de schepenen. De activiteiten met 
betrekking tot de voluntaire of vrijwillige rechtspraak, het vastleggen van contracten tus- 
sen particuliere partijen voor de schepenbank, vonden hun neerslag in lijvige schepenpro- 
tocollen, met duizenden concepten en minuten van akten. Dit zogenaamde Bosch' Pro- 
tocol is van 1367  tot 1811 in een vrijwel onafgebroken doorlopende reeks bewaard ge- 
bleven. Bij vrijwel elke akte zijn de namen van de schepenen, die als getuigen optraden 
genoteerd, alsmede de datum van handeling. Door deze gegevens te turven, kan per rege- 
ringsjaar worden vastgesteld welke schepenen o p  welke datum o p  het raadhuis in functie 
waren. Akten, waarin voogden voor minderjarigen werden aangesteld, werden tot het 
midden van de zestiende eeuw in de schepenprotocollen bijgeschreven, daarna zijn ze in 
aparte registers bijeengebracht, de zogenaamde momboirboeken7. Deze registers zijn o p  
gelijke wijze als de schepenprotocollen onderzocht. 

Bij contentieuze rechtspraak gaat het om processen tussen particuliere partijen. Vanaf 
circa 1530 zijn o p  dit gebied zogenaamde rollen bewaard gebleven. Deze rollen - ondanks 
hun naam betreft het overigens tot boeken aan elkaar genaaide katernen - vormen in de 
eerste plaats een vergaderagenda. Daarnaast staat erin opgetekend hetgeen zich die dag in 
de verSchillende zaken had voorgedaanR. De Bossche schepenbank kende verschillende van 
dergelijke rollen: 

- de rol van binnenzaken (1528-1811)'. 
- de rol van buitenzaken (1534-1809)". 
- de rol van ingeboden zaken (1530-1809)". 
- de rol van het jaargericht (1539-1561)'~. 

De rol van binnenzaken bevat processen waarin de Bossche schepenbank o p  grond van 
normale competentieregels bevoegd was. In die van de buitenzaken staan geschillen geno- 
teerd, waarbij personen van buiten de stad partij waren. O p  de rol van ingeboden zaken 
werden zaken aangetekend, die verband hielden met het Bossche recht van ingebod. Dat 
recht hield in dat de Bossche schepenbank in bepaalde omstandigheden bevoegd was in 
zaken waarbij Bossche schepenbrieven een rol speelden, ook wanneer het onroerend goed 
betrof, dat buiten de vrijdom van de stad lag". De rol van het jaargericht tenslotte, betreft 
kwesties over gelden andere ~ c h u l d e n ' ~ .  De dagen, waarop zittingen van de Bossche sche- 
penbank in deze zaken plaatsvonden, kunnen in deze rollen worden gevonden". De 
namen van de aanwezige schepenen staan er helaas niet in vermeld. 

Van de criminele rechtspraak vóór 1580 is slechts één rol bewaard gebleven, lopende 

GAH RA 1922-1927. 
LUTEN, Het burgerlijk proces, 53. 
GAH RA 187-347. 
GAH RA 348-368. 
GAH RA 381-460. 
GAH RA 184-186. 
COOPMANS, 'Het Bossche recht van ingebod'; LIJTEN, Het burgerlijk proces, 44-45. 
Ibidem, 43-47, 51. 
Voor elke soort zaak was een aparte weekdag vastgesteld. Vergelijk: LIJTEN, Het burgerlijk 
proces, 43-56. 
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van 1562 tot en met 157416. Daardoor zijn de data van de criminele rechtszittingen voor 
deze periode bekend, de namen van de aanwezige schepenen zijn, evenals bij de contenti- 
euze rechtspraak, hierbij echter niet opgetekend. 

Bovendien is in dit verband gebruik gemaakt van de post uanderz heren scepenen, ge- 
zworenen, raetsmantzen, secretarissen ende andere gedeputeerden ryden ende reysen in de 
stadsrekeningen. Gedeputeerden van de stad kregen per dag, al naar gelang het doel van 
de reis, een bepaalde vergoeding. Voor zover dit schepenen betrof, zijn deze gegevens 
eveneens opgenomen in Bijlage 1. Daarnaast zijn allerlei incidentele gegevens verwerkt. 
O p  basis van al deze bronnen menen wij een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de be- 
stuurlijke activiteiten van de schepenen te kunnen geven. 

Door de gegevens uit de hiervoor beschreven bronnen te combineren kan per peiijaar het 
aantal dagen worden vastgesteld, waarop één of meer schepenen aantoonbaar actief 
waren in hun ambtelijke functies: tabel 5.1. Dergelijke dagen worden hierna aangeduid 
met de term schependagen. Met nadruk moet erop worden gewezen dat deze getallen een 
ondergrens aangeven. De brorinen die voor dit doel zijn geraadpleegd, zijn immers niet 
bedoeld om de activiteiten van de schepe~ien te administreren. Wanneer o p  een bepaalde 
datum geen enkeie akte is ingeschreven in het Bosch' Protocol, wil dit nog niet zeggen, dat 

% VAN 
TOTAAL 

JAAR AANTAL AANTAL A B C 
SCHEPENDAGEN DAGEN 

1499-1 500 

1519-1520 

1525 (mei-aug) 

1539-1 540 

1559-1 560 

1566-1 567 (juli-juni) 

1578-1 579 

1579-1 580 

A. Bosch' Protocol en momboirboeken 
B. gerechtelijke rollen 
C. resolutieboeken 

N.B. Voor 1525 zijn slechts de maanden mei tot en met augustus bekeken, in totaal 126 dagen. Voor 
1566-1567 is de periode juli 1566 tot en met juni 1567 bekeken. 

TABEL 5.1. Het aantal dagen dat ten raadhuize administratieve activiteiten plaatsvonden, per 
peiljaar. 

l 6  GAH RA 19, Criminele Rol 16-5-1562 - 18-6- 1574. 
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die dag geen schepenen in het raadhuis actief zijn geweest. 111 het regeringsjaar 1539-1540 
bijvoorbeeld werden o p  276 dagen akten in het schepenprotocol bijgeschreven, terwijl er 
139 rechtszittingen plaatsvonden. Deze twee gegevens overlappen elkaar bijna volledig, 
maar niet helemaal. Door combinatie van beide gegevensreeksen blijken de schepenen 
 tit te inde lijk o p  278 dagen actief te zijn geweest. Ook voor 1559-1560 bestaat een derge- 
lijk marginaal verschil. Het aantal schependagen uit de jaren 1499-1500 en 1519-1520, 
hoewel alleen o p  het schepenprotocol gebaseerd, komt vrij nauwkeurig overeen met de 
totalen van de bovengenoemde jaren. Extrapolatie van de gegevens voor 1525 resulteert 
eveneens in een totaal van bijna 280 schependagen. Concluderend kan gesteld worden dat  
in de eerste zes decennia van de zestiende eeuw gemiddeld rond de 275 dagen1' één of 
meer schepenen aantoonbaar in functie waren. 

De aantallen voor de jaren 1566-1567 en 1578-1579 zijn - zo mag worden aangeno- 
men - sterk beïnvloed door de uitzonderlijke omstandigheden in die jaren'! In 1566 vond 
tot twee maal toe een beeldenstorm plaats in de stad (22-23 augustus, 10-11 oktober) en 
in 1567  wist de radicale Anthonie van Bombergen de stad korte tijd in zijn macht te krij- 
gen (eind februari - l 1  april). Het aantal schependagen en de spreiding daarvan over de 
periode juli 1566 tot en met juni 1567 (zoals weergegeven in Bijlage 1) vertoont duidelijk 
de invloeden van deze gebeurtenissen. In de vijftien dagen van 23 augustus tot en met 6 
september, werd slechts o p  29 augustus een akte genoteerd; in de periode van 1 1  tot en 
met i 6  oktober, slechts op 12 okiober. Tusseri 14 febïuaí-i en 1 3  aprij 1567, een periode 
van 59 dagen, vonden dergelijke handelingen slechts o p  zeventien dagen plaats. Het rege- 
ringsjaar 1578-1579 moet, opnieuw wegens de grote spanningen binnen de stad, tussen 
aanhangers van de landsheer en van de opstand, tussen katholieken en calvinisten, in dit 
kader eveneens met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het  d~iidelijkst is het effect 
van het Schermersoproer van 1 juli 1579 af te lezen: na die dag werd elf dagen lang geen 
enkele akte gepasseerd voor de Bossche schepenen". 

Door de bijzondere omstandigheden in die jaren kunnen 1566-1567 en 1578-1579 als 
afwijkende periodes worden beschouwd. Vergelijking met de voorgaande peiljaren moet 
derhalve mank gaan. In het jaar 1579-1580 was de interne rust in de stad echter weerge- 
keerd, waardoor een vergelijking met de periode 1500-1560 wel weer mogelijk en nuttig 
is. Het totale aantal schependagen was in 1579-1580 terug o p  het oude peil. Het aantal 
dagen dat akten in het schepenprotocol werden ingeschreven, bleef echter aanzienlijk - 
circa 40 tot 5 0  dagen - lager dan tussen 1500 en 1560. Een verklaring voor dit verschijn- 
sel is moeilijk te geven. Gedacht kan worden aan de desastreuze gevolgen van de Op- 
stand, met name voor het platteland van de Meierij. Door de grote onveiligheid ten plat- 
îelande zullen wellicht minder transacties van onroerende goederen hebben plaatsgevon- 
den; wanneer dergelijke overdrachten al plaatsvonden, zijn ze wellicht eerder voor plaat- 
selijke schepenbanken of notarissen verleden, dan in het verder gelegen 's-Hertogenbosch. 
Ook het aantal dagen waarop gerechtelijke zittingen plaatsvonden is in vergelijking met 
1539-1540 en 1559-1560 sterk gedaald. Combinatie van protocol en rechtszittingen re- 
sulteert voor 1579-1580 in een totaal van 241 dagen. Het resolutieboek wijst ~ i i t  dat de 
stadsregering dat jaar op 136 dagen in vergadering bijeen is gekomen, waarvan 4 3  maal 
op dagen, waarop geen akte is verleden, noch een rechtszitting werd gehouden. Het totale 
aantal schependagen Izornt zo voor 1579-1580 o p  284. 

Het totale aantal schependagen in 1579-1580 komt goed overeen met de aantallen die 

17 Ter vergelijking: in Eindhoven werden in het jaar 1510 o p  60 dagen schepenakten gepasseerd. 
Gebaseerd op: MELSSEN, Register. 

18 Zie p.28-30. 
19 Zie hierover ook p.128. 
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JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOT 

TABEL 5.2. Aantal vergaderdagen van de stadsregermg, per maand (1552-1556, 1574-1580, 
1620). 

zijn gevonden voor de eerste zes decennia van de eeuw. De verhouding tussen de scliepen- 
dagen, die zijn gevonden in de schepenprotocollen, de gerechtelijke rollen en de resolutie- 
boeken, wijkt daarentegen sterk af de jaren 1500-1560. In 1579-1580 blijkt immers dat  
het aantal dagen, waarop akten in het Bosch' Protocol werden ingeschreven, aanzienlijk 
lager ligt, dan het totale aantal schependagen, nainelijk o p  slechts 79% daarvan. Het 
ontbreken van gegevens over het aantal vergaderingen van de stadsregering voor de peil- 
jaren tussen 1500 en 1560 zou kunnen betekenen dat het werkelijke aantal schependagen 
in die periode hoger moet zijn geweest. Eenzelfde verhouding tussen schependagen uit het 
Bosch' Protocol en totaal aantal schependagen als in 1579-1580, zou voor 1499-1500 
een totaal aantal van meer dan 340 schependagen opleveren. Wanneer men bedenkt dat 
een jaar gewoonlijk slechts 313 door-de-weekse dagenz0 telt, is een aantal van 340 sche- 
pendagen wel erg hoog. Een nadere analyse van de beschikbare gegevens moet hier uit- 
komst bieden. 

Het grote verschil tussen het aantal schependagen uit het Bosch' Protocol en het totaal 
aantal schependagen in 1579-1580 wordt veroorzaakt door de vele raadsvergaderingen in 
dat jaar. Om nu vast te kunnen stellen of de verhouding tussen het aantal schependagen 
uit de schepenprotocollen en het totaal aantal schependagen voor het jaar 1579-1580 
normaal is of wellicht te wijten aan een bijzondere samenloop va11 omstandigheden, moet 
worden nagegaan hoe het aantal raadsvergaderingen in dat jaar zich verhoudt tot andere 
jaren. Het aantal raadsvergaderingen per jaar (van 1 januari tot en met 31  december) tot 
en met 1580, voor zover te achterhalen, is daarom bijeengebracht in tabellen 5.2 en 5.3; 
ter vergelijking zijn ook de gegevens voor het jaar 1620 toegevoegd2'. De getallen voor de 
jaren 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1574, 1575, 1576, en 1579 zijn zeker niet compleet: 

20 De vijf peiljaren tellen 314 door-de-weekse dagcn, omdat het schrikkeljaren zijn. 
21 GAH OA Al-AS: deze resolutieboeken beslaan (delen van) de jaren 1552-1556 en 1574-1580; 

GAH OA A16, A19: gegevens voor het jaar 1620. 
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TABEL 5.3. Verdeling van de vergadermgen van de stadsregermg over de dagen van de week 
(1552-1556, 1574-1580, 1620). 

het eerste resolutieboek begint midden in 1552 en eindigt in september 1556; het volgende 
begint midden in 1574. In de resolutieboeken worden voor de jaren 1553, 1554, 1555, 
1575 en 1576 s o m  gedurende periodes van vele weken geen vergaderingen bijgeschreven. 
Dit is waarschijrilijk ie v-eiklaïen door he< gegeven dat d? pensionaris die de resolutieboe- 
ken bijhield, in die maanden niet in staat was de vergaderingen bij te wonen22. De gege- 
vens over het aantal raadsvergaderingen in 1577, 1578 en 1580 daarentegen kunnen wel 
als nagenoeg compleet worden beschouwd. Het is niet geheel uitgesloten dat pensionaris 
Roelof Loekemans (P3) in deze jaren enkele vergaderingen heeft moeten missen daar hij 
zo nu en dan van stadswege reizen moest maken. Maar van grotc lacunes kan geen sprake 
zijn. Het aantal vergaderingen per jaar in 1577, 1578 en 1580 bedraagt respectievelijk 
122, 159  en 141. In die drie jaren, waarvan de gegevens zo goed als volledig zijn, werden 
derhalve gemiddeld 141  raadsvergaderingen gehouden. De vraag is echter of dit aantal 
mag worden geëxtrapoleerd naar de rest van de zestiende eeuw. 

Extrapolatie van de getallen voor de andere jaren uit de resolutieboeken vormt een 
eerste controlemiddel om de waarde van de getallen van 1577, 1578 en 1580 vast te stel- 
len. In het jaar 1552 vonden in vier maanden 1 3  raadsvergaderingen plaats. Bij gelijkma- 
tige verdeling van de vergaderingen over het gehele jaar, zou dit over de volle twaalf 
maanden van dat jaar een totaal aantal van iets meer dan 31 betekenen. Dit aantal is 
waarschijnlijk aan de lage kant, omdat er geen enkele garantie bestaat dat de gegevens 
voor de vier maanden volledig zijn. Een soortgelijke bewerking voor alle jaren met on- 
volledige gegevens leidt tot de getallen, zoals weergegeven in tabel 5.4. Voor de periode 
1552-1556 betekent dit een schatting van gemiddeld bijna 38 raadsvergaderingen per 
jaar. Voor de jaren 1574-1576 komt dit neer o p  iets meer dan 51  raadsvergaderingen per 
jaar. Mogelijk zijn de schattingen voor deze eerste twee periodes te laag, omdat het niet 
zeker is dat de gegevens voor de maanden, die als basis voor de berekening dienden, volle- 
dig zijn. Het is echter ondenkbaar dat in die periodes het aantal raadsvergaderingen tot 
ver boven de honderd per jaar opliep. De schatting van 108 raadsvergaderingen voor 
1579 komt daarentegen goed overeen met de gegevens voor 1577, 1578 en 1580. 

O p  basis van deze gegevens is daarom moeilijk vast te stellen hoe vaak de drie leden 
van de Bossche stadsregering gewoonlijk per jaar bijeenkwamen gedurende de zestiende 
eeuw. Vergelijking met soortgelijke gegevens van vóór 1550 en 116 1580 zou uitkomst 
kunnen bieden. Vóór 1550 is echter nauwelijks iets met zekerheid over het aarital 

22 Zie p.168. 
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raadsvergaderingen te zeggen. Slechts één aanwijzing kan licht 
in de duisternis werpen: in de stadsrekeningen staat namelijk 
vermeld dat  tussen 16 december 1544 en 31 juli 1545 de stads- 
regering 20 keer in vergadering bijeen is geweest2'. Omgerekend 
zou dit neerkomen o p  32 vergaderingen per jaar. In 1565 stelt 
de schout dat de drie leden dickwils thierz, elff, twelff, twintich, 
dertich ende meer reysen op een jner bijeen Wat de 
periode n5 1580 betreft: in het willekeurig gekozen jaar i620 
vonden 33 raadsvergaderingen plaats2"zie tabel 5.2). Behalve 
tussen 1577 en 1580 lijkt het jaarlijkse aantal raadsvergaderin- 
gen in de zestiende eeuw tussen de 30 en de 50, gemiddeld rond 
de 40 te schonimelen2'. 

De vele vergaderingen tussen 1577 en 1580 moeten derhalve 
worden verklaard door de bijzondere omstandigheden van die 
tijd, zowel binnen als buiten de stad, die de Bossche stadsrege- 
ring noodzaakten voortdurend waakzaam te blijven en zeer 
vaak in vergadering bijeen te komen. Het gaat dan ook liiet aan 
om de verhouding tussen het aantal dagen dat in het schepen- 

TABEL 5.4. Schatting 
van het aantal raads- 
vergaderingen 7 552- 
1556, 1574-1 576, 1579. 

protocol akten zijn ingeschreven en het aantal raadsvergaderin- 
gen het j u a r  1579-1580, te voor een noïmaal iaa r  als i497-ljOO. De 
gegevens over de peiljaren tussen 1500 en 1560 mogen derhalve betrouwbaar worden 
geacht. De vraag of de daling van het aantal schependagen uit het Bosch' Protocol, die 
zich in de jaren zeventig van de zestiende eeuw aftekent, structureel is, kan slechts worden 
beantwoord door ook ná 1580 een aantal peiljaren te onderzoeken. Vast staat in ieder 
geval dat zich in de late jaren zeventig zeer ingrijpende veranderingen in de Bossche 
samerileving hebben voorgedaan. 

In de periode 1500-1580 werden, in gewone jaren, o p  circa 27.5 dagen per jaar door 
één of meer schepenen aantoonbaar bestuurlijke handelingen verricht o p  het Bossche 
raadhuis. Hoe verhoudt dit aantal van 275 dagen zich tot het jaarlijkse aantal gewone 
werkdagen? Met betrekking tot de bouw van de O.L.V.-kerk te Antwerpen is berekend, 
dat  daaraan in de vijftiende en zestiende eeuw gemiddeld 264 dagen per jaar werd ge- 
werkt. Naast 52 zondagen, kende men daar gemiddeld nog 49 verletdagen, deels te wijten 
aan slechte weersomstandigheden, deels aan de viering van kerkelijke feesten. Voor andere 
steden in de Nederlanden gelden soortgelijke aantallen2'. Het bisdom Utrecht kende jaar- 
lijks circa 100 dagen, bestaande uit zondagen en kerkelijke feestdagen, waarop de gelovi- 
gen geacht werden ter kerke te gaan en de slafelijke werken te laten liggen2'. Voor het bis- 
dom Luik, waartoe 's-Hertogenbosch behoorde, mag eenzelfde aantal worden veronder- 
steld. Het aantal van gemiddeld 275 schependagen per jaar in 's-Hertogenbosch, dat in de 

23 GAH OA B51, 1544-1545, van alderhatide saicken. 
24 ARAB RB 51, 224r, 10-1 1-1.56.5. 
25 Hierbij dient te worden aangetekend dat het imvonertal van 's-Hertogenbosch tussen 1580 en 

1620 sterk is gedaald; zie hoofdstuk 3. 
26 De jaren direct volgend op 1580 zijn overigens niet onderzocht. 
27 SCHOLLIERS, Loomzrbeid eti honger, 84-87. Zie ook: OFFERMANS, Arbeid en levet~sstnn- 

daczrd, 143-145; NOORDEGRAAF, Daglotmi in Alktnnnr, 33-40; NOORDEGRAAF en 
SCHOENMAI<ERS, Daglotzen in Hollarid, 20-22. 

28 POST, Kerkelijke uerhouditzgen, 391. In de loop van de zestiende eeuw zijn veranderingen in de 
heiligenkalender van het bisdom Utrecht aangebracht. Kwailtitatief bleven die aanpassingen be- 
perkt, inhoudelijk waren ze groter: VERHOEVEN, 'Kerkelijke feestdagen', 168-169. 
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peiljaren is gevonden, ligt enigszins 
hoger dan het aantal van circa 265 
werkdagen per jaar, dat her en der in 
de Nederlanden is vastgesteld. 

De vraag is in hoeverre zon- en 
feestdagen voor de Bossche schepe- 
nen werkelijk als rustdag hebben 
gegolden. Gebaseerd o p  gegevens uit 
Bijlage 1,  is in tabel 5.5 voor de 
peiljaren weergegeven o p  hoeveel 
zondagen schepenen aantoonbaar in 
hun functie actief waren. Gemiddeld 
gaat het om 7 van de S2 zondagen. 
Opvallend is het hoge aantal sche- 
penzondagen in het regeringsjaar 
1579-1580. Dit gegeven krijgt des te 
meer reliëf, wanneer blijkt dat alle 

SCHEPENJAAR AANTAL % van het 
aantal zondagen 

in dat jaar 

TABEL 5.5. Aantal schependagen die op een zondag 
vielen. 

1 4  schepenzondagen in dat jaar aan het resolutieboek zijn ontleend, terwijl dat jaar o p  
geen enkele zondag een schepenakte is gepasseerd. Uit tabel 5.3 kan worden opgemaakt 
dat in de periode i55 i - i556  in 7 %  van de gevallen de vergaderingen van de sradsrege- 
ring - voor zover ons bekend - o p  een zondag werden gehouden. In de periode 
1574-1580 stijgt dit percentage tot 12%. En passant moet hier nog gewezen worden o p  
liet feit dat o p  de donderdag, de dag van de vrije weekmarkt2', het minst, minder zelfs 
dan o p  de zondag, werd vergaderd. In de jaren zeventig stijgt het aantal schepenzondagen 
sterk. In 1577  vergaderde de stadsregering 1 5  maal, in 1580 16 maal en in 1578 maar 
liefst 24  maal o p  een zondag. Deze stijging moet, evenals de stijging van het totale aantal 
raadsvergaderingen, vooral aan de grote spanningen van de tijd, zowel binnen als buiten 
de stad, worden toegeschreven. De stadsregering deed al het mogelijke om de 
zondagsheiliging zoveel mogelijk te eerbiedigen en zoveel als mogelijk binnen de grenzen 
van de kerkelijke bepalingen te blijven. Z o  kwamen op de zondagen 1 0  en 24  augustus 
1578 de drie leden van de stadsregering weliswaar in vergadering bijeen, maar nier o p  de 
vertrouwde locatie van het raadhuis, maar in de sacristye unn onser liever urotrwe" in de 
Sint-Janskerk. Na 1580 daalt het aantal schepenzondagen weer sterk: in 1620 werd bij- 
voorbeeld slechts 1 van de 3 3  raadsvergaderingen o p  een zondag gehouden. 

Waren de akten die de schepenen o p  die zondagen passeerden en de onderwerpen die 
zij o p  die dagen in vergadering bespraken welliclit o p  de een of andere manier zo bijzon- 
der of spoedeisend, dat hiervoor de zondagsrust met enig recht kon worden verstoord? 
Onderzoek naar deze vraag wijst uit dat o p  zondag verleden akten niet wezenlijk afwijken 
van akten die o p  andere dagen werden gepasseerd. Het gaat om gebruikelijke zaken als 
overdracht van onroerende goederen of erfcijnzen, betalingsbeloften, of machtigingen van 
zaakwaarnemers. In geen van die gevallen blijkt de kwestie dermate spoedeisend, dat geen 
dag met de afhandeling ervan had kunnen worden gewacht. Daar de omstandigheden 
waaronder dergelijke rechtshandeli~lgen plaatsvonden, niet nader in de akte worden ver- 
klaard, is het evenwel niet ~iitgesloten, dat er toch sprake is geweest van spoed. Met be- 
trekking tot de zondagse raadsvergaderingen kan grosso modo hetzelfde worden vastge- 
steld. Slechts in een enkel geval blijkt dat de te bespreken kwestie dermate urgent was, dat 

29 JACOBS, Justitie ett politie, 142. 
30 GAH OA A4, 10-8 en 24-8-1578. Zie over vergaderingen van de stadsregering in kerkelijke 

ruimtes p.162-163. 



Heren wan de raad 

uitstel onmogelijk was. Z o  vergaderden de drie 
leden van de stadsregering o p  1 7  november 
1577  aldaer mynen heeren den schouteth wev- 
socht contirzuatien vanne zynen terwanten, mits 
dat zyrten tyt op morghen is expirerendei'. O p  
30 oktober 1580 brachten de ambachtsgilden 
rapport uit in verband met de verlenging van 
tcomptoir wande nyeuwe be las t i~z~he"~.  Die ver- 
lenging moest waarschijnlijk plaatsvinden vóór 
1 november. Ook hier is duidelijk sprake van 
grote urgentie. Bij de meeste andere zondagse 
raadsvergaderingen is die urgentie niet - althans 
niet aantoonbaar - aanwezig. Van de in totaal 
71 vergaderingen, die tot en met 1580 o p  zon- 
dag werden gehouden, waren 1 6  het directe 

TOTAAL % 

TABEL 5.6. Totaal van het aantal sche- 
pendagen en resterende zondagen, per 
peiljaar. 

vervolg van de vergadering van de vorige dag 
en waren nog eens 7 het vervolg van de vorige vergadering, die niet o p  de vorige dag 
maar enige dagen eerder was gehouden. Het kwam voor dat in een urgente zaak niet in 
één vergadering tot een beslissing kon worden gekomen, in veel gevallen omdat de am- 
bachtsdekens eerst, voor zover hen dat na i 5 2 5  nog was toegestaan, ruggespraak wilden 
houden. Z o  snel mogelijk daarna, zo nodig op een zondag, werd vervolgens verder verga- 
derd. Toch mag worden geconcludeerd dat in de meeste gevallen geen duidelijk verband 
kan worden vastgesteld tussen de urgentie van de zaak en de behandeling ervan o p  zon- 
dag33. 

Optelling van de zondagen, waarop geen schepenactiviteiten plaatsvonden, bij het 
totaal aantal schependagen, resulteert in de getallen zoals weergegeven in tabel 5.6. Be- 
halve in de crisisjaren 1566-1567 en 1578-1579 blijft nog 11-14% van het jaar oninge- 
vuld, wat neerkomt op 40 tot 50  dagen. Dit getal komt tamelijk nauwkeurig overeen met 
de hierboven genoemde verletdagen bij de bouw van de Antwerpse O.L.V.-kerk. Verlet- 
dagen vanwege de weersomstandigheden zullen de schepenen in hun goed onderhouden 
raadhuis niet hebben gekend. Eerder moet gedacht worden aan kerkelijke en wereldlijke 
feesten. In Amsterdam en Delft bedroeg het aantal kerkelijke feestdagen dat niet per de- 
finitie o p  zondag viel, in de eerste helft van de zestiende eeuw 47. Het bakkersgilde in 
Nijmegen kende eveneens 4 7  van dergelijke verplichte kerkelijke feestdagenj4. o o k  de in- 
woners van 's-Hertogenbosch hebben de grote en kleinere kerkelijke feesten gevierd. Veel 
door-de-weekse dagen die geen schependagen waren, blijken - zoals te verwachten - te 
kunnen worden gekoppeld aan kerkelijke feestdagen. Daarnaast blijken in de dagen rond 
Pasen en Pinksteren en rond Kerstmis de activiteiten van de scheuenen eveneens stil te 
liggen. In Tabel 5.7 zijn de gegevens weergegeven over het aantal vrije dagen rondom 
Kerstmis en rond de feestdagen Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Sacramentsdag en de grote 

31  GAH O A  A4, 17-1 1-1577. 
32 GAH OA AS, 30-10-1550. 
33 KOOPMANS, De Stntetr van Holland, 181, constateert dat hoewel in 1575 was vastgesteld dat 

de Staten van Holland de zondag vrij zouden houden, dat voorschrift lang niet altijd werd nage- 
leefd. 

34  OFFERMANS, Arbeid eri levetisstntzdaard, 143; VERHOEVEN, 'Kerkelijke feestdagen', 165. 
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feestdag 1500 1520 1540 1560 1566 1579 1580 

Kerstmis 4 2 4 5 3 6 2 

Pasen 3 6 4 4 11 5 4 

Hemelvaart 1 1 1 1 l 1 

Pinksieren 4 3 4 2 3 2 2 

Sacramentsdag 1 1 1 1 1 1 1 

Processie 1 1 l 3 11 5 

Tabel 5.7. Aantal vrije dagen van schepenen rond de grote veranderlijke kerkelijke feestdagen en 
Kerstmis, per peiljaar. 

processie van 's-Hertogenbosch'~ Daarnaast komen in de loop van de peiljaren vrije 
dagen voor, die éérimaal of vaker samenvallen met een kerkelijke feestdag. Het is moeilijk 
vast te stellen of het kerkelijke feest de aanleiding voor de vrije dag was. Wanrieer dat vijf 
of meer keer o p  de zeven peiljaren het geval is, wordt hier een dergelijk verband wel ver- 
ondersteld, ett is die feestdag iii tabel 5.8 opgeiioiiieri'? Alle iti tabel 5.8 opgc~io~i ie~ i  ker- 
kelijke feesten werden ook daadwerkelijk gevierd in 's-Hertogenbosch"'. Jonker Jan van 
Campen, schepen in 1582 en 1587, tekende in een gebedenboekje onder andere de zoge- 
naamde statye daghefz op, dagen waarop de schepenen en gezworenen geacht werden in 
de Sint-Jan te verschijnen. Dat waren achtereenvolgens: alderheylyghen (1-11); kersdnch 
(25-12); simt jansdnch (24-6); derthiendnch (6-1: Drielconingen); l ic l~mus (2-2: Maria 
Lichtmis); palmdach (Palmzondag, zondag voor Pasen); paesdach; sytzt jan in  den m e y  (6- 
5); pincxtdach  pir riks tere^^); sncrnmensdach; kersmus (kermis: de dag van de Grote Pro- 
cessie); assumptio nzarye (Maria Tenhemelopneming); goeden uryrlach". Al deze dagen 
komen ook in tabellen 5.7 en 5.8 voor". Als wordt aangenomen dat deze zogenaamde 
statiedagen ook vóór 1580 hebben gegolden, moet worden vastgesteld dat in de meeste 
peiljaren deze dagen inderdaad geen schependagen waren. Toch waren de schepenen een 
enkele keer o p  een van die dagen actief: in 1580 o p  Maria Lichtmis; in 1540 o p  het feest 
van Johannes voor de Latijnse Poort; en in 1560 o p  het feest van Johannes de Doper. 

Uit tabellen 5.7 en 5.8 kan het gemiddelde aantal kerkelijke feestdagen per jaar wor- 
den afgeleid. Afgerond blijken rondom Kerstmis gemiddeld steeds vier dagen zonder 

Tot 1511 werd de processie gehouden op de eerste zondag na Sint-Jan de Doper (24 juni). Niet 
Sintgan de Doper, maar Sint-Jan de Evangelist was patroonheilige van de Sint-Jan, maar daar 
zijn feest viel o p  2 7  december, een zeer ongunstige datum voor een processie. Na 1511 vond de 
processie op de eerste zondag na O.L.V.-Visitatie (2 juli) plaats. Zie: GAH OAA 8083, 2Yv. 
Vergelijk ARAB RK 636, 277v, 18-6-1518: Karel V keurt goed dat  de processie van Onze Lieve 
Vrouw te Sint-Oedenrode wordt verplaatst, omdat de Bosschenaren hun processie hadden ver- 
plaatst van de eerste naar de tweede zondag na Sint-Jan de Doper. De tweede zondag na Sint- 
Jan de Doper is overigens vrijwel altijd dezelfde als de eerste zondag na O.I..V.-Visitatie. 
Door de toepassing van dit criterium zijn de volgende dagen niet opgenonien: 25-7, Jacobus, 4 x 
een vrije dag (waarvan l x  zondag); 10-8, Lainherrus, 3x; 14-9, kruisverheffing, 4x; 21-9, 
Matheus, 4x; 29-9, Micliael, 3x (waarvan 1 x zondag); 18-10, Simon en Judas, 4x. 
Zie: MOSMANS, 'Het dienstwerk in de St. Jan'. 
VAN M., 'De Bossche schepen', 199-200. Het boekje bevond zich toentertijd in de bibliotheek 
van het Capucijnerklooster te Velp bij Grave. 
Opvallend is dat in de lijst van Van Campen Hemelvaart ontbreekt. 
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datum feestdag 1500 1520 1540 
1-1 Besnijdenis des heren * + 
6-1 Driekoningen 
25-1 Paulus bekering + 
2-2 Maria lichtmis i 

22-2 Petrus Stoel 
24-2 Matthias 
25-3 Maria boodschap + 
1-5 Philippus en Jacobus * 
3-5 Kruisvinding i 

6-5 Johannes voor de 
latijnse poort + 

13-5 Servatius + 
24-6 Johannes de doper * + 
29-6 Petrus en Paulus 
2-7 Maria visitatie 
22-7 Maria Magdalena + 
1-8 Petrus banden + 
15-8 Maria tenhemelopneming" + 
24-8 Bartholomeus 
8-9 Maria geboorte 
17-9 Larnbertus 
9-1 0 Dionysius + 
1-1 l Allerheiligen 
3-11 Hubertus + 
6-1 1 Leonardus + 
11-1 1 Martinus 
25-1 1 Catharina 
30-1 1 Andreas + 
6-12 Nicolaas 
8-12 Maria ontvangenis + 
21-12 Thomas + 
'geen schependag + zondag, geen schependag 

TABEL 5.8. Kerkelijke feestdagen die gewoonlijk geen schependagen waren, per peiljaar. 

schepe~iactiviteiten te liggen, rond Pasen bedraagt dat gemiddelde eveneens een viertal 
dagen4', rond Pinksteren tellen we drie dagen. Hemelvaart en Sacramentsdag komen elk 
o p  één vrije dag. Ook de jaarlijkse grote processie is voor één vrije dag gerekend, omdat 
de getallen voor de laatste drie jaren aan bijzondere omstandigheden moeten worden 
geweten. In totaal leveren deze feesten derhalve gemiddeld een veertiental vrije dagen op, 
waarvan minstens twee zondagen, zodat gemiddeld twaalf weekdagen overblijven. De 
dertig feestdagen die in tabel 5.8 worden opgesomd, hebben een vaste datum. Dat 
betekent dat ze ook o p  een zondag kunnen vallen. Het percentage vaste feestdagen dat in 
de peiljaren o p  een zondag valt, varieert sterk, van 5 %  tot 44%. Gemiddeld zou men een 
percentage van iets meer dan 14% verwachten, het gemiddelde over de zeven peiljaren lag 
iets hoger, namelijk o p  18%.  Dit betekent dat elk jaar gemiddeld zo'n 25 van de 30 vaste 
kerkelijke feestdagen door de week vielen. Met de 1 2  door-de-weekse feestdagen uit tabel 

40 Wanneer we althans de elf dagen van 1566-1567, die eerder te wijten zijn aan de activiteiten 
van Anthoiiie van Bombergen, niet meetellen. 
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5.7 komt het totaal op 37. Wanneer we dit aantal optellen bij het aantal dagen uit tabel 
5.6, komen we voor de normale peiljaren tot getallen, die de 365 zeer dicht benaderen. 

Hoewel we aanvankelijk twijfelden aan de doorwerking van bepalingen uit 1525 en 
daaropvolgende jaren, waarin de schepenen door de hertog werden verplicht dagelijks o p  
het raadhuis aanwezig te zijn, om hun functies uit te kunnen oefenen, moet na deze 
kwantitatieve controle worden vastgesteld, dat die twijfel ongegrond was. De verordening 
van 1525 is in zeer algemene bewoordingen gesteld, van een gedetailleerde regelgeving is 
geen sprake. iMen mag er niettemin van iiitgaan dat schepenen o p  gewone zon- en feest- 
dagen vrijgesteld waren van hun verplicliting o p  het stadhrris aanwezig te zijn. Wanneer 
die veronderstelling juist is, blijkt dat buiten die zon- en feestdagen, vrijwel elke dag van 
het jaar é tn  of meer schepenen in functie o p  het stadh~iis aanwezig waren en werkzaam- 
heden verrichtten, die o p  de een of andere manier scliriftelijke neerslag hebben gevonden. 

Vrijwel iedere werkdag was minstens één schepen o p  het raadhuis aanwezig en actief. 
Strikt genomen hield de verordening uit 1525 de aanwezigheidspiicht van élk van de 
negen schepenen afzonderlijk in. In hoeverre ook deze regel is nageleefd, zal nu worden 
nagegaan. 

Uit de achttiende eeuw zijn enige tabellen bewaard gebleven, waaruit blijkt dat de 
schepenen hun diverse functies bij toerbeurt hebben vervuld4'. Naar  analogie hiervan 
meende Spierings in de schepenprotocollen van het einde van de veertiende eeuw ook een 
zekere arbeidsverdeling tussen de verschillende schepenen te kunnen v a ~ t s t e l l e n ~ ~ ,  zonder 
dit mijris inziens met voldoende bewijzen te staven. Van een dergelijke arbeidsverdeling 
binnen de Bossche schepenbank is in de zestiende eeuw zeker geen sprake geweest. Bij 
raadpleging van de gegevens over de verschillende peiljaren, zoals weergegeven in Bijlage 
1,  kan men constateren dat er tussen 1500 en 1580 geen systeem van toerbeurten bestond. 

O p  basis van de beschikbare bronnen, die - zoals gezegd - voor ons doel geen volle- 
digheid kunnen garanderen, blijkt dat  het aantal actieve schepenen per dag sterk kon 
fluctueren. Enkele voorbeelden mogen dit illustreren. O p  maandag 13 januari 1500 liet 
Gielis Peter Gielis in het Bossche schepenprotocol vastleggen dat hij Ghysbert Jordaen 
Aertss een erfpacht van een halve mud rogge had verkocht. Getuigen van deze rechtshan- 
deling waren de Bossche schepenen Henrick Kuyst (110) en Jan Ghysselen (81), die die- 
zelfde dag bij nog een drietal andere overdrachten getuigden43. Zij zijn die dag de enige 
schepenen waarvan activiteiten in verband met hun ambt te achterhalen zijn. Wanneer 
elke dag slechts twee schepenen actief waren geweest, zou het bestaan van een roulatie- 
systeem kunnen worden vermoed. De dertiende januari was echter een uitzondering; 
meestal waren er veel meer schepenen actief, bovendien in verschillende combinaties. Z o  
werden o p  vrijdag 21 februari in totaal 7 akten in de schepenprotocollen ingeschreven. 
Driemaal traden hierbij de schepenen Jan van Arkel en Jan Monix (136) als getuige op, 
tweemaal Willem van den Bosch (33) en Henrick Kuyst (110), ééninaal Jan Ghysselen 

41 GAH RA 2313: Totwbeurtetr var/ de  heerett scheepetren o p  de rolle, secletarye, over de publrca- 
tien en presrilt des so~idags over het  troi4we11: 

den 2. e n  9. schepe~tett - octob: febr: lutty: 
dett 3. eit 8. schepetten - rzov: maart: p l y :  
den 4. er1 7. schepe~teti - dec: april: august: 
deti f .  e n  6. scheperretr - p r :  rttey: septerttb: 

42 SPIERINGS, Het schepe~tprotocol,  85-86. 
43 GAH RA 1268, 21rv. 
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aantal dagen 270 282 276 268 225 

aantal schepenen 1044 1012 1096 1038 625 

gemiddeld aantal 3,9 3,6 4,O 3,9 2 3  
schepenen per dag 

Tabel 5.9. Gemiddeld aantal actieve schepenen dat per schependag actief was (schependagen 
uitsluitend gebaseerd op schepenprotocol en momboirboeken). 

(81) en Arnt Beys (22) en éénmaal Goyaert Grotaert van Os en Arnt B e y ~ ~ ~ .  Voor de vol- 
gende peiljaren kan eenzelfde beeld worden geschetst: van dag tot dag verschilt het aantal 
aantoonbaar actieve schepenen sterk; soms gaat het om twee, soms om allen, meestal ligt 
het aantal er tussenin. 

Met klem wordt hier gesproken van aantoonbaar bestuurlijk actieve schepenen. Voor 
het grootste deel van de onderzochte peiljaren zijn de gegevens namelijk vrijwel uitsl~iitend 
ontleend aan de schepenprotocollen. In hoeverre kunnen deze gegevens aanspraak o p  
volledigheid maken? Vergelijking met de gegevens over schependagen uit de gerechtelijke 
rollen en over de aanwezige schepenen bij raadsvergaderingen - indien voorhanden - kan 
hierin meer duidelijkheid scheppen. 

Voor dit doel zijn de gerechtelijke rollen helaas niet geschikt. In de vorige paragraaf is 
reeds vastgesteld, dat o p  vrijwel alle dagen dat er een rechtszitting werd gehouden, ook 
akten in het schepenprotocol werden bijgeschreven. De vraag die ons nu bezighoudt, na- 
melijk of bij beide activiteiten dezelfde schepenen actief waren, is niet te beantwoorden, 
omdat in de gerechtelijke rollen alleen de dagen worden vermeld waarop zittingen plaats- 
vonden en niet de namen van de aanwezige schepenen4'. 

De gegevens over de raadsvergaderingen bieden in deze meer houvast. Voor het peil- 
jaar 1579-1580 is het mogelijk om de schepenen die getuigden in het schepenprotocol en 
de schepenen die de raadsvergaderingen bijwoonden te vergelijken. Hiervoor is er al o p  
gewezen dat het aantal schependagen gebaseerd o p  het schepenprotocol in 1.579-1580 in 
vergelijking met voorgaande peiljaren sterk is gedaald4'. Ook bleek dat o p  43 vergaderda- 
gen van de Bossche raad geen akten in de schepenprotocollen werden bijgeschreven. Wat 
ons hier interesseert zijn de gegevens over de individuele schepenen en de individuele sche- 
pendagen, waaronder hier het aantal dagen dat de individuele schepenen in functie waren 

44 Ibidem, 35v, 125v-126r, 254v. 
45  Eén aanwijzing kan enig licht in de duisternis werpen: in 1565 noemt schout Jacob van Breciit 

als één van de redenen waarom een schepen niet in de raadsvergadering kon verschijnen: deur 
dyetz daer retzige schepeireti opte rolle inoeten wesetz (ARAB RK 5 1, 230r). Een steekproef in liet 
schepenjaar 1579-1580 wees uit dat op de vier vergaderdagen dat jaar waarop alle beschikbare 
schepenen aanwezig waren, géén rolzittingen werden gehouden. Bij vergaderingen van de raad 
op dagen dat  ook rolzittingen plaatsvonden, waren in 1579-1580 gemiddeld 4,7 schepenen aail- 
wezig. De mogelijkheid bestaat derhalve dat 2,3 schepenen (in dat jaar waren namelijk slechts 8 
schepenen actief) zich met de rechtszittingen hebben beziggehouden. 

46 Zie p.111. 
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wordt verstaan. Vergelijking van de namen van de schepenen die de raadsvergaderingen 
bijwoonden en degenen die getuigden bij de voluntaire rechtspraak, leert dat o p  dezelfde 
dag die laatste groep steeds veel kleiner was dan de eerste. Enkele voorbeelden ter illustra- 
tie. O p  maandag 16 november 1579 woonden de schepenen Henrick Bloeyman (23), 
Goyaert Lombaerts (123), Dirck van Vechel (175), Arnt van Brecht (34), Jacob Craen 
(55) en Goyaert van Vlierden (181) de vergadering van de stadsraad bij4'. Diezelfde dag 
werd slechts één akte ingeschreven in de schepenprotocollen, waarbij Van Brecht en Craen 
als getuige optraden4'. Op  woensdag 4 mei 1580 verschenen schepen Henrick Bloeyman, 
Jan Heym (99), Dirck van Vechel, Arnt van Brecht, Jacob Craen en Goyaert van Vlierden 
ter vergadering4'. Van deze schepenen traden die dag als getuigen op: Heym, Van Vechel, 
Van Brecht en Van Vlierden'". Indien alleen de schepenprotocollen als bron beschikbaar 
waren geweest, zouden in het eerste geval slechts twee van de vijf actieve schepenen zijn 
achterhaald, in liet tweede geval vier van de zes. 

O p  24 vergaderdagen in 1.579-1580 komt het bovendien voor dat één of twee schepe- 
nen wél als getuigen in het protocol staan, maar die dag niet de raadsvergadering bij- 
woonden. Z o  vergaderden op dinsdag 26 januari 1580 de schepenen Goyaert Lombaerts, 
Pauwels Wynants (189), Dirck van Vechel en Arnt van Brecht". Van dat viertal traden de 
laatste twee ook als getuigen op. Daarnaast getuigden die dag de schepenen Craen en Van 
Vlierden, zonder dat zij de raadsvergadering b i j ~ o o n d e n " ~ .  O p  vrijdag 2 september 1580 
werd vergaderd door de schepenen Bloeyman, Heym, Van Vechel, Craen en Van Viier- 
den". Van deze vijf getuigden de eerste drie ook bij de voluntaire rechtspraak. Niet aan- 
wezig bij de vergadering, maar wel vermeld als getuigen vinden we die dag Goyaert Lom- 
baerts en I'auwels WynantsS4. 

Van 118 van de 136 zittingen van de raad in het regeringsjaar 1579-1580 is bekend 
door welke schepenen ze werden bijgewoond. O p  78 van die 118 dagen werden ook 
akten in het schepenprotocol ingeschreven. Nadere beschouwing van de gegevens over die 
78 dagen leert dat o p  de zittingen van de raad in totaal 401 maal een schepen aanwezig 
was, gemiddeld 5,1 schepenen per dag. Uit het schepenprotocol kon voor diezelfde 78 
dagen slechts 200 maal de activiteit van schepenen worden vastgesteld (waarvan overigens 
29 maal van een schepen die die dag niet in het resolutieboek wordt vermeld); gemiddeld 
2,6 schepenen per dag. In dat jaar werden in totaal op 225 dagen akten in het schepen- 
protocol bijgeschreven, met een totaal aantal individuele schependagen van 625; gemid- 
deld waren er o p  die dagen 2,8 schepenen actief. 

De gegevens van 1579-1580 kan men niet zonder meer extrapoleren naar eerdere de- 
cennia. In de vorige paragraaf is er reeds o p  gewezen dat de gegevens van dit jaar sterk 
afwijken van de eerdere peiljaren. Om dit te controleren is voor de overige peiljaren even 
eens het gemiddelde aantal schepenen berekend dat actief was o p  schependagen ontleend 

GAH OA AS, 16-11-1579. 
GAH RA 1417, 20rv. 
GAH OA A5,4-5-1580. 
GAI3 RA 1404, 83r: Van Vechel en Van Vlierden, 1 akte; ibidem, 83rv: Heym en Van Brechr, 1 
akte. 
GAH OA AS, 26-1-1580. 
GAH RA 1404, 46v-47r, 48rv: Brecht en Craen, twee akten; GAH RA 1407, 47v-48r: Van 
Vechel en Van Vlierden, één akte. 
GAH OA AS, 2-9-1580. 
GAH RA 1404, 98r-99r, één akte met vijf schepenen als getuigen. Bij de overgrote meerderheid 
van de akten treden twee schepenen als getuigen op. Een aantal van vijf getuigende schepenen is 
uitzonderlijk. Wellicht heeft dat met de inhoud van deze akte te maken, waarbij de Bossche Pre- 
dikheren een lijfrente uitgaven om hun financiële nood te lenigen. 
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Jan van Arkel 
Willem van den Bosch (33) 
Goyaert Grotaert van Os 
Henrick Kuyst (1 10) 
Jan Monix (136) 
Jan Ghysselen (81) 
Arnt Beys (22) 
gemiddeld 

Herman van Deventer (61) 
Goyaert Symonis (171) 
Willem van Os (144) 
Arnt Heym (96) 
Adriaen van Eyndhouts (78) 
Gerit van Vladeracken (177) 
Frans van Balen (1 1) 
Henrick Kemp (1 07) 
Pauwels Raassen (1 57) 
gemiddeld 

Henrick Bloeyman (23) 
Goyaert Lombaerts (123) 
Jan Heym (99) 
(Everaert Berwouts (1 9) 
Pauwels Wynants (1 89) 
Dirck van Vechel (175) 
Arnt van Brecht ' (34) 
Jacob Craen (55) 
Goyaert van Vlierden (181) 
gemiddeld' 

aantal % 

150 55 
120 44 
151 55 
149 54 
184 67 
142 52 
148 54 
149 54 

aantal Oh 

89 32 
135 49 
200 73 
107 39 
164 60 
103 37 
177 64 
164 60 
160 58 
144 52 

aantal % 

114 41 
125 45 
91 33 

- -1 
136 49 
200 72 
116 56 
146 53 
158 57 
140 51 

Jan van Vladeracken (1 79) 
Arnt Monix (133) 
Gerit van Berkel (15) 
Henrick Pelgrom (148) 
Jan van Erp (66) 
Willem van Os (144) 
Herman van Deventer (61) 
gemiddeld 

Henrick Bloeyman (23) 
Bartholomeus Loef (1 19) 
Willem de Borchgreve (32) 
Goyaert van Vechel (1 76) 
Jan vande Water (1 83) 
Arnt van Carnpen (49) 
Goessen Pynappel (152) 

aantal % 

79 29 
136 49 
191 69 
210 76 
160 58 
192 70 
117 43 
145 53 

aantal OIO 

202 73 
60 22 
97 35 
69 25 

162 59 
221 80 
140 51 

Frans vanden Hanenberch (86) 167 61 
Jan vander Stegen (1 66) 107 39 
gemiddeld 136 49 

* Van Brecht overleed op 9-7-1580: bij 
berekening van het percentage is 

daarom gerekend met 0,75 
schependagen (206 schependagen) + bij 
berekening van het gemiddelde is 
gerekend met 7,75 schepenen voor dit 
jaar, wegens het overlijden van Van 
Brecht en de weigering van Berwouts 
om het ambt te aanvaarden. 

Tabel 5.10. aantal individuele schependagen en percentage van het geschatte aantal van 275 
collectieve schependagen per peiljaar (1500-1580). 

aan het schepenprotocol: t a M  5.9. In J e  eerste zes decennia van de zestiende eeuw waren 
er gemiddeld 3,9 schepenen aanwezig op dergelijke schependagen. Opnieuw moet hier 
worden geconstateerd dat de gegevens voor 1579-1580 met bijzonder veel voorzichtigheid 
dienen te worden gebruikt. Wanneer we aannemen dat het gemiddelde aantal schepenen 
dat in 1579-1580 raadsvergaderingen bijwoonde, wel mag worden geëxtrapoleerd naar de 
eerdere peiljaren, kan met behulp van het in de vorige paragraaf berekende aantal raads- 
vergaderingen per jaar voor die eerste vier peiljaren worden geschat hoeveel méér schepe- 
nen dan uit de schepenprotocollen blijkt, in die jaren actief zijn geweest. In 1579-1580 
werden 11 8 vergaderingen 6 1  1 inaal bezocht door schepenen; gemiddeld 5,2 schepenen 
per vergadering. Vergelijking met het gemiddelde van 3,9 schepenen, dat voor de eerste 
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zes decennia van de zestiende eeuw is berekend, wijst een verschil van 1,3 schepenen per 
raadsvergadering uit. We stelden reeds vast dat vóór het midden van de jaren zeventig van 
de zestiende eeuw onder normale omstandigheden de drie leden van de stadsregering ge- 
middeld 4 0  maal per jaar in vergadering bijeenkwame11. Ervan uitgaand dat ook bij die 
vergaderingen geinidcleld 5,2 schepenen aanwezig waren, en bovendien aannemend dat die 
raadsvergaderingen grotendeels op dagen vielen waarop ook akten in het schepenprotocol 
werden bijgeschreven, moet men 40 x 1,3 schepenen, ofwel zo'n 50  individuele schepen- 
dagen bij het totaal optellen"'. Op het totale aantal individuele schependagen uit de sche- 
penprotocollen, gemiddeld voor de eerste vier peiljaren 1048 dagen, zou dat een verho- 
ging van ongeveer 5% betekenen. 

Vergelijking tussen vermeldingen van schepenen in resolutieboek en schepenprotocol 
levert sterke aanwijzingen op dat met de beschikbare bronnen niet alle individuele sche- 
pendagen kunnen worden achterhaald. O p  zijn minst moet het aantal individuele sche- 
pendagen enkele procenten hoger liggen. Het is niet uit te sluiten dat dat getal zelfs veel 
hoger heeft gelegen. Rekening houdend met deze opmerkingen, zullen hierna de beschik- 
bare gegevens nader worden geanalyseerd. 

De gegevens over de iridividuele scliepenen 111 de vijf peillalen 1499-1500, 1519-1520, 
1539-1540, 1559-1560 en 1579-1580 zijn weergegeven in tabel 5.10. De volgorde van 
de schepenen is gebaseerd o p  de î ~ o m z n n  Scahzorum,  de Duss~Íie \ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 1 1 ~ 1 ~ ~ ~ ~ 1 1 ,  waar111 
de schepenen in tegenstelling tot sommige andere bronnen, ~ o a l s  de schepenprotocollen, in 
volgorde van belangrilkheid z i p  geordend, dat wil zeggen dat de eerste schepen van de 
lijst de president-schepen van dat jaar wac. O p  deze volgorde zal in hoofdstuk 7.1.1.4 
overigens nog worden teruggekomen. 

Van elk van de 40 schepenensh is in de eerste plaats het aantal dagen dat hij aantoon- 
baar in d ~ e  functie actief was, vermeld en vervolgens het percentage o p  het totale aantal 

55 Wanneer men niet rekent met het officiële aantal van zeven en na 1525 negen schepenen, maar 
de bijzondere omstandigheden van elk jaar erbij betrekt, liggen de uitkomsten enigszins anders. 
Voor 1579-1580 kunnen de volgende correcties worden toegepast: 
(a)  schepen Arnt van Brecht overleed op 9 juli 1580. In tegenstelling tot de gebruikelijke gang 
van zaken werd in dit geval geen vervanger benoemd. Van Brecht heeft zijn ambt dus maar ge- 
durende 75% van het schepenjaar vervuld; 
(b)  schepen Everaert Berwouts werd voor het scheperijaar 1579-1580 tot schepen benoemd, 
maar heeft nooit de eed afgelegd, terwijl er ook in zijn geval geen vervanger werd aangesteld; 
(c) tenslotte dient in dit geval rekening te worden gehouden met de reizen die enige schepenen 
namens de stad ondernamen. Ze waren dan niet in de stad en daardoor niet beschikbaar voor 
vergaderingen of rechtspraak (in het vervolg zijn overigens de reisdagen \vel meegerekend als 
individuele schependagen). In 1579-1580 reisden de schepenen in totaal 21 dagen, 6 %  van het 
jaar. 
In 1579-1580 moet men dus eigenlijk rekenen met: 9 - 0,25 - 1 - 0,06 = 7,69 schepenen. Voor 
de andere peiljaren zijn eveneens de reizen verrekend, hetgeen resulteert in: 1499-1500: 7 
schepenen; 1519-1520: 6,8; 1539-1540: 8,45; 1559-1560: 8,5. In 1579-1580 waren tijdens de 
raadsvergaderingen 68% van de beschikbare schepenen aanwezig. Toepassing van dit percentage 
op de andere peiljaren leidt tot een verscliil met het gemiddelde aantal schepenen uit de schepen- 
protocollen (tabel 5.9) van: 1499-1500: 0,9 schepenen; 1519-1520: 1; 1539-1540: 1,7; 1559- 
560: 2 , l .  Bij 35  raadsvergaderingen per jaar zou dit resulteren in respectievelijk 36, 35, 60  en 
74, gemiddeld 51  extra individuele schependagen, hetgeen goed overeenkomt met de eenvoudi- 
gere berekening in de tekst. 

56 In principe zouden er in die vijf jaar 2 x 7 en 3 x 9 = 41 schepenen moeten zijn geweest, door de 
weigering van Everaert Berwouts (19) in 1579-1580 om het schepenambt te aanvaarden, 
bestond dat jaar de Bossche schepenbank uit slechts 8 leden. 
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aantal 
jaar reisdagen 

functie aantal aantal aantal 
personen reizen dagen 

schepen 2 7 203  
gezworene 1 3 6 8  
raadsheer 3 9 182 
secretaris 2 7 217  
rentmeester 1 1 1 3  
griffier i 1 1 8  
onduidelijk 1 1 1 8  

totaal 11 29 719 

dagen van schepenen per peil- Tabel 5.12. Gedeputeerden namens de stad 's-Hertogen- 
jaar en voor 1578-1579 (1500- bosch in het jaar 1539-1540, geordend naar functie. 
1580). 

nen aan reizen voor de stad besteedden als schependagen geteldsi. Het aantal reisdagen 
van schepenen kan per jaar sterk verschillen. De gegevens voor de vijf peiljaren en 1578- 
1579 zijn in tabel 5.11 o p  een rijtje gezet". 

In het schepenjaar 1539-1.540 reisden deputaties uit 's-Hertogenbosch in totaal tien 
maal naar plaatsen buiten de Meierij om de belangen van stad (en soms ook expliciet van 
de Meierij) te behartigen". Achtmaal werden afgevaardigden naar dachuairten, vergade- 

5 7  Voor alle duidelijkheid: in de vorige paragraaf, waar het ging over het schepencollege als geheel, 
zijn dagen waarop geen activiteit op het stadhuis plaatsvond, maar wél een schepen op reis was, 
niet als schependagen geteld. 

58 Deze gegevens zijn gebaseerd op de posten uandeíi heeren scepetreíz, gezwoereizen, rnetsinnmeïz, 
pensiotinrissen eíide nudere gedeputeerdeti rydetz eïzde reyseïi, die i77 deser stndt proffytetz, snken 
ende nffniretz ter dnchvniri eïzde a~zderssins soe te water eíide te Imzde gedeputeert zijn geweest, 
dner van eleken betnilt gelyck hier volgt. De stadsrekening van het jaar 1499-1500 is niet be- 
waard gebleven, hetgeen het ontbreken van reisdagen in de tabel verklaart. 

Overigens moet erop worden gewezen dat in een klein aantal gevallen in de ene bron wordt 
vermeld dat een schepen op reis was, terwijl hij dezelfde dag bij een akte in het schepenprotocol 
getuigde. Z o  was schepen Gerit van Vladeracken (177) volgens de stadsrckening van 1539-1540 
van 30 augustus tot en met 1 5  september 1540 op reis naar Brussel (GAH OA B46, 1539-1540, 
untidetz heereíi scepetzen..). Toch vinden we hem op 10 september 1540 verrrield als getuige bij 
de voluntaire rechtspraak (GAH RA 1332, 290s). I-Ienrick Rloeyman (2.3) was van 24 april tot 
en met I juni 1560 afwezig om de belangen van 's-Hertogenbosch in Brussel te verdedigen 
(GAH OA B66, 1559-1560, ibidem). Toch getuigde hij op 1 5  mei hij de vastlegging van een 
akte in bet Momboirboek (GAH RA 1922, 1081). In 1578-1579 was presiderit-schepen Dirck 
Aertsen (8)  volgens de stadsrekeningen op reis voor de stad vanaf 18  december 1578 tot en met 
7 juli 1579, in totaal 201 dagen (GAH OA B85, 1578-1579, ibidem). Toch ondertekende 
Aertsen op 9, 11, 14, 16, 18 en 23 april 1579 schcpenakten (GAH RA 1403, 36 l r ,  391rv, 394v- 
395r, 397v-400v; GAH RA 1413, 140r-141r, 138r-139r). Tenslotte komt het in 1579-1580 
enige malen voor dat Pauwels Wynants (189) op dezelfde dag zowel getuigt, de raadsvergadering 
bijwoont en een eendaagse reis onderneemt: 24 oktober en 15 december (GAH OA B86, 1579- 
580, ibidem; GAH OA A4, d.d. 15-12-1579; GAH RA 1404, 2.3~; GAH RA 1922, 407v). 

5 9  GAH O A  B46, 1539-1540, unlzdetz heeretz scepeïzen. 
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ringen van de Staten van Brabant gestuurd, zevenmaal in Brussel, éénmaal in Antwerpen. 
Tweemaal zond de Bossche stadsregering een delegatie naar Den Haag om in overleg met 
gedeputeerden van Holland een oplossing te vinden voor de problemen die Bossche poor- 
ters o p  de stapelmarkt van Dordrecht hadden ondervonden. Dat jaar werden in 1 0  reizen 
11 personen in totaal 29 maal door de stad 's-Hertogenbosch gedeputeerd. In tabel 5.12 
zijn de gegevens over deze gedeputeerden, geordend naar functie, weergegevenh0. De sche- 
penen Willem van Os (144) en Gerit van Vladeracken (177) waren dat jaar verantwoorde- 
lijk voor 2 8 %  van het totaal aantal reisdagen in dienst van de stad; 35% van de reisdagen 
kwam dat jaar voor rekening van gezworenen en raadsheren, 30% van secretarissenh'. 
Ook  voor andere jaren lijkt dit beeld o p  te gaan: steeds stuurde de stad naast schepenen 
ook vele andere functionarissen als vertegenwoordigers uit. 

De verschillen in aantallen reisdagen die de schepenen in de diverse peiljaren in dienst 
van de stad ondernamen, zijn opvallend, maar mogen niet worden gebruikt om verregaan- 
de conclusies te trekken over officiële contacten van de stad met de buitenwereld. Wan- 
neer men de ontwikkeling van de 'buitensteedse reiaties' van 's-Hertogenbosch in de 
zestiende eeuw wil onderzoeken, moeten alle gegevens over reizen, ook van de andere 
functionarissen, worden meegewogen. 

Het lage aantal reizen voor het schepenjaar 1.579-1580 is evenwel zeer opmerkelijk. 
Ook  wanneer de reizen van de niet-schepenen dat jaar worden meegerekend, blijft het 
aantai reisdagen zeer gering". Bovendien valt o p  dat de reisdoelen dat jaar sterk afwijken 
van voorheen: in 1579-1580 blijft de actieradius van de gedeputeerden vrijwel steeds be- 
perkt tot de directe omgeving van de stad, tot de Meierij van 's-Hertogenbosch. Een enke- 
le maal, in de eerste maanden van dat schepenjaar, waren er persoonlijke contacten met 
landvoogd Farnese, die zich o p  dat moment in Maastricht bevond; eenmaal werd een 

De betrokken schepenen waren: Willem van Os (144) en Gerit van Vladeracken (177). De ge- 
zworene was Goesseti van der Stegen (165) (die in de rekening als raadsheer wordt aangeduid, 
maar, aangezien hij in 1538-1539 schepen was geweest, in het regeringsjaar 1539-1540 
gezworene was). De raadsheren waren: Ghysbert Heym (97) (die in de rekening ten onrechte als 
gezworene wordt aangeduid: hij was voor het laatst schepen geweest in 1537-1538 en dus in 
1539-1540 raadsheer), Ghysbert Pels (151) en Dirck Goyaerts (vande Merevenne) (128). De 
betrokken secretarissen waren: Jan Reyners (SIS) en Goyaert Grotaert (van Os) (S9). De rent- 
meester was Wouter van Lyth (R40); de griffier was Simon Bax. Tenslotte werd op een van de 
twee niissies naar Holland Marcelis Scoercop meegezonden. Deze Scoercop was van 1-7-1538 
tot 1-7-1539 deken van het korenkopersambacht geweest (GAH OA B45, 1538-1539, otttfanck 
comende va77 meesterelz...). Wellicht was hij in die hoedanigheid betrokken bij het bewuste 
handelsconflict. Het zou dan overigens wel logischer zijn geweest, dat  de stad een van de 
zittende dekenen van het korenkopersambacht zou hebben meegezonden. Toen Scoercop in 
1544-1545 opnieuw deken van het genoemde ambacht was, werd hij opnieuw met een Bossche 
delegatie naar Holland, ditmaal naar Dordrecht, gezonden, om over de problemen rond de 
stapel te spreken (GAH OA B51, 1544-1545, oittfattck comeitde vntz meesteren; vatidelz beerelt 
sceperzert). 
Controle in de schepenprotocollen wees uit dat op de dagen dat  secretaris Goyaert Grotaert van 
Os  (S9) op reis was, in zijn protocol (GAH RA 1331, eerste deel) inderdaad geen akten zijn 
ingeschreven. Secretaris Jan Reyiiers (SIS) hield dat jaar in het geheel geen protocol bij. Reyriers 
lijkt o p  dat moment, hoewel liij steeds als secretaris wordt omschreven, meer de rol van wat 
later petisionaris ging heten, te hebben vervuld. Vergelijk p.267. 
GAH OA B86, 1579-1580, vanden beeren scepetzetl ... Het exacte aantal dagen is niet te bepalen: 
normaliter werd in de stadsrekeningen zeer precies bijgehouden hoeveel dagen de diverse stads- 
functionarissen op reis waren en met name hoeveel dat dat  de stad had gekost. In 1579-1580 
zijn de posten echter minder nauwkeurig. Toch is duidelijk dat  het totale aantal reisdagen veel 
lager ligt dan bijvoorbeeld in 1539-1540. 
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gedeputeerde naar een dagvaart te Namen gezondenhJ. Alle andere reizen waren bedoeld 
om inlichtingen in te winnen over de militaire toestand in de Meierij; vele malen togen 
Bossche afgevaardigden naar de verblijfplaats van Claude de Berlaymont, heer van 
Haultepenne, krijgsoverste van de landsheerlijke troepen in de Meierijh4. Het blikveld van 
de stadsregering, die zich had verzoend met de landsheer en daarmee had gebroken inet 
de Staten-Generaal, was verkleind tot de directe omgeving van de stad. De directe veilig- 
heid van de stad 's-Hertogenbosch en haar inwoners was dat jaar de belangrijkste bekom- 
mernis van de stadsregering geworden. Andermaal komt ook in dit opzicht de in vergelij- 
king met de voorgaande decennia zeer afwijkende situatie aan het einde van de jaren 1570 
en het begin van de jaren 1580 sterk naar voren. 

Terug nu naar de individuele schependagen. Uit tabel 5.10 kan worden opgemaakt, 
dat  in de vijf onderzochte peiljaren de schepenen tussen de 60 en de 221 dagen aantoon- 
baar in functie waren. Wanneer we het aantal mogelijke schependagen op ongeveer 275 
stellen, betekent dat dat de schepenen tussen 22% en 80% van hlin tijd aan hun ambt 
hebben besteedh'. Gemiddeld waren de schepenen in die vijf peiljaren 5 2 %  van de be- 
schikbare dagen in functie. Wanneer we de gemiddelden per peiljaar vergelijken, valt o p  
dat ze van 1499-1500 tot 1559-1560 langzaam teruglopen: van 54% naar 53%, naar 
5 2 %  en tenslotte naar 49%; in 1579-1580 is het gemiddelde weer opgelopen tot 
De mediaan, de middelste waarde van de reeks, levert voor de peiljaren een enigszins 
aeIIijltcnd bcc!d "p: respectieve~ijk 54, s<:, 58, 51  eiï 51%. De mediaan van de peiljaieli 

tesamen bedraagt 54%. 
Geconcludeerd mag worden dat gedurende de hele onderzochte periode van 1500 tot 

en met 1580 steeds elke schepen gemiddeld steeds ruim de helft van de 27.5 schependagen 
in functie was. Dit betekent dat elke schependag gemiddeld de helft van de schepenen 
actief is geweest. De vergroting van de schepenstoel van zeven naar negen schepenen, die 

In de Blijde Inkomsten hadden de successieve Brabantse hertogen, zo ook Filips 11, beloofd dat  
de vergaderingen van de Staten van Brabant steeds binnen de grenzen van het hertogdom zouden 
plaatsvinden. Zie: MENNENS, 'De Staten van Brabant', 130-131, art. 45. De stad Namen was 
geen onderdeel van het hertogdom Brabant. Door de oorlogso~nstandighede~~ lionden de Staten 
blijkbaar niet op een veilige plaats binnen Brabant bijeenkomen en werd uitgeweken naar het 
door Farnese beheerste Namen. Vergelijk: VAN DER ESSEN, Alexaizdïe Faïtrèse, 265. Over 
deze delegatie: GAH OA A5 40v, 45r. 
In 1579-1580 valt de bijzondere rol van mr. Dirck Netnius op, die veel van de reizen naar 
Haultepenne voor zijn rekening nam. Hij had, voor zover bekend, op dat moment geen officiële 
functie in de stad, toch heeft hij blijkbaar als speciale liaison inet Haultepenne gefungeerd (zie: 
PIIIENNE, 's-Hertogeizbosch tussen Atrecht en Utrecht, 265). Het lijkt mij niet onaannemelijk 
dat veel van de posten die dit jaar onder het hoofdstuk van de reizen vallen in de voorgaande 
jaren onder het lioofdstuk van het bodenloon zouden zijn opgenomen (en dus toen schriftelijk 
zijn afgehandeld). De exacte rol van Nemius, gevolmachtigd onderhandelaar of slechts speciale 
bode, blijft onduidelijk. 
VOET, De goudeu eeuw uaii Aiztweïpeu, 112, constateert uit de Antwerpse stadsrekening van 
1.549-1550 dat een aantal schepenen meer dan 300 dagen bestuurlijk actief was geweest; één 
schepen kreeg zelfs voor 363,s dagen presentiegeld. Met recht spreekt Voet van een 'full-time 
job'. 
Althans volgens de hierboven besproken rekenmethode. In het voorgaande is ook vastgesteld dat 
we hier te maken hebben met minimale getallen. Vergelijking met tiet aantal scliepenen dat  aan- 
wezig was bij raadsvergaderingen in het jaar 1579-1580, maakte een verhoging van het aantal 
individuele schependagen inct 5 %  aannemelijk. Voor de peiljaren zou dat neerkomen op een 
gemiddelde van: 1499-1500: 157  dagen (57%); 151 9-1 520: 152 dagen (55%);  1539-1540: 152 
dagen (55%) en 1559-1560: 143 dagen (52%).  Dit zou per schepen een verhoging van zijn aail- 
tal schependagen met 7 of 8 betekenen. 
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Karel V in 1525 doorvoerde, leidde wel tot een stijging van het totale aantal individuele 
schependagen, maar niet tot een substantiële stijging van het aantal schependagen per 
individuele schepenen. Karel V was tot verhoging van het aantal schepenen overgegaan, 
aensierrde de grootheyt varz onse voirs. stadt ende van der menichte varzden ingesetenen 
van dienh7. Door de omvang van de stad en haar bevolking was de werkdruk o p  de sche- 
penen blijkbaar dermate gestegen dat een vergroting van het schepencollege noodzakelijk 
werd geacht. Karel V lijkt hierin gelijk te hebben gehad: het gemiddelde aantal individuele 
schependagen daalde immers niet substantieei. Zonder dat de individuele werkbelasting 
toenam, steeg door de vergroting van het aantal schepenen wel het totale aantal 
werkdagen. 

Wat betreft de individuele schepenen moet worden vastgesteld, dat zij zich niet aan de 
verschillende verordeningen hielden, die strikt genomen inhielden dat iedere schepen elke 
werkdag gedurende een bepaalde tijd o p  het raadhuis aanwezig diende te zijn. Zolang er 
o p  iedere werkdag één of meer schepenen present waren om de lopende zaken af te han- 
delen en kwesties die zich aandienden naar behoren aan te pakken, bestond er geen pro- 
bleem. In geval van nood konden namelijk alle schepenen binnen betrekkelijk korte tijd 
bijeen worden geroepen. De schepenen waren immers verplicht zich gedurende hun arnbts- 
termijn metterwoon binnen de stad te vestigen. Er bestaat geen reden oni aan te nemen 
dat met deze regel op grote schaal de hand werd gelichthx. Dit verklaart ook waarom er 
behalve in het crisisjaar i566-l567 zelden of nooit stadsboden naar schepenen, die zich 
zonder reden buiten de stad bevonden, werden uitgezondenhg. 

Een enkele maal blijkt een schepen toch zonder officiële redenen buiten de stad te 
hebben verbleven. In mei 1560 liet de ontvanger-generaal van de beden in Brabant, mr. 
Jacob Grarnmey, in Antwerpen beslag leggen o p  een aantal Bossche vrachtschepen en 
enkele Bossche kooplieden arresteren. De Bossche schepen Bartholomeus Loef (119), die 
o p  dat  moment toevallig in de Scheldestad verbleef, reisde o p  verzoek van die kooplieden 
naar Brussel om te trachten arrestatie en beslaglegging ongedaan te maken en een accep- 
tabele oplossing voor de kwestie te vinden7'. Loef, die overigens van alle schepenen in de 
onderzochte peiljaren het minste aantal dagen, slechts 60, in functie, bevond zich klaar- 
blijkelijk o p  persoonlijke titel in Antwerpen. Nergens blijkt althans dat hij hier in functie 
van de stad 's-Hertogenbosch was. Door deze terloopse vermelding in ander verband 
weten we in dit geval dat een schepen wel degelijk tijdens zijn ambtsperiode zonder of- 
ficiële redenen buiten de stad kon verkeren. Loefs inedeschepenen hebben hier blijkbaar 
van geweten en er geen bezwaar tegen gemaakt. Mits in onderling overleg was een tijde- 
lijke afwezigheid 0111 persoonlijke of zakelijke redenen van een schepen wel degelijk n ~ o -  
gelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat er binnen het schepencollege conflicten zijn gerezen 
over de aan- of afwezigheidsgraad van de verschillende schepeneli. De gewone Bossche 

GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 720; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrotztzen ambnchts- 
gilden, nr. 123. 
De voorkeur die bij de vernieuwing van de wet werd gegeven aan personen die dichtbij de stad 
woonden (ten opzichte van kandidaten die verder weg woonden), moet mijns inziens vooral 
worden gezien in het licht van de latere functies var1 deze personen. Wanneer zij gezworenen en 
daarna raadsheren waren geworden, bestond voor hen de verplichting om binnen de stad te 
wonen niet meer, terwijl zij toch werden geacht de raadsvergaderingen bij te wonen. De voor- 
keur voor dichtbij de stad wonende kandidaten lijkt dan ook vooral bedoeld om de opkomst 
van het tweede lid van de stadsregeririg zo hoog mogelijk te houdeu. 
O p  8-6-1533 werd een bode naar schepen Dirck de Borchgreve (28) gezonden (GAH OA B39, 
vaiz bodetiloeti); op 28-5-1553 naar presidei~t-schepen ~Marteri de Greve (82) (B59, ibidem) en in 
1569-1570 aan Willem de Borchgreve (32) (B76, ibidem). 
GAH OA B66, 1559-1560, vntzdetz heeretz scepetzeii ... 
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poorter had ook weinig reden zich druk te maken over de arbeidsverdeling binnen het 
schepencollege, zolang het dagelijkse reilen en zeilen binnen de stad soepel verliep en zo- 
lang hij o p  gewone werkdagen maar geholpen werd, wanneer hij van de diensten van de 
schepenbank, in welke hoedanigheid dan ook, gebruik wilde maken. 

Problemen ontstonden pas, wanneer een groot deel van de schepenstoel en a fortiori 
wanneer de gehele schepenstoel afwezig was. Onder normale omstandigheden kwam dit 
nooit voor. Daar zorgden de schepenen zelf wel voor. In crisissituaties zou dat anders 
kunnen liggen. Laat ons in dit licht daarom eens de drie grote crisismomenten bekijken 
die zich in 's-Hertogenbosch hebben voorgedaan tussen 1500 en 1580. Tijdens de troebe- 
len van 1525 bleven de schepenen, hoewel hun positie wankel en bedreigd was, bestuur- 
lijk actief (zie Bijlage 1). Ook in 1579 bleef een deel van de schepenen o p  zijn post. Drie 
schepeneu, die de partij van de Staten-Generaal aanhingen, verlieten kort na het Scher- 
mersoproer van 1 juli 1579 de stad. In de eerste elf dagen na dat bloedige gevecht werden 
geen akten bijgeschreven in de schepenprotocollen (zie Bijlage l)". De gebrekkige b r o n  
nensituatie - we beschikken juist voor deze periode niet over resolutieboeken - vertekent 
hier echter de realiteit. Uit andere bronnen is namelijk bekend dat juist in de eerste dagen 
na het Schermersoproer het katholieke deel van de schepenbank het heft krachtig in han- 
den heeft genomen, rnet als gevolg de uittocht van een groot aantal protestarits-geörien- 
teerde ~osschenareri '~. Zowel in 1525 als in 1579 bleef de schepenbank, ondanks de 
moei:ijke oiiistandigheden, zondeï functioileierr. 

Dan blijft de periode 1566-1567 rnet twee beeldenstormen en de langdurige nasleep 
daarvan over. Na de eerste beeldenstorm van 22-23 augustus werden tot 1 0  september 
maar o p  twee dagen akten in het schepenprotocol ingeschreven73. Net als in 1578-1579 
ontbreken hier echter de gegevens over de raadsvergaderingen. Uit andere bronnen kan 
worden opgemaakt dat  althans een aantal van de schepenen in deze periode wel degelijk 
zeer actief is geweest. O p  24 augustus werd een tweetal ordonnanties uitgevaardigd door 
de drie leden van de ~ t a d s r e ~ e r i n ~ ' ~ .  In de daaropvolgende dagen hebben de aanwezige 
schepenen zo goed en zo kwaad mogelijk getracht de orde in de stad te herstelleni'. De 
tweede beeldenstorm barstte op 10 oktober los. Dit hernieuwde geweid was voor veel 
schepenen aanleiding te stad te ontvluchten. Tussen 1 2  en 22  oktober waren zeer waar- 
schijnlijk nog slechts drie schepenen op hun post o p  het raadhuis aanwezig, namelijk Wal- 
raven van Erp (72), Jan van Hedel (90) en Everaert Berwouts (19). Ondanks hun geringe 
aantal en hun geslonken aanzien wist deze romp-schepenbank toch nog enkele maatrege- 
len te nemen om de rust te herstellen. In de nacht van de twaalfde oktober werd o p  in- 
stigatie van de aanwezige schepenen een wacht geformeerd om de kloosters te bewaken. 
O p  13 oktober kondigden zij een soort staat van beleg af. Bovendien werden de gevluchte 
leden van de stadsregering, waarvan de meesten zich o p  bezittingen in de Meierij hadden 
teruggetrokken, door de stadsboden bezocht en gesommeerd naar de stad terug te keren76. 
Een aantal keerde inderdaad terug, zodat vanaf begin november de schepenbank in nume- 
riek opzicht weer o p  krachten was. 

Midden februari 1567  schoven de gereformeerden in de stad de Antwerpse edelman 
Anthonie van Bombergen als hun aanvoerder naar voren. Onder zware druk moest de 

Zie p.111. 
PIRENNE, 's-Hertoget~boscli tussen Atrecht en Utrecht, 228-230. 
Zie p.111. 
CD, nrs. XXXII, XXXIII. 
Voor een uitvoerige beschrijving van de gang van zaken in 
TELAARS, Bossche beroertett, 109-1 13. 
Ibidem, 122-123. 

die woelige dagen: SCHUT- 
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stadsregering o p  27 februari Bombergen tot militaire overste van de stad benoemen. Hoe- 
wel de magistraat officieel de baas bleef binnen 's-Hertogenbosch, had deze geen machts- 
middelen meer ter beschikking om besl~~iten daadwerkelijk af te dwingen. Bombergen be- 
heerste immers de stadvendels en daarmee de hele stad binnen de muren. Diens verzoek 
van 29 maart, dat  hy de justicie over de bourgers hebben wilde, ende den ongehoirsarne 
ende quaetwilligen ende opruerders straffen nae zynen believenï7, werd echter door de 
stadsregering afgewezen, althans o p  de lange baan geschoven. Doordat Bombergen ervoor 
terugdeinsde o p  gewelddadige wijze de volledige macht over de stad te grijpen en mede 
door de ontwikkelingen elders in de Nederlanden, verzwakte de positie van de gerefor- 
meerden in de stad zienderogen. O p  11 april verliet Bombergen tenslotte de stad en met 
hem vele aanhangers van de nieuwe religie. Vanaf dat moment had de stadsregering de 
macht in de stad weer volledig in handen. 

Hoe gedroegen zich in de periode 1566-1567 de individuele schepenen? Ondanks de 
eerste beeldenstorm in augustus werd voor Barnis 1566 zoals gewoonlijk door de land- 
voogdes een nieuwe schepenbank voor 's-Hertogenbocch O p  1 0  oktober werd 
vanuit de stad een bode naar Henrick Bloeyman (23)  te Helvoirt en Nicolaes van Vlade- 
racken (180) te Haaren gezonden, met de oproep zich naar de stad te begeven om er de 
schepeneed af te komen !eggenïy. O p  1 4  oktober, enige dagen na de uitbarsting van de 
tweede beeldenstorm, werden boden uitgezonclen naar maar liefst vijf schepenen die zich 
buiten de stad bevonden, met het dringende verzoek zo spoedig mogelijk naar 's-Herto- 
genbosch terug te keren. Sommigen keerden inderdaad terug, anderen vluchtten juist ver- 
der weg. Vond de stadsbode schepen Bartholomeus Loef (119) aanvankelijk nog in Heus- 
den, toen hij hem enige dagen later opnieuw wilde aansporen om terug te keren, moest hij 
helemaal naar Keiden reizen. Tot en met april 1567 komt het steeds weer voor dat sche- 
penen door de stadsbodes naar de stad terug moeten worden geroepen". De gegevens uit 
de schepenprotocollen wijzen uit dat  de schepenen tussen oktober 1566 en april 1567  
slechts 33% van den schependagen actief waren. Dit is weliswaar aanzienlijk minder dan 
het normale gemiddelde van boven de 50%,  maar duidt ook niet o p  een volledige instor- 
ting van het schepenregime in deze periode. Bovendien blijkt uit allerlei andere bronnen, 
dat de schepenen o p  meer dagen actief zijn geweest. Geconcludeerd mag worden dat zelfs 
tijdens de meest hectische episodes van het rampjaar 1566-1567 de ineenstorting van het 
Bossche schepenregime maar zeer relatief was: o p  enkele korte periodes na bieven in ieder 
geval enkele schepenen o p  hun post, ondanks de voor hen soms levensbedreigende om- 
standigheden. 

Concluderend kan worden gesteld dat onder normale omstandigheden o p  elk van de 
275 schependagen één of meer, gemiddeld ongeveer de helft van alle schepenen aanwezig 
waren o p  het Bossche raadhuis. Het is evenwel niet zo dat iedere schependag alle schepe- 
nen aanwezig waren, hoewel ze daartoe krachtens een aantal ordonnanties wel verplicht 
waren. Zelfs in tijden van groot persoonlijk gevaar bleef de schepenstoel functioneren, zij 
het soms met minimale bezetting. Tenslotte kon worden vastgesteld dat voor het bestaan 
van een formeel systeem van roulatie geen bewijzen zijn gevonden. 

BEYENS,'Verhaal der beeldenstorm', 316; CD 304. 
ARAB AA 809130, benoemingsbrief d.d. 28-9-1566. 
Uiterst merkwaardig is dat Henrick Bloeyman (23) al op 8 oktober een schepenakte onderteken- 
de. Hij moet derhalve al zijn schepeneed hebben afgelegd. Ook andere schepenen getuigden al 
vanaf de eerste dag van oktober bij verschillende akten. GAH RA 1390, l r - l  l r. 
Iets wat in de rest van de onderzochte periode verder in het geheel niet voorkomt. 
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Met betrekking tot bestuur en wetgeving, de andere hoofdtaak van de Bossche schepen- 
bank, bieden de beschikbare bronnen minder expliciete gegevens. Slechts voor een beperkt 
aantal jaren tussen 1500 en 1580 hebben we de beschikking over resolutieboeken, die in- 
zicht verschaffen in het reilen en zeilen binnen de raadsvergaderingen. Wat de schepenen 
betreft leveren de gegevens uit de resolutieboeken, samen met de gegevens over de recht- 
spraak, een betrouwbaar beeld op. De gezworenen en raadslieden, die eveneens deel uit- 
maakten van het eerste en tweede lid van de stadsregering en tot de bestuurlijke elite 
mogen worden gerekend, hadden geen rol bij de rechtspraak en waren uitsluitend actief in 
bestuur en wetgeving. O m  meer gegevens te achterhalen over de rol van gezworenen en 
raadsheren, zowel collectief als individueel, zijn de weinige beschikbare resolutieboeken 
aan een nader onderzoek onderworpen. In paragraaf 5.1.2. is reeds het aantal vergader- 
dagen uit die resolutieboeken vastgesteld. Na zorgvuldige weging van de beschikbare gege- 
vens is daar geconcludeerd dat oilder normale omstandigheden de drie leden van de stads- 

SCHEPENEN 
aantal vergaderingen aantal gem. 

TOTAAL 454 2500 5,5 

GEZWORENEN 
aantal gem. 

RAADSHEREN 
aantal gem. 

TOTAAL 
aantal gem. 

TABEL 5.13. Absolute en gemiddelde aantallen schepenen, gezworenen en raadsheren, aanwezig 
bij raadsvergaderingen (1574-1580), gerangschikt per schepenstoel. 

regering gemiddeld rond de 4 0  maal per jaar in vergadering bijeenkwamen. 
Kwantitatieve gegevens over de numerieke verhoudingen tussen de verschillende leden 

binnen de vergaderingen van de stadsregering zijn slechts voor de periode 1574-1580 
voorhanden. Vanaf 20  augustus 1574 zijn bij de meeste vergaderingen in de marge van 
het resolutieboek de namen van de aanwezige schepenen, gezworenen en raden geno- 
teerd''. Van 88% van de 515 vergaderdagen die van 1574 tot en met september 1580R2 

81 Z o  waren bij de vergadering van 8 januari 1577 de volgende personen aanwezig en als volgt in 
de marge genotecrd: Stegeft, Z. Adriani, Loef, Vechel, Moit~s,  P. Wytlnnts, Lombnrts, Heeren, 
Borcbgrnve, Brecht, H.  Wymztzts, G. Hedel, J. Hedel, D. Artseri. O p  een enkele uitzondering na, 
die mag worden toegeschreven aan een vergissing van de klerk, wordt steeds de volgorde sche- 
pen - gezworene - raadsheer gehandhaafd. In het geciteerde geval betreft het zes schepenen, twee 
gezworenen en zes raadsheren. In vrijwel geen enkel geval is identificatie een probleem. Wanneer 
de achternaam in combinatie met de positie op de lijst niet voldoende was, om tot identificatie te 
kome?, voegde de schrijver vrijwel steeds een voorletter toe. In een enkel geval is dit voor ons 
nog niet genoeg. Z o  zijn op 8 januari zowel Goessen van Hedel als Jan van Hedel aanwezig, 
duidelijk onderscheiden door hun voorletters. O p  19 maart wordt een raadsheer Hedel vermeld: 
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zijn gehouden, om , 

precies te zijn 454 
vergaderingen, zijn de 
namen van de aanwe- 
zige schepenen, ge- 
zworenen en raadshe- 
ren bekendx'. In tabel 
5.13 zijn de gegevens 
weergegeven, geor- 
dend per schepen- 
stoelK4. De frequentie 
van het aantal aan- 
wezige schepenen, ge- 
zworenen en raadshe- 
ren, evenals de fre- 
quentie van het eerste 
en tweede lid is af te 
lezen in tabel 5.14. 

Het aandeel van 
de schepenen in de to- 

aantal gezworenen raadslieden 
schepenen eerste lid 

O 79 32 
1 3 151 2 44 
2 14 11 1 6 9 1 
3 35 83 20 82 
4 54 23 27 87 
5 110 4 5 1 47 
6 115 3 76 3 1 
7 79 78 15 
8 41 56 12 
9 3 66 7 

1 o 34 5 
l l 28 1 
12 8 
13 1 
14 l 

TABEL 5.14. Frequentie van het aantal schepenen, gezworenen en 
raadslieden, alsmede het aantal leden van het eerste lid (1574-1580). 

t a k  presentie van het 
eerste en tweede lid van de stadsregering in de vergaderingen is vanzelfsprekend groot. Zij 
waren immers dat jaar het eerst aanspreekbaar en verantwoordelijk voor het stadsbestuur. 

" Dat de schepenen naast hun andere taken ook 52% van de totale aanwezigheid van eerste 
en tweede lid bij de raadsvergaderingen voor hun rekenmg namen, is derhalve niet ver- 
wonderlijk. Daar komt nog bij dat de verplichtingen die voor schepenen goldec, niet van 
toepassing waren o p  gezworenen en raadslieden. Aanwezigheid van die twee groepen bij 
raadsvergaderingen was afhankelijk van de persoonlijke bereidheid en politieke ambities 
van de individuele gezworene of raadsman. Wanneer echter in aanmerking wordt geno- 
men dat de groep gezworenen en raadslieden veel talrijker was dan de (na 1525) negen 
schepenen, is het toch opmerkelijk dat zij bij elkaar in minder groten getale aanwezig 
waren bij raadsvergaderingen dan de schepenen. De gezworenen waren goed voor bijna 
16% van de presentie, de raadslieden namen bijna 33% voor hun rekening. 

Wanneer evenwel rekening wordt gehouden met de omvang van de groep, waaruit 
schepenen, gezworenen en raadslieden gekozen konden worden, ontstaat een ander beeld. 
Van de negen schepenen, die sinds 1525 jaarlijks in functie waren, waren er gemiddeld 

wie van de twee betreft liet hier? 
82 In paragraaf 5.1.2. is gerekend met kalenderjaren, in deze paragraaf worden de gegevens gerang- 

schikt per zittingsduur van de verschilleride schepenstoelen. 
83  In een aantal gevallen duurden de vergaderingen de hele dag en kwam het voor dat na de mid- 

dag leden, die voor de middag aanwezig waren geweest, weg bleven, en ook dat leden die voor 
de middag afwezig waren geweest, na de middag op kwamen dagen. Ik lieb die vergaderingen 
steeds als één vergadering geteld en alle aanwezigen, of ze nu de hele dag of slechts een deel van 
de dag aanwezig waren geweest, bij elkaar genomen. Hierop is één uitzondering gemaakt: op 14 
oktober 1577 vergaderden namelijk vóór de middag de oude schepenen en ná de middag de 
nieuwe schepenen. O p  dagen waarop geen namen van aanwezigen zijn genoteerd werden vaak 
antwoorden van de ambachtsgilden op door de eerste twee leden voorgelegde voorstellen over- 
gebracht. 

84 De zittingsduur van de schepenstoel was in de jaren zeventig van de zestiende eeuw geregeld 
langer dan het gebruikelijke jaar. 
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5 ,s  aanwezig bij raadsvergaderingen, ofwel 61% van het potentieel aan schepenen. Van 
de zeven gezworenen die de stad jaarlijks telde, namen er gemiddeld 1,7 deel aan de be- 
raadslagingen van de stadsregering, ofwel 24%". De omvang van de groep raadsheren is 
moeilijker vast te stellen. Iedereen die ooit het schepenambt had vervuld, bleef immers in 
principe voor de rest van zijn leven raadsman van de stad en behield als zodanig het recht 
de vergaderingen van de stadsregering bij te wonen. De omvang van deze groep is derhal- 
ve sterk beïnvloed door demografische factoren en kan daardoor aanzienlijk fl~ictueren. 
O p  basis van een zestal lijsten van verkiesbare raadslieden, in verband met de vernieuwing 
van de wet naar Brussel gezonden, daterend van 1549 tot 1 5 7 0 ~ ~ ,  kan worden vastgesteld 
dat er in die periode tussen de 22 en 32, gemiddeld 27 raadsheren verkiesbaar warenx7. In 

85 Voor scliepenen en gezworenen kunnen deze gegevens overigens worden verfijnd door preciezer 
vast te stellen hoeveel schepenen en gezworenen per schepenjaar dienden. Dat betekent dat  tus- 
sentijdse sterfgevallen en in deze tijd ook vlucht uit de stad, dienen te worden meegewogen. Ver- 
gelijk p.123, noot 55. Het aautal bescliikbare gezworenen in 1579-1580 was teruggelopen tot 
slechts twee: schepen Reynier Everswyn (73) was op 28 juni 1579 overleden en niet vervangen. 
Zijn medeschepenen uit 1578 Dirck Aertssen (S), Jan Monix (137), Willen1 van Lier (118) en 
Girit vin Deventer (59) waren in de laatste maanden van hun ambtstermijn de stad ontvlucht. 
Schepenen Goyaert Lombaerts (123) en Jan Heym (99) werden gecontinueerd in de schepenstoel 
van 1579-1580. Als gezworenen bleven dat jaar slechts over: Jan Jans vander Stegen (167) en 
Hieronymus Wynants (188). Lijkt de aanwezigheid van 1,1 gezworenen in 1579-1580 vergele- 
ken bij voorgaande jaren laag, in feite was ze juist bijzonder hoog: 55% van de beschikbare 
gezworenen. 

86 ARAB AA 809130. 
8 7  Nadere beschouwing van de lijst van raadsheren, die voor de verkiezing van de schepenbank van 

1549 naar Brussel werd gezonden, leert dat deze lijst niet alle nog levende oud-schepenen van de 
stad opsomt, maar slechts de namen vermeldt van (naar het oordeel van de zittende schepenen) 
verkiesbare raadsheren. De lijst voor 1549 bevat 29 namen. Vergelijking met andere gegevens 
levert zeker een zevental personen op, die raadsheer waren, wel degelijk nog in leven waren, 
maar blijkbaar niet verkiesbaar werden geacht. In één geval is direct duidelijk waarom: Jan van 
Brecht (37), die in 1523, 1526 en 1529 schepen van 's-Hertogenbosch was geweest, was immers 
in 1549 hoog- en laagschout, een functie die onverenigbaar was met liet schepenambt. Vier an- 
deren staan in de Gemene Zetting van 1552 (GAH OA B59, 1552-1553, vander genteytrre set- 
tinge) vermeld als buitenpoorters: Peter Peters de Borchgreve (SI) ,  schepen in 1544; Ghysbert 
Heym (97), schepen in 1533, 1536, 1537 en 1540; Henrick van Achelen (Z), schepen in 1527, in 
1552 woonachtig te Mechelen; Henrick de Heusch (95), schepen in 1540, in 1552 woonachtig te 
Luik. Tenslotte komen ook Hercules van Edingen (63), schepen in 1538, en Willem van Haas- 
trecht (85), schepen in 1520, niet op de lijst voor. Haastrecht was heer van Drunen en woonde 
derhalve (niet zo ver) buiten de stad. Edingen, ridder en heer van Kestergat bij Brussel, was naar 
het Brusselse vertrokken, alwaar hij in 1554 als burgemeester overleed. Incompatibiliteit van 
functies en langdurige afwezigheid uit de stad waren voor de zittende schepenen aanleiding een 
aantal raadsheren niet op de lijst te zetten; geestelijke en lichamelijke gesteldheid en leeftijd 
speelden bij deze beslissing geen rol. Zeker twee van de 29 raadsheren op de lijst waren ouder 
dan 70 jaar, nog eens 7 waren tussen de 60 en 70 jaar oud. Voor zeven raadsheren was het ai 
tussen de tien en twintig jaar geleden, dat  zij voor het laatst nog het schepenanibt hadden ver- 
vuld, voor twee raadsheren was dat zelfs al meer dan dertig jaar geleden. Zie over dergelijke 
aspecten uitgebreider: hoofdstuk 7. 

In een uitvoerige brief die schout lacob van Brecht in 1565 naar Brussel zond en waarin hii " 
zijn visie op de politieke situatie binnen 's-Hertogenbosch weergeeft, meldt hij dat  het college 
van raadsheren nog geen achttien personen meer telde, mede door de vele sterfgevallen in de 
laatste periode en doordat een aantal raadsheren zich metterwoon buiten stad en Meierij had 
gevestigd. Toch lijkt dit aantal, in vergelijking met de hiervoor aangehaalde gegevens, erg laag. 
Het is waarschijnlijk sterk beïnvloed door het doei van het betoog van de schout, namelijk de 
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een akte uit 1479 worden daarentegen maar 
liefst 36 raadslieden genoemdss. Uit Bijlage 
5 kan eenvoudig het aantal raadslieden op 
elk gegeven moment worden afgelezen. De 
resultaten van een telling van het aantal 
raadslieden in elk tiende jaar van de periode 
1500-1580 zijn in tabel 5.15 weergegeven. 
Ontegenzeglijk is er sprake van een dalende 
lijn in de omvang van het tweede lid. In de 
jaren zeventig van de zestiende eeuw lag het 
aantal raadsheren steeds o p  26 à 27. 

De vraag rijst hoeveel van de raadslie- 
den daadwerkelijk regelmatig de raadsver- 
gaderingen bezochten. In maart 1576 zon- 
den de schepenen van 's-Hertogenbosch de 
centrale regering een lijst met die nnemen 
van den raidtsheeren die daciielicx alhier 
ten raide comen, in verband met de tussen- 
tijdse verkiezing van een nieuwe schepen na 
het overlijden van schepen ~ e n r i c k  van 

jaar aantal 
raadslieden 

personen die alléén vóór 1500 schepen zijn ge- 
weest zijn hier niet meegeteld. waardoor de aantallen 
voor 1500 en 1510 niet de volledige omvang van het 
tweede lid weergeven. Vanaf 1520 zal dat 
grotendeels wel het geval zijn. 

TABEL 5.15. Omvang van het tweede lid in elk 
tiende jaar van de periode 1500-1 580. 

Eyndhouts (79). O p  die lijst staan de namen 
van zeven frequent bij de vergaderingen aanwezige raadsherensy. Uit de resolutieboeken 
blijkt echter dat  de vergaderingen van de stadsregering in de tweede helft van de jaren 
zeventig van de zestiende eeuw gemiddeld door slechts 3,4 raadsheren werden bijge- 
woond, ofwel slechts 1 3 %  van de totale groep verkiesbare raadsheren. Geconcludeerd kan 
worden dat de betrokkenheid van de schepenen, gezworenen en raadsheren bij het stads- 
bestuur in die volgorde naar verhouding steeds verder afneemt. 

Gemiddeld nemen in de tweede helft van de jaren 1570 7,2 schepenen en gezworenen 
aan raadsvergaderingen deel en 3,4 raadsheren. Dit betekent 4 5 %  van de totale bezetting 
van het eerste lid tegenover 13% van het tweede. Gemiddeld waren in de tweede helft van 
de jaren zeventig van de zestiende eeuw 10,6 personen, zo'n 25% van de heren van de 
raad bij raadsvergaderingen present. 

Zoals reeds herhaaldelijk is opgemerkt, vormen de jaren 1570 in veel opzichten een 
uitzonderlijke periode. Conclusies o p  basis van materiaal uit die periode kunnen daarom 
niet zonder ineer voor de hele onderzoeksperiode gelden. Het is derhalve noodzakelijk de 
gegevens over de presentie van het eerste en tweede lid in de raadsvergaderingen aan an- 
dere gegevens te toetsen. De enige bron die als controlemiddel dienst kan doen, is een post 

handelwijze van het derde lid in discredier brengen (ARAB RB 51, 10-11-1565). 
88 GAH RA 1248, 2571-2.591, 17-7-1479. 
89 ARAB AA 809130, schepenen aan kanselier of landvoogd, d.d. 24-3-1576. De zeven raadsheren 

in kwestie waren: Willem de Borchgreve (32), Goessen van Brecht (36), Hieronirnus Wynants 
(188), Goessen van Hedel (88), Goyaert Loef (120), Jan van Hedel (90) en Dirclz Aertsen (8).  
Vergelijking met Bijlage 2 wijst uit dat de regelmatige presentie van Dirck Aertsen in deze tijd 
niet bevestigd wordt in de resolutieboeken, de andere personen komen hier wel veelvuldig in 
voor. 



134 Heren van de raad 

in de stadsrekeningen van 1544-1545Y". Op 15 december 1544 werd besloten dat  die 
gezwoeren ende heeren varzden raide, omme dat  den raet te beter vergaderen soude, 
telcker reyse als die stat byeerr geboeden soude wordden opten raethuys te raide te comert, 
elck vander stat soude hebben ende ontfangen 1 stuuer. De keerzijde van de med at '11 e was 
een boete o p  afwezigheid van twee stuivers uuyt hueren eygen buedel te geven. De rege- 
ling werd in december 1544 met een proeftijd van een half jaar ingevoerd. In die periode 
werden inderdaad presentiegelden uitbetaald. Aan de inkomstenkant van de stadsrekening 
van dar jaar zoekt men echter tevergeefs naar een verantwoording van de ontvangen boe- 
tes9'. Toch is het onwaarschijnlijk dat gedurende dat halve jaar alle gezworenen en raads- 
heren bij elke vergadering aanwezig zijn geweest. In de rekeningen van de daaropvolgende 
jaren ontbreekt verder ieder spoor van de hele regeling: geen uitbetaling van presentiegel- 
den, geen ontvangst van boetes. Aangenomen mag worden, dat  deze presentieregeling in 
de loop van 1545 een vroegtijdige, stille dood is gestorven". Voor ons is belangrijk dat in 
de rekening een exacte indicatie wordt gegeven van het aantal vergaderingen in een be- 
paalde periode én dat het bedrag wordt vermeld, dat aan presentiegelden is uitgegeven: 
tussen 16 december 1544 en 31 juli 1545 vonden in totaal 20 raadsvergaderingen plaats 
en werd in totaal 11 Carolusgulden en 16 stuivers aan presentiegeld uitbetaaldY'. Per ver- 
gadering komt dit neer op 11,8 stuivers, hetgeen duidt o p  een presentie van 11,8 gezwo- 
renen enlof raadsheren per bijeenkomst. Dit getal is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde 
van 5,! gczworcnen en raadsheren per vergadering, dar we voor de tweede heiit van de 
jaren zeventig van de zestiende eeuw vaststelden. Aangenomen mag worden dat  de maat- 
regel van 1544 tot een tijdelijke verhoging van de presentie bij de vergaderingen heeft 
geleid, niet zozeer om het bedrag van die ene stuiver, als wel om de extra aandacht die o p  
de vergaderingen werd gevestigd. Dan nog moet echter geconcludeerd worden, dat het 
gemiddelde aantal aanwezige gezworenen en raadsheren tussen 1574 en 1580 aanzienlijk 
lager zal hebben gelegen dan in 1544. Dit zou verklaard kunnen worden door het grote 
aantal vergaderingen in de jaren 1574-1.580. Het lijkt dan ook verantwoord voor de 
eerste zes decennia van de zestiende eeuw een enigszins hoger gemiddelde dan de 5,1 van 
1574-1580 te veronderstellen: 8 à 9. Over het gemiddelde aantal schepenen bij de raads- 
vergaderingen is vóór 1574 niets met zekerheid te zeggen. Het gemiddelde van 5,s is 
betrekkelijk hoog in vergelijking met her gemiddelde aantal individuele schependagen in 
de verschillende p e i l j a r ~ n ~ ~ .  Het lijkt daarom gerechtvaardigd het gemiddelde aantal sche- 
penen, gezworenen en raadsheren, dat een raadsvergadering bezocht, tussen de 10 en 15 
te stellen. 

90 GAH OA BS1, 1544-1545 vat2 nlderhatzde snicken. Wellicht zou onderzoek naar de personen 
die namens de stad overeenkomsten bezegelden etc. ook belangrijke inzichten kunnen opleveren. 
Enkele willekeurige voorbeelden: onder een overeenkomst tussen stad en Meierij d.d. 1.5-10-1483 
staan de namen van 2 schepenen, 2 gezworenen en 6 raadsheren (GAH OA Charters en privile- 
gebrieven, nr. 614). O~ider  de ordonnantie op de vergaderorde van 22-8-1514 staan de namen 
van 5 schepenen, 2 gezworenen en 9 raadsheren (GAH O A  AS35 I, 185r-2871). 

91 KOOPMANS, D e  Statetz vat? Holland, 186: de Staten van Holland schonken de opbrengsten van 
soortgelijke boetes aan de wezen van de plaats waar werd vergaderd. Wellicht dat ook in 
's-Hertogenbosch een liefdadige bestemming aan de ontvangen boeren werd gegeven. Zelfs dan 
zou dat waarschijnlijk toch in de stadsrekeningen moeten zijn verantwoord. 

92 GAH O A  A4 76r, 3-3-1578: hier is sprake van een nieuwe regeling waarbij een boete van een 
schelling op afwezigheid werd geheven. Of deze regeling ooit in de praktijk is gebracht is uiterst 
onzeker. 

93 Aangenomen mag worden dat  het totale bedrag de presentiegelden betreft en dat  de boetes hier- 
mee niet zijn verrekend. 

94 Zie paragraaf 5.1.3. 
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De lage opkomst binnen het eerste en tweede lid heeft de zittende schepenen zorgen 
gebaard. Enkele maatregelen van de zijde van de stadsregering geven hier blijk van. Een 
eenvoudige manier om de opkomst te verhogen was het doen van persoonlijke oproepen 
aan afwezigen. In de onderzochte periode 1500-1580 zijn echter in totaal slechts vier 
maal stadsboden uitgezonden om ons buyten raidsheren o p  te roepen een vergadering van 
de stadsregering bij te wonen: in 1502 betreft het zestien raadsheren, in 1544 zeven, in 
1554 zeventien en in 1569 zes raadshereny" In al deze gevallen stonden belangrijke en 
moeilijke onderwerpen o p  de agenda, zoals sanering van de stadsfinanciën of goedkeuring 
van een hoge bede van de hertog. In deze kwesties was een zo groot mogelijke opkomst 
van leden van de stadsregering noodzakelijk om harde en ongetwijfeld impopulaire maat- 
regelen die getroffen moesten worden, op een zo breed mogelijke basis te grondvesten. 
Daar staat tegenover dat dergelijke moeilijke onderwerpen vele malen vaker dan die vier 
keer ter tafel zijn gekomen. Het oproepen van raadsheren, die buiten de stad woonden, is 
derhalve beperkt gebleven tot enkele incidentele gevallen. Hierbij dient te worden aangete- 
kend, dat een aanzienlijk deel der gezworenen en raadsheren binnen de stad woonachtig 
was. Naar hen hoefden geen bodes te worden gezonden; zij werden door het luiden van 
de klok van het raadhuis verwittigd van de aanstaande vergaderingy6. 

Reeds eerder kwamen de bepalingen ter sprake, die de stadsregering in 1514 met be- 
trekking tot de raadsvergaderingen vastlegde9'. Over aanwezigheidsplicht van schepenen, 
gezworenen en raadsheren wordt in de ordonnantie van dat jaar niet gesproken; het ging 
toen vooral om het vastleggen van procedures voor de raadsvergadering. Enige decennia 
later vormde de grote mate van afwezigheid van gezworenen en raadsheren voor de stads- 
regering wél aanleiding om tot maatregelen over te gaan, getuige de zojuist besproken 
proef met het presentiegeld uit december 1544, die korte tijd later waarschijnlijk zonder 
succes werd beëindigd. 

In 1565 richtte het derde lid (volgens de schout slechts een klein deel van het derde 
lid, zonder instemming van het overige deel) een verzoekschrift aan de centrale overheid, 
waarin onder andere werd gevraagd dat de gezworenen en raadsheren een eed zouden 
moeten zweren, onder andere inhoudende dat zij altijd aan de vergaderingen zouden deel- 
nemen, als zij daartoe werden ontboden, en dat zij hun taak naar best vermogen zouden 
vervullenyR. O p  het oog lijkt deze eis ingegeven door bezorgdheid om de lage opkomst van 
gezworenen en raadsheren. Maar gezien de gespannen verhouding tussen de eerste twee 
leden en de ambachtsgilden zal er méér hebben meegespeeld, bijvoorbeeld het gegeven dat 
de dekens in tegenstelling tot de gezworenen en raadsheren bij hun aantreden wel een eed 
hadden moeten afleggen. Daar kan tegenin worden gebracht dat alle gezworenen en 
raadsheren als oud-schepenen bij het aanvaarden van het schepenambt wel degelijk een 
eed hadden afgelegd, die ook na het aflopen van hun zittingstermijn als schepen geldig- 
heid bleef houden. Omdat gezworenen en raadsheren geen eed hoefden af te leggen, zo 
redeneerden de ambachtsdekens, was hun positie vrijblijvend en konden zij niet o p  hun 
verantwoordelijkheid worden aangesproken. Hoe het ook zij, uiteindelijk is aan deze eis 

GAH OA B11, 1501-1502, van boedenloetz; GAH OA B50 1543-1554 ibidem; GAH OA B60, 
1553-1554, ibidem; GAH OA B75, 1565-1569, ibidem. Voor de opzoep van 1554 zie ook:  
GAH OA Al, 47r, 26-9-1554: o p  huydeii den xxvr"' dach van september amzo voors. is de stadt 
vergadeert geweest in  huereii drie leden o m  te  deltbererene opde pe tme  van irrr"" gulden, maer 
overmits het cleyn getal1 vatrde scepetzetr et7de heeretz vandetz raede is geordrtzeert geweest bydeii 
d n e  leden datrneit allen de ht~eretz dte buyteit zytr orttbreden 
Zie p.155-158. 
GAH OA A535 I, 285r-287r, d.d. 22-8-1514. Zie p.108. 
ARAB RB 51. 223r. 
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geen gehoor gegeven en bleef alles bij het oude. Hiermee houden - voor zover na kan 
worden gegaan - de pogingen van de stadsregering zelf op, om iets aan de lage opkomst 
van gezworenen en raadsheren bij de vergaderingen te doen. 

Eén ander aspect verdient hier nog aandacht: de mogelijkheid om de opkomst bij de 
raadsvergaderingen o p  termijn te verhogen door zorgvuldige selectie van nieuwe schepe- 
nen. De schepenen droegen nieuwe kandidaten voor het schepenambt voor; de schout 
bracht deze lijst over aan de hertog en zijn vertegenwoordigers die tenslotte een keuze 
maaktenyy. Ook de schout signaleerde in zijn correspondentie met de Brusselse autoriteiten 
het probleem van de lage opkon~st.  In 1568 schreef schout Jacob vali Krecht aan de kan- 
selier van de Raad van Brabant, dat o p  de lijst met raadsheren veel oude, doeffue ende 
inpotente persoenen [staan] ende eerzighe vanden selven raetsheeren hun  vuyter stadt, 
buyten der meyeryen der selver over langhe uertrocken hebben, ende oick eenighe die haer 
in officien, zoe van zyizder maiesteyt als onder andere particuliere heeren ende vassalen 
hebben begeven ende dat daer doere den raet alhier dagelycx zeer v e ~ m i i z d e r t ' ~ ~ .  Eén van 
de criteria waarop de schout de kandidaten voor de schepenbank beoordeelde, was hun 
woonplaats. Wanneer een kandidaat al niet in 's-Hertogenbosch zelf woonde, vermeldt de 
schout steeds nauwkeurig o p  welke afstand van de stad de kandidaat dan wel woonde en 
of hij niet ook nog over een woning binnen de stad beschikte. De aaridacht voor dit punt 
duidt erop dat men personen wenste te benoemen, die zich niet slechts voor één jaar met 
'Ict - d"b.4. 
i c sta a GSLLIUI zouden Ueziplioüdeí~ om daaïna de stad weer de rug toe re keren, maar 
die zich voor langere tijd, ook als gezworene en raadsheer, voor 's-Hertogenbosch wilden 
blijven inzetten. 

Ondanks diverse pogingen om de opkomst van gezworenen en raadsheren bij de ver- 
gaderingen van de stadsregering te verhogen, bleef die opkomst echter gedurende de ge- 
hele onderzoeksperiode in vergelijking met het potentieel aan schepenen, gezworenen en 
raadsheren relatief laag. Het eerste en tweede lid werden in de vergaderingen van de 
stadsregering in de zestiende eeuw gemiddeld door tien tot vijftien personen vertegen- 
woordigd, ofwel slechts 25% tot 35% van het potentieel. De betrokkenheid van de heren 
var? de  raad was het grootst, wanneer zij zitting hadden als schepenen, verminderde al 
wanneer zij gezworenen waren, en liep terug tot een presentie van slechts 1 3 %  van alle 
raadsheren. 

Tot nu toe zijn schepenen, gezworenen en raadsheren als groepen onderzocht en zijn con- 
clusies over die groepen als geheel getrokken. Daarmee is echter nog niets over de activi- 
teiten van de individuele leden van die groepen gezegd. Van de raadsheren is vastgesteld 
dat gemiddeld slechts een klein deel bij de raadsvergaderingen aanwezig was. Daaruit 
blijkt echter niet of die aanwezigheid evenredig over de hele groep verdeeld was of voor 
rekening kwam van een kleine groep actieve raadsheren. Door de beschikbare gegevens 
per individu te rangschikken kan in deze kwestie meer inzicht worden verschaft. Voor de 
periode 1574-1580 bestaat de mogelijkheid de individuele personen die deel uitmaakten 
van het eerste en tweede lid nader te bekijken. De gegevens per individu per schepenstoel 
zijn in Bijlage 2 geordend en in Tabel 5.16 samengevat. 

Wanneer de bezetting van de vijf schepenstoelen in de onderzochte periode per in- 

99 Zie over de procedure van de wetsvernieuwing uitgebreider paragraaf 7.1.1.1. 
100 ARAB AA 809130, schout Jacob van Brecht aan de kanselier van de Raad van Brabant, d.d. 16- 

9-1568. 



De bestuurlijke praktijk 137  

dividu per schepenstoel bekeken wordt, blijkt dat o p  één uitzondering naïo' alle schepenen 
uit die periode'o2 min of meer regelmatig de raadsvergaderingen bezochten. Bij de gezwo- 
renen was die presentie al wat minder groot: respectievelijk vier van de zes"', vijf van de 
zeven, twee maal zeven van de zeven en tenslotte twee van de tweeio4. Het aantal raads- 
heren dat actief aan de raadsvergaderingen deelnam, bedroeg achtereenvolgens: vijf, drie- 
maal acht en dertien van de gemiddeld 27. In vier van de vijf onderzochte schepenstoelen 
bezocht minder dan een derde van de beschikbare raadsheren één of meer vergaderingen 
van de Bossche stadsregering. Alleen in het schepenjaar 1579-1580 lag het percentage 
hoger, namelijk o p  bijna 50%. Ook wanneer naar de afzonderlijke personen in de ver- 
schillende schepenstoelen wordt gekeken, blijkt de presentie van schepen naar gezworene 
naar raadsheer af te nemen. 

SCHEPENEN GEZWORENEN RAADSHEREN' TOTAAL 
aanwezig potentieel aanwezig potentieel aanwezig 

TOTAAL 46 47 25 29 42 112 

het aantal raadsheren bedroeg gemiddeld 27. 
" wegens overlijden van schepenen werden tijdens de zittingsperiode nieuwe schepenen benoemd 

TABEL 5.16. Aantal schepenen, gezworenen en raadsheren aanwezig bij raadsvergaderingen per 
schepenstoel (1 574-1 580). 

Wie waren nu die raadsheren die zich actief inzetten voor het stadsbestuur? Voor elk 
van de vijf scheperistoelen apart is bekeken hoeveel schepenjaren er voor elke aanwezige 
raadsheer waren verstreken, sinds hij voor het laatst het schepenambt had bekleed. Daar- 
naast is per schepenstoel vastgesteld hoeveel schepenjaren nog zouden verstrijken alvorens 
de raadsheer weer tot het schepenambt zou worden geroepen. Uit deze gegevens, bijeen- 
gebracht in tabel 5.17, blijkt overduidelijk dat ijver en interesse van een raadsheer afna- 
men, naarmate zijn laatste schepenjaar verder in het verleden lag. Hoe langer een nieuwe 
benoeming tot schepen uitbleef, des te minder was de motivatie van de raadsheren om aan 
de raadsvergaderingen deel te blijven nemen. 

101 Alleen bij de tien vergaderingen die tussen 20-8-1574 ei1 28-1-1575 plaatsvonden, was president- 
schepen Ghysbert Heyrn (97) geen enkele maal aanwezig. Aangezien maar voor een klein aantal 
vergaderingen tijdens die schepenstoel de presentie bekend is, kunnen hier geen verregaande 
conclusies uit worden getrokken. 

102 Dus niet Everaert Berwouts (19), die in 1579 hardnekkig bleef weigeren de eed van schepen te 
komen afleggen. 

103 Gezworene Frans vanden Hanenberch (86) overleed op 7-9-1574. 
104 Vergelijk p.132, noot 85. 
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AANTAL niet 
JAREN O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 meer 

TABEL 5.17. Frequentie van het aantal jaren (I) sinds het laatste schepenambt van een raadsheer; 
(11 )  tot het volgende schepenambt van een raadsheer (1574-1580). 

Er waren natuurlijk uitzonderingen op deze regel. Goessen van Hedel (88) was in 
1553 éénmaal schepen van 's-Hertogenbosch geweest, maar bezocht meer dan twintig jaar 
later nog steeds minstens enkele malen per jaar de raadsvergaderingen. Hij heeft het ech- 
ter na 1553 nooit meer tot schepen gebracht. Goessen van Brecht (36) had tussen 1544 en 
1563 zesmaal het schepenambt vervuld. Daarna duurde het tot 1583, voordat hij opnieuw 
deze flinctie mocht bekleden. Toch was hij in de jaren 1574-1580 een zeer trouw bezoc- 
ker van de raadsvergaderingen. De reden dat hij gedurende twintig jaar niet werd l-ierko- 
zcn, moet waaïschijntijk gezocht woïden iïi zijli veiwa~itscltap mei jacob van Brechr. Ais 
broer van de schout, die zeer impopulair was in de stad, niet alleen bij het gewone volk, 
maar ook bij een groot deel van de stadsregering, moet hij partijdig en derhalve niet her- 
kiesbaar zijn geacht1'" Een dergelijke familieband tussen schout en schepen was in ieder 
geval niet formeel verboden: Goessen was immers al zesmaal schepen geweest, terwijl 
eerst zijn vader en later zijn broer op hetzelfde moment schout waren. Als laatste voor- 
beeld Dirck Aertsen (8): deze was in 1564 éénniaal schepen geweest, maar bezocht in de 
jaren zeventig van de zestiende eeuw nog (of: weer?) regelmatig de raadsvergaderingen. In 
1578 werd hij president-schepen, een opvallende benoeming, aangezien Aertsen slechts 
éénmaal eerder schepen was geweest1''. Het was voordien in de zestiende eeuw slechts 
éénmaal eerder voorgekomen dat een schepen na slechts één eerdere ambtstermijn al tot 
president werd benoemd. Het betrof toen ridder Jan vanden Wyngaerd (190), voorheen 
schout van Breda, een persoon met een heel andere maatschappelijke achtergrond dan 
Dirck Aertsen. Aangezien Aertsen een aanhanger was van de Staten-Generaal en van 
Oranje, was in 1578 duidelijk sprake van een politieke benoeming, Naast hem benoemde 
aartshertog Mathias dat jaar nog een viertal andere medestanders tot nieuwe schepenen. 
Het  heeft er alle schijn van dat Aertsen tot president-schepen is benoemd, omdat hij de 
enige aanhanger van de zaak van de Staten-Generaal was die reeds eerder, hoewel lang 
daarvoor en slechts éénmaal, schepen was geweestlo7. 

Ondanks deze uitzonderingen mag toch worden geconcludeerd dat, indien een nieuwe 
benoeming tot schepen lang uitbleef, de presentiegraad van de betreffende raadsheer sterk 
daalde, soms tot het nulpunt. De geregelde presentie van een raadsheer bij de vergaderin- 

van de Bossche stadsregering vergrootte in ieder geval zijn kans o p  herverkiezing 

In de beoordeling die Jacob van Brecht van de verschillende raadsheren naar Brussel zond, meld- 
de hij in 1568 over Goessen: iuoont itider stadt, een edelman, myn broeder, wootit oick buyteti 
der stadt. In  1570 noteert hij slechts: Goeswin vati Brecht - dit is mytz broeder (RAB AA 
809130). 
Meer over de president-schepen op p.230. 
PIRENNE, 's-Hertogetibosch tussetl Atrecht en Utrecht, 166-167; VAN GURP, 'Dirck Dircks 
Aerts'. 
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aantal 
20 

raadsheren 

schepenen gezworenen raadsheren 

RAFIEK 5.1. Aantal schepenen, gezworenen en raadsheren dat per 
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sterk. Door het hoge aantal nieuwe schepenen in de jaren 1575-1581 waren jaarlijks ge- 
middeld slechts 3,4 plaatsen vrij voor herbenoembare raadsheren. Bij een gemiddeld aan- 
tal raadsheren van 27 betekent dit een kans van bijna 13% om opnieuw tot schepen te 
worden benoemd. Van de 42 raadsheren die per jaar tussen 1574-1580 de raadsvergade- 
ringen bijwoonden, werden twee al in hetzelfde jaar (wegens het overlijden van zittende 
schepenen) en twaalf het daaropvolgende jaar schepen: bij elkaar werd 33% van die 42 
raadsheren dus daadwerkelijk opnieuw schepen. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan 
de gemiddelde kans van 13% die iedere raadsheer had. Actieve deelname van een raads- 
heer aan de stadsregering verhoogde derhalve ontegenzeglijk zijn kans o p  herverkiezing 
tot schepen. 

Over activiteiten van gezworenen en raadsheren zijn we, zoals gezegd, slechts voor de 
periode 1574-1580 redelijk ingelicht. Relatering van deze gegevens aan die over reizen die 
diverse personen in die periode ondernamen om elders de belangen van 's-Hertogenbosch 
te behartigen, levert echter enige aanknopingsp~inten o p  om ook iets meer over de activi- 
teiten van gezworenen en met name raadsheren vóór 1574 te kunnen achterhalen. Wan- 
neer men per schepenstoel het aantal schepenen, gezworenen en raadsheren vaststelt, dat 
namens de stad werd uitgezonden en die gegevens voor de periode 1574-1580 optelt, 
blijkt dat elf schepenen, vijf gezworenen en tien raadsheren werden gedeputeerd. Die tien 
raadsheren behoorden over het algemeen ook tot de meest frequente bezoekers van de 
raadsvergaderingen uit het tweede lid. Vieï van die tien ïaadsheren werden her daaropvol- 
gende jaar weer tot schepen gekozen. Hiervoor zagen we reeds dat de kans dat een raads- 
heer werd herkozen tot schepen in die periode o p  13% lag. Ook deelname aan deputaties 
bevorderde tussen 1574 en 1580 derhalve de kans o p  herverkiezing. Hoe dit in de voor- 
gaande periode lag, laat grafiek 5.1 zien, waarin de reizen die schepenen, gezworenen en 
raadsheren namens de stad ondernamen per schepenjaar, zijn weergegeven voor de perio- 
de 1500-1579'0X. Over deze hele periode zaten in elke schepenbank gemiddeld 2,1 nieuwe 
schepenen. Vóór 1525 werden derhalve jaarlijks steeds ongeveer vijf raadsheren herkozen 
tot schepen. Dit aantal bleef na 1525 hetzelfde, omdat er weliswaar negen schepenen 
waren, maar jaarlijks twee van de zittende schepenen werden gecontinueerd. De gemid- 
deld 27 raadsheren hadden ieder een kans van nog geen 19% om opnieuw tot schepen te 
worden gekozen. Van de 160 raadsheren die tussen 1500 en 1579 deelnamen aan delega- 
ties van stadswege, werden maar liefst 60 het daaropvolgende jaar opnieuw tot schepen 
benoemd, ofwel bijna 38%. Opnieuw blijkt dat een actieve opstelling van de raadsheer 
zijn kans o p  herverkiezing aanzienlijk vergrootte. 

Na eerst de schepenen, gezworenen en raadsheren als groep tc hebben behandeld en ver- 
volgens per schepenstoel naar de individuen te hebben gekeken, zullen we tenslotte een 
blik werpen o p  de activiteit van de verschillende personen over de hele periode van de vijf 
schepenstoelen tussen 1574 en 1580. Z o  kan meer inzicht worden verkregen in (een deel 
van) het carrièreverloop van de verschillende Bossche bestuurders. In de periode 
1574-1580 vonden in totaal 454 raadsvergaderingen, waarvan de namen van de 
aanwezige schepenen, gezworenen en raadsheren bekend zijn. Deze vergaderingen werden 
4.820 maal door een schepen, gezworene of raadsheer bezochtJoy. In tabel 5.18 zijn voor 
de verschillende individuen de gegevens voor de hele periode weergegeven. In de eerste 
plaats is aangegeven hoeveel vergaderingen elke persoon in totaal heeft bijgewoond. 
Daarbij is tevens per persoon aangegeven in hoeveel van de vijf schepenstoelen zij lid 
waren van eerste enlof tweede lid, in hoeveel van die vijf zij schepen zijn geweest, hoeveel 

108 GAH O A  B10-B86, var7derz heeren scepetten, gezwoiren, raidsheerert ... 
109 Zie tabel 5.13.  
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Namen I 11 III IV V 

1. Goyaerî Loef (120) 346 
2. Dirck van Vechel (175) 332 
3. Zeger Adriaens (6) 322 
4. Hieronirnus Wynants (188) 274 
5. Pauwels Wynants (189) 264 
6. Henrick Heeren (93) 257 
7. Marten Moins (132) 255 
8. Goessen van Brecht (36) 234 
9. Henrick van Broekhoven (44) 233 
10. Goyaert Lombaerts (123) 21 1 
11. Jan vander Stegen (1 66) 210 
12. Jan van Hedel (90) 208 
13. Jan vander Stegen (167) 198 
14. Willem de Borchgreve (32) 185 
15. Henrick Bloeyrnan (23) 157 
16. Jacob vander Camrnen (48) 149 
17. Arnt van Breugel (38) 137 
18. Willern Monix (140) 119 
19. Joest van Ouden (145) 87 
20. Goyaerî van Vlierden (181) 85 
21. Dirck Aertsen (8) 79 
22. Arnt van Brecht (34) 61 
23. Jacob Craen (55) 59 
24. ? van Hedel 59 
25. Jan Heym (99) 50 
26. Walraven van Erp (72) 48 
27. Henrick van Eyndhouts (79) 46 
28. Roelof van Eyck (76) 33 
29. Rutger van Berkel (18) 29 
30. Goessen van Hedel (88) 20 
31. Gerit van Deventer (59) 17 
32. Jan Monix (137) 16 
33. Bartholomeus Loef (1 19) 12 
34. Reynier Everswyn (73) 7 
35. Everaert Berwouts (19) 6 
36. Marten 's Heeren (94) 5 
37. Willern van Lier (1 18) 5 
38. Nicolaes van Vladeracken (180) 3 
39. H. van Staeckenbroeck (164) 2 

I aantal presenties in raadsvergaderingen. 
II aantal schepenstoelen van de vijl dat men deel uitmaakte van 

l ei2e lid. 
III aantal schepenstoelen van de vijl dat men schepen was. 
IV totaal aantal schepenstoelen dat men schepen was. 
V aantal schepenstoelen van de vijf dat men voor de stad reisde. 

GEWOGEN 
AANWEZIGHEIDS-PERCENTAGE, 
1574-1580. 

G. van Deventer 89 
H. van Eyndhouts 89 
J. Monix 84 
R. van Berkel 79 
D. van Vechel 7 3 3  
G. van Vlierden 72 
H. Wynants 69.6 
G. Loef 66.8 
Z. Adriaens 59,4 
G. Lombaerts 58,2 
J. vander Stegen (167) 54,3 
G. van Brecht 52.4 
A. van Brecht 52 
H. van Broekhoven 51.8 
W. Monix 51 
J. vander Stegen (166) 51 
P. Wynants 50,3 
J. Craen 50 
A. van Breugel 49.3 
J. vander Cammen 48,7 
H. Heeren 48 
W. de Borchgreve 47.6 
M. Moins 45.3 
J. van Hedel 40 
R. Everswyn 37 
D. Aertsen 31,3 
H. Bloeyman 29,4 
R. van Eyck 28.8 
B. Loef 28,3 
J. van Ouden 27.3 
W. van Lier 26 
M. 's Heeren 14 
J. Heym 11 
E. Berwouts 1 O 
? van Hedel 8 8  
W. van Erp 6,6 
G. van Hedel 3 3  
H. van Staeckenbroeck 0,4 
N. van Vladeracken 0.4 

TABEL 5.1 8. Gegevens over de personen d ~ e  de raadsvergaderingen b~jwoonden (1 574-1580). 
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maal zij in heel hun bestuurlijke carrière schepen zijn geweest1"' en in hoeveel schepen- 
stoelen zij deel hebben genomen aan delegaties, die werden uitgezonden om de stadsbelan- 
gen elders te behartigen. Daarnaast is voor elk van deze personen per schepenstoel het 
percentage van het totaal aantal vergaderingen waarbij zij aanwezig waren berekend. Met  
inachtneming van de individuele bijzonderheden"' is o p  basis van het aanwezigheidsper- 
centage per schepenstoel een gewogen percentage voor de periode 1574-1580 berekend'12. 

In de periode 1574-1580 bezochten in totaal 38 personen namens het eerste of tweede 
lid van de stadsregering de raadsvergaderingen van de stad 's-Hertogenbosch"< Van hen 
waren er 1 7  alle 5 de regeringsperiodes beschikbaar, de andere 21  werden ofwel pas in de 
loop van 1574-1580 voor het eerst schepen, kwamen in die periode te overlijden of ont- 
vluchtten voorgoed de stadH4. Van deze 38 namen 20 personen 88% van de presentie bij 
raadsvergaderingen voor hun rekening, de eerste 1 0  personen waren goed voor maar liefst 
57% van de aanwezigheid. 

Een betrekkelijk klein aantal personen vormt derhalve de kern van de bestuurlijke elite 
van de stadsregering. Zij onderscheiden zich van de andere personen die deel uitmaken 
van het eerste en tweede lid doordat zij zich langdurig, niet alleen als schepenen, maar 
ook als gezworenen en raadsheren, actief voor de stad inzetten. Die actieve houding heeft 
sterk bijgedragen tot hun herhaaldelijke herverkiezing in de schepenbank, hoewel ook 
andere factoren hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Een nadere analyse van de 

110 Hierbij zijn ambtstermijnen voor en na 1574-1580 meegeteld. 
11 1 Niet ieder individu maakte de hele periode deel uit van het eerste of tweede lid. Sommigen \ver- 

den pas in de loop van de periode voor het eerst schepen, weer anderen overleden tusseri 1574 
en 1580. In deze periode kwam het tenslotte ook een aantal nialen voor dat  leden van her eerste 
en tweede lid de stad ontvluchtten en zich elders vestigden. Met al deze omstandigheden is, voor- 
zover mogelijk, rekening gehouden. 

112 De aanwezigheid is gewogen per schepenstoel. O p  basis van die maximaal vijf percentages is per 
persoon het gemiddelde percentage voor de totale periode berekend. Aangezien het hier gewogen 
percentages betreft, is het uiteindelijke percentage niet gelijk aan het percentage van het totale 
aantal presenties op het totale aantal vergaderingen per persoon, ook niet als de persoon in alle 
vijf de schepenstoelen tot het eerste enlof tweede lid behoorde. 

113 N.B.: nr. 22, ? van Hedel, is geen aparte persoon: deze 63 presenties moeten aan Jan  óf Goessen 
van Hedel worden toegeschreven, maar aan wie van de twee is onduidelijk. Vergelijk p.130, 
noot 81. 

O p  het eerste gezicht lijkt het getal van 38 redelijk overeen te komen met de omvang van het 
eerste en tweede lid samen, die kan worden geschat op ongeveer 4 3  personen (vergelijk p.133). 
Dit zou erop duiden dat  slechts een enkele raadsheer nooit op kwam dagen bij de raads- 
vergaderingen. Het aantal vari 43 personen geldt echter voor elk willekeurig moment, maar niet 
voor een langere periode. Door de creatie van nieuwe schepenen, in de vijf onderzochte schepen- 
stoeien maar liefst 18 personen, ligt het totaal aantal beschikbare raadsheren veel hoger. O p  de 
lijst van 38 personen in tabel 5.18 ontbreekt dan ook aan betrekkelijk groot aantal namen, 
onder andere: Goessen vander Stegen (165, t 15-10-1577); Goyaert van Vechel (176, t 11-7- 
1588); Jan vande Water (183, t 5-5-1575) en Arrit vari Campen (49, -t 1-3-1577). De overlij- 
densdata van Ghysbert Heym (97), Wouter van Achelen (S), Jan Jans Monix (138) en Roelof de 
Bever (21) zijn onbekend, maar vallen waarschijnlijk in of na de periode 1574-1580. Van een 
aantal vari deze personen meldt de schout overigens al in 1570 dat ze heele oodt, versuft ... ende 
nyet hequnem meer waren (ARAB AA 809130, schout aan kanselier of landvoogd, zonder da- 
tum. waarschiinliik 9-1570). , , 

114 O m  de vertekening die dit in de totale presentiegetallen oplevert zichtbaar te maken is per per- 
soon aangegeven hoeveel van de regeringsperiodes ieder beschikbaar was. Het gemiddelde per- 
centage neemt deze vertekening enigszins weg, maar heeft als probleem dat met name personen 
die slechts één jaar beschikbaar waren (en dan bijna per definitie schepen waren en daardoor het 
meest actief in het bestuur) een onevenredig hoog percentage krijgen. 
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hele groep schepenen en oud-schepenen uit de periode 1500-1580 zal in deel I11 van deze 
studie worden gegeven. 

RGADERTNGEN 

De bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch, de heren van de raad, had zitting in de eerste 
twee leden van de Bossche stadsregering. Het derde lid, gevormd door de dekens van de 
stemhebbende ambachtsgilden, werd geacht de brede gemeente van de stadsbevolking te 
vertegenwoordigen. Hoewel het derde lid niet tot het eigenlijke onderzoekconderwerp 
behoort, zullen hierna, voor een beter begrip van de werking van het stadsbestuur, in het 
kort ook de werkzaamheden en presentie van de ambachtsdekens in de stadsregering 
nader worden bezien. 

In de literatuur over de Bossche ambachtsgilden wordt de indruk gewekt dat de be- 
stnursvorm, die keizer Karel V de stad in 1525 oplegde, het einde betekende van de reële 
invloed van de stemhebbende gilden o p  het stadsbestuur. Onder de aartshertogen Albert 
en Isabella zou vervolgens in 1610 hun toch al kleine rol nog verder zijn ingeperkt. Na 
1629 werden de ambachtsdekens niet meer toegelaten tot de vergaderingen van de stads- 
regering"" Reeds vele malen is echter aangetoond, dat formele regelingen als die van 
1525 o p  zich nauwelijks betekenis hebben. De daadwerkelijke toepassing en naleving 
ervan is afhankelijk van de reële politieke verhoudingen. Het is daarom riskant om louter 
o p  basis van dergelijke verordeningen de reële positie van de ambachtsgilden in het stads- 
bestuur te beoordelen. Jacobs heeft dit gevaar ingezien en o p  basis van de resolutieboeken 
getracht een indruk te krijgen van de daadwerkelijke gang van zaken in de vergaderingen 
van de stadsregering. Zij stelt vast dat het derde lid óók na 1525 nog een actieve rol bleef 
spelen, die volgens haar echter in de loop van de jaren zeventig van de zestiende eeuw 
afnam. De dekens namen, volgens haar, toen in de praktijk nauwelijks of geen duidelijk 
afzonderlijke standpunten meer in116. Ik meen die constatering te mogen aanvechten. Hoe- 
wel duidelijk is dat de relatieve positie van het derde lid in de jaren zeventig van de zes- 
tiende eeuw ten opzichte van de periode vóór de beeldenstorm aanzienlijk was verzwakt, 

115 VAN DEN HEUVEL, A~nbachtsgildetz, 316-323. Van den Heuvel beoordeelt de positie van de 
ambachtsgilden na 1525 met de volgende woorden: Na 1525 tvas hun kracht gebroketi e77 waren 
zij voor goed gedeetnoedigd (p. 320); Kalm eti eettto7zig verliep sindsdietz hutz stizatkutidig leven, 
zonder dat  zij nog met geweld beproefden zich zooveel mogelijk in de leiding der stadszaken op 
den voorgrond te dringetz (p. 321). Na de ordonnantie van 1610 bleef aan de ambachtsgilden 
nog slechts een schijt2 varr politieke macht (p. 322). Pas in 1660 werd de sinds 1629 bestaande 
situatie, dat  de ambachtsdekens niet meer deelnamen aan de stadsregering, formeel vastgelegd. 
Zie: VAN SASSE VAN YSSELT, 'Het vleeschhouwersgilde', 196; GAH OA Charters en privile- 
gebrieven, nr. 1019. Zie bovendien p.104-106. 

116 JACOBS, Justitie en politie, 63. Zie ook: JACOBS, 'De politieke rol'. Overigens wil ik hier nog 
wijzen o p  het gevaar van vertekening, dat zich kan voordoen door de bronnensituatie: het oudst 
bewaarde resolutieboek dateert van midden jaren 1550, het daaropvolgende van midden jaren 
1570. Deze bronnen geven een vrij gedetailleerd beeld vari het reilcn en zeilen binnen het stads- 
bestuur (het tweede overigens in sterkere mate dan het eerste). Over de situatie van vóór 1552 
daarentegen is nauwelijks iets bekend. Het is mijns inziens mogelijk, misschien zelfs wel aanne- 
melijk, dat  de rol van de ambachtsgilden in de dagelijkse realiteit van het stadsbestuur voor en 
na 1525 o p  de keper beschouwd niet zoveel verschilde, wellicht met uitzondering van de periode 
direct volgend op de onderwerping vari de stad en de ambachtsgilden in 1525. Door het ontbre- 
ken van resolutieboeken voor die tijd is dat echter niet meer te bewijzen. 
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Ambachten 1478 1483 1525 1525 1579 1610 1610 
volgorde 1478 dekens dekens dekens gezw. dekens dekens gezw. 

smeden 
molenaars 
bakkers 
korenkopers 
vleeshouwers 
viskopers 
linnenwevers 
ververs 
looiers 
wolwevers 
nestelmakers 
kramers 
gewandsnijders 
bontwerkers 
speldenmakers 
schrijnwerkers 
plattijnmakers 
hoedeiiniakers 

totaal 5 1 37 50 177 49 38 54 

TABEL 5.19. Her aantal dekens van de stemhebbende arnbachtsailden (1478, 1483, 1525. 1579. - 
161 0) en het aantal gezworenen (1525, 1610). 

bleven de ambaclitsdekeris binnen de grenzen van het mogelijke actief aan het sradsbe- 
stuur deelnemen. In de jaren 1570 bezochten zij zeer frequent en in groten getale de 
raadsvergaderingen. Zeker op het punt van de enorme financiële lasten die de stad moest 
opbrengen om te voldoen aan beden en om het garnizoen te onderhouden, namen de de- 
kens zeer uitgesproken standp~inten in: zo zij de besluitvorming al niet daadwerkelijk 
hebben kunnen beïnvloeden, konden zij haar in ieder geval aanzienlijk vertragen117. 

De heren van de raad hielden terdege rekening met de standpunten van het derde lid. 
In geen enkel geval werden die zonder meer terzijde geschoven; steeds was er sprake van 
een onderhandelingsproces, van een wederzijds geven en nemen. Schepenen, gezworenen 
en raadsheren spanden zich in om de algemene instemming van de ambachten te verwer- 
ven. Indien een zaak werkelijk geen uitstel meer kon velen of de meningen onder de de- 
kens onverzoenbaar verdeeld bleven, ging men over tot het tellen van de stemmen per 
ambacht en werd een ineerderheidsbesluit genomen. Was de meerderheid van het derde lid 
het echter oneens met de eerste twee leden, dan konden de heren van de raad slechts 
trachten de individuele ambachtcgilden te bewerken en hun mening te wijzigen. Een be- 
slissing zonder de instemming van de meerderheid van de ambachtsdekens was onmoge- 
lijk'lx. Dat de ambachtsgilden in de troebelen eind jaren 1570 geen duidelijke partij ko- 

117 Zie hiervoor hoofdstuk 6 .  Zie voor de werkzaamheid van de ambachtsgilden in de jaren zevcntig 
van de zestiende eeuw ook: PIRENNE, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht e17 Utrecht; VAN AL- 
FEN, "s-Hertogenbosch en de prins van Oranje'. 

118 Zie voor de gang van zaken in de raadsvergaderingen hoofdstuk 6. 
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processie 1478 1483 1579 

l .  smeden l. smeden 
2. molenaars 2.  moleliaais 
3. bakkers 3. bakken 
4. korenkopers 4. koreiikopers 
5. viskopen 5. vleeshoiiwers 
6. vleeshouwers 6. viskopen 
7. schoenmakenknapen 7. linnenwevers 
8. looiers 8. veivers 
9. haiidschoenmakers 9. looiers 
10. kramers 10. wolwevers 
I I. verven I I .  nestelmakeis 

12. wevers 12. knmers 
13. volden 13. pewandsnijders 
14. zadelmakeis 14. bontwerkers 
15. snijders 15. speldenmakers 
16. bontwerken 16. sclirijnwerkers 
17. gewandsnijders 17. ~liattijnrilaken 
18. zakkendngers 18. Iioedenniakers 
19. wijnkopen 

1. smeden 
2. molenaars 
3. bakkeis 
4. korenkopers 
5. viskopeis 
6. vleeshouweis 
7. looiers 
8, ververs 
9. Iiiinenwevers 
10. wolwcven 
11. nestehakers 
12. kniners 
13. gewandsnijdels 
14. bontwerkers 
15. speldenmakeis 

16. hoedenmakers 

I. smeden 
2. molenaars 
3. bakken 
4. korenkopen 
5. viskopers 
6. vleeshouweis 
7. looieis 
6. vzweis 

9. wolwevers 
10. nestelmakers 
l l .  knmers 
12. gewandsnijders 
13. bontwetkers 
14. speldenmaken 
15. schrijiiwerken 

16. Iioedenniakers 

1. smeden 
2. molenaars 
3. bakkers 
4. korenkopers 
5. vleeshouwers 
6. viskopers 
7. looiers 
8. wolwevers 
9. kramers 
10. gewandsnijders 
1 1. bontwerkers 
12. nestelmakers 
13. speldenmakers 
14. schrijnwerkers 
15. ververs 
16. hoedenmakers 
17. platti.jnmakers 

1. smeden 
2. molenaars 
3. bakkers 
4. korenkopers 
5. vleeshoiiwers 
6. viskopers 
7. looiers 
8. wolwevers 
9. kramers 
10. gewandsnijders 
1 1. bontwerkers 
12. nestelmakers 
13. speldenmakers 
14. schrijnwerkers 
15. ververs 
16. hoedenmakers 

I. smeden 
2. molenaars 
3. bakkers 
4. korenkopers 
5. viskopers 
h. vleeshoiiwen 
7. looien 
8. ververs 

9. wolwevers 
10. nestelmakers 
l l .  knmers 
12. gewandsnijdeis 
(13. bontwerken) 
14. speldenmakeis 
15. schiijnwei kets 

16. lioedenmakers 

TABEL 5.20. Vergadervolgorde van het derde lid in de praktijk (1478, 1483, 1579, 1618); in de 
jaarlijkse processie (vijftiende eeuw); volgens hertogelijke ordonnanties (1525, 1610). 

zen"', doet niets af aan de actieve rol die zij in de bestuurlijke praktijk van de stad bleven 

119 I'IRENNE, 's-Hertogetzbosch tussen Atrecht rit Utrecht, 49, 147, spreekt zelfs van een auti-revo- 
lirtiotinire tnetttaliteit en het cotzservatistne der ambacliteti. Ook spreekt hij van een gebrek nati 
idealisme (p. 28) en een gebrek aan itatiottaal besef (p. 50) van de arnbachtsgilden. VAN AL- 
FEN, "s-Hertogeiibosch en de prins van Oranje', 128-129, daarentegen prijst juist het natio?zaal 
zelfbewtistzijtr, dat in die dagen watt verdrukking onder de Bossche burgerij, en tvel op de eerste 
plaats bij de brede laag van de werkende startd, fier efr krnchtig blijkt te leven, wanneer het 
derde lid van de Bossche stadsregering weigert nog langer stukken uit Brussel te behandelen, 
tenzij die in ottssetz duytsche spraekett ettde taletl zijn gesteld (zie ook: GAH OA A4 62v, 31-1- 
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innemen. Dat in die rol tussen 1580 en 1629 grote veranderingen zijn opgetreden - men is 
in dat geval geneigd te denken aan een verzwakking van de positie van de ambachtsgilden 
- is zeker niet zonder meer als een feit te accepteren. Nader onderzoek, met name naar de 
inhoud van de resolutieboeken tot 1629, zou in deze kwestie meer duidelijkheid kunnen 
scheppen. 

Wat de getalsmatige sterkte van het derde lid in de bestuurlijlte praktijk betreft, staan 
vrijwei alleen gegevens over de periode 1575-1580 ter beschikking. Wel kan worden vast- 
gesteld dat tussen 1500 en 1.580 het aantal stemhebbende gilden nauwelijks is veranderd. 
Rond i 5 0 0  waren achttien gilden in het derde lid vertegenwoordigd. In 1525 heeft keizer 
Karel V de linnenwevers hun politieke bevoegdheden ontnomen. In de loop van de zes- 
tiende eeuw, waarschijnlijk al vóór het midden van de jaren vijftig, verdween bovendien 
het gilde van de plattijn- en kloinpenmakers uit het derde lid, zodat nog zestien steinheb- 
bende ambachtsgilden ~verbleven '~".  Gegevens over het aantal dekens en de vergadervolg- 
orde van het derde lid zijn in tabellen 5.19 en 5.20 bijeengebracht12'. 

Allereerst het aantal dekens dat namens de stemhebbende ambachtsgilden zitting had 
in het derde lid (tabel 5.19). In de ordonnantie van 1525 was het aantal dekens en gezwo- 
renen, dat elk politiek bevoegd gilde mocht hebben, formeel vastgelegd. Daarbij ontnam 
Karel V de aftredende dekens ook het recht hun opvolgers zelf te kiezen. Voortaan was 
dit het voorrecht van de schepenen van de stad. Vóór i 5 2 5  was de bestuurlijke organisa- 
tie van de ambachtsgilden grotendeels een interne aangelegenheid geweest. Over het aantal 
dekens, dat een gilde voor 1525 kende, wordt niet gesproken in de keuren van de ver- 
schillende a ~ n b a c h t e n ' ~ ~ .  Twee lijsten, uit 1478 en 1483, geven een indruk over de gebrui- 
kelijke aantallen dekens per ambacht aan het einde van de vijftiende eeuw12'. Het totaal 

1578). De interpretatie dat deze eis van nationaal bewustzijn zou getuigen, mag echter worden 
betwijfeld. Het is waarschijnlijk dat de politieke voorkeur van Van Alfen zijn standpunt in deze 
kwestie sterk heeft beïnvloed. Zie daarover: LABORDUS, 'De laatste vijftien jaren', 152-153. 
JACOBS, Justitie epi politie, 52-54. 
Bronnen voor tabellen 5.19 en 5.20: 

" de processie: GAH OA A525, 21r; HERMANS, 'Geschiedenis der rederijkers', 24-25, 84- 
85; VAN DEN HEUVEL, D e  ambachtsgilden, 44-45. Hermans dateert deze ordonnantie in de 
vijftiende eeuw, Van den Heuvel spreekt van het eerste kwart van de vijftiende eeuw. 

" 1478: GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 572; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbron- 
?ten ntnbachtsgildet7, nr. 84b. 

'' 1483: GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 614. 
'"525: GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 720; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrott- 

?zen ambachtsgilden, nr. 123. 
" 1579: GAH OA A5, voorin de band. 
" 1610: GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 949; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrorz- 

nen nmbachtsgilden, nr. 167. 
1618: GAH OA A16. Iv.  

De verschillende ambachtsgilden worden aangeduid met de naam van de eerste beroepsgroep die 
er deel van uitmaakte. De lijst met betrekking tot de volgorde in  de processie is in deze zin aan- 
gepast. Voor een volledige lijst van de verschillende beroepen per ambachtsgilde: VAN DEN 
HEUVEL, Ambachtsgilden, 31-33. 

122 VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrotzmn ambnchtsgildetz, passim. 
123 Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze lijsten gebaseerd zijn op een tweetal akten, waarin 

de aanwezigeti uit de drie leden van de stadsregering zijn genoteerd. In 1483 waren overigens 6 
van de 3 7  dekens niet persoonlijk aanwezig, zij werden door hun collega's vertegenwoordigd 
(maar wel met name genoemd, zoals bv: Aelbrecht Goetscalcx deken vatzdetr visscheren voir hem 
eizde voir Jacop Witkens zyzen vemoet). Uit het verschil in het totale aantal dekens op de twee 
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aantal dekens van 1525, namelijk 50, wijkt nauwelijks af van de 51  dekens in 1478. 
Naast de verwijdering van de linnenwevers, goed voor twee dekens in 1478, werd in 1525 
slechts het aantal dekens van de wolwevers van vier (in 1478) naar twee teruggebracht. In 
belangrijke mate moet deze reductie worden toegeschreven aan de ineenstorting van de 
lakennijverheid binnen de stad'24. Aangezien het aantal dekens vóór 1525 niet formeel 
was vastgelegd, is het zelfs niet ondenkbaar, dat sinds 1478 het aantal dekens van de 
wolwevers, bijvoorbeeld door de afname van het aantal gildenbroeders, reeds was gedaald 
en in 1525 slechts de praktijk werd vastgelegd. Ten opzichte van i 4 7 8  steeg het aantal 
dekens van de bakkers en van de gewandsnijders van 3 naar 4; van de speldenmakers van 
2 naar 3. Ook in deze gevallen is het mogelijk dat  tussen 1478 en 1525 deze wijzigingen 
al praktijk waren geworden. De vastlegging van het aantal dekens kan nauwelijks als een 
strafmaatregel worden beschouwd en moet eerder worden gezien in het licht van het stre- 
ven het stadsbestuur aan helder omschreven regels te onderwerpen. 

Over de gezworenen van de arnbachtsgilden is vóór 1525 weinig bekend. Aanvankelijk 
werden zowel dekens als keurmeesters van de verschillende ambachten ook wel gezwore- 
nen genoemd. Deze betiteling is in de loop van de vijftiende eeuw verdwenen. De dekens 
werden in hun bestuurlijke taken zo  nodig ondersteund, aanvankelijk informeel door met 
name de oudsten der gildenbroeders. Later ontstond de behoefte aan een meer permanent 
forum van raadgevers. Deze adviseurs werden nu gezworenen genoemd. Officieel wordt 
die term pas in 1503, in een keur van de goudsmeden, voor her eersr gebruiki'Z" In feite 
zullen de ambachtsgilden reeds langer dergelijke groepen adviseurs hebben gehad, zonder 
dat hun bestaan formeel was vastgelegd'2h. Of er reeds vóór 1525 een vast aantal gezwo- 
renen per ambachtsgilde bestond, of dat hun aantal fluctueerde, is onbekend. Hoe  de in 
1525 vastgestelde aantallen gezworenen van 1525 zich verhouden tot de voorgaande peri- 
ode, is derhalve onmogelijk te zeggen. Van groter belang voor de reële positie van de 
gilden is de bepaling uit 1525, dat de dekens niet meer met hun gehele achterban overleg 
mochten voeren, maar alleen nog met de gezworenen. Het was die maatregel, en niet de 
formele vaststelling van het aantal gezworenen, die de invloed van de gewone gildenbroe- 
der o p  het bestuur van zijn ambacht ernstig beperkte en daarmee de mogelijkheid tot 
inspraak in stadsbestuurlijke zaken uitschakelde. 

De aantallen dekens en ook de aantallen gezworenen (hoewel daarover opnieuw wei- 
nig gegevens beschikbaar zijn) blijven, voor zover na te gaan, na 1525 vrijwel gelijk aan 
de in dat jaar vastgestelde aantallent2'. In 1579 blijkt naast de verdwijning van de dekens 

lijsten blijkt dat die van 1483 minder volledig is dan die van 1478. Men kan zich bovendien 
afvragen of de lijst van 1478 dan wel volledig is, of slechts een momentopname. 

124 BLONDE, Sociale structureiz, 100-101; VAN DEN HEUVEL, Ambnclrtsgildeu, 371-372. Verge- 
lijk 12.23. 

125 VAN DEN HEUVEL, Rechtsbromen ambachtsgilden, nr. 103, art. 39. 
126 VAN DEN HEUVEL, Ambnch~sgilden, 122-126. 
127 Enigszins onduidelijk is een opmerking van de schout uit 1565: die vnìrdetr derden lede de iuel- 

cke met / ~ u n  gezwoeretzs dyer tseveiitich int getaele s y i ,  tsamen wel sterck syiz twee hondert ende 
ìiegeiitl~ien parsonen otlgeveerlich (ARAB RB 51, 229v-230r, 10-11-1565). Hij bedoelt waar- 
schijnlijk 170 in plaats van 70 gezworenen, hetgeen een aantal van 49 dekens zou betekcnen. In 
dat  geval stemmen de getallen redelijk overeen met die van 1525. Wanneer men daar immers de 
2 dekens en 3 gezworenen van de plattijnmakers aftrekt en de extra deken van de ververs bij 
optelt, levert dit een aantal van 4 9  dekens en 174 gezworenen op. 

In de aanhef van de ordonnantie van 1610 wordt de regeling van 1525 in het kort samenge- 
vat. Curieus is dat dan wordt beweerd dat  toen de aantallen op 52 dekens en 170 gezworenen, 
in totaal 229 personen, waren gesteld: VAN DEN HEUVEL., Rechtsbrotztren ambachtsgrldetz, nr. 
167. 
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van de plattijninakers uit het derde lid, slechts het aantal dekens van de ververs van twee 
naar drie te zijn gestegen. In onze onderzoeksperiode 1500-1580 bestond het derde lid 
van de stadsregering derhalve steeds uit ongeveer 50  dekens. Pas in 1610 vond een rigou- 
reuze reductie van het aantal dekens plaats. Zowel dekens als gezworenen worden dan 
sterk in aantal teruggebracht, namelijk de dekens van 50  (49 in 1579) naar 38, de 
gezworenen van 177  naar 54. Z o  zich tussen 152.5 en 1629 een kentering in de positie 
van de ambachtsgilden in het Bossche stadsbestuur heeft voorgedaan, lijkt die in de 
periode rond 1610 te moeten worden gezocht. Nader onderzoek is hier wenselijk; het is 
immers reeds vaker gebleken dat dergelijke ordonnanties o p  de bestuurlijke praktijk 
nauwelijks of geen invloed hebben gehad. 

Wat de vergadervolgorde betreft, is in tabel 5.20 in de eerste plaats een vijftal lijsten uit 
de praktijk naast elkaar gezet. Als eerste is de traditionele volgorde weergegeven, waarin 
de ambachtsgilden deelnamen aan de grote jaarlijkse processie van de stad"R. Daarnaast 
zijn vier lijsten opgenomen, die de volgorde van de ambachtsgilden in de bestuurlijke 
praktijk van de stad weergeven, o p  verschillende tijdstippen in de vijftiende, zestiende en 
zeventiende eeuw'29. Anderzijds is in tabel 5.20 de in 1525 en 1610 door de centrale over- 
heid opgelegde volgorde van a~nbachtsgilden naast elkaar gezet. De volgorde zoals die in 
de processie werd aangehouden, is waarschijnlijk zeer oud; het is niet onwaarschijnlijk dat 
die zelfs teï-uggïijpt op de hiërarchische verhoudingen vail vóór 140û'". Verschiiiende gii- 
den, die in de processielijst worden genoemd, behoorden eind vijftiende eeuw niet (meer?) 
tot de stemhebbende ambachtsgilden. Anderzijds bestonden andere ambachtsgiiden blijk- 
baar nog niet in de tijd dat de processievolgorde werd vastgelegd. Vergelijking van de 
processielijst met de lijst van 1483, wijst uit dat de volgorde van de eerste acht groepen 
overeenkomt met de eerste zeven gilden van 1483; schoenmakersknapen en looiers be- 
hoorden immers in 1483 tot hetzelfde gilde. Van de overige elf gilden o p  de processielijst 
komen er zeven voor in de lijst van 1483, hoewel hier wel geschoven is met de volgorde. 
De volgorde van 1478 en 1483 verschilt o p  een klein aantal punten. De eerste vier am- 
bachten zijn gelijk; de viskopers en vleeshouwers wisselen met elkaar van plaats; de lin- 
nenwevers staan in 1478 o p  de zevende en in 1483 o p  de negende plaats; ververs en looi- 
ers zijn van plaats verwisseld131. 

Na de troebelen van 1525 zijn enkele gilden in rangorde gedegradeerd: de linnenwe- 
vers worden geheel uit het derde lid verwijderd, de ververs dalen acht plaatsen, de riestel- 
makers drie"'. De volgorde van de andere ambachten blijft gehandhaafd. De bewering 
van Van den Heuvel dat de vergadervolgorde, die in 1525 werd verordonneerd, de rang- 
orde van ouderdom en aanzien weerspiegeldel", gaat dan ook slechts ten dele op. De 
vanouds bestaande rangorde binnen de vergadering van de stadsregering werd enerzijds 
grotendeels gehandhaafd, de uitzonderingen kunnen anderzijds worden geïnterpreteerd als 
doelbewuste degradaties van gilden die zich tijdens de troebelen hadden gecotnpromit- 

128 Overigens wordt deze volgorde niet weerspiegeld in  de plaatsen van de verschillende gildenal- 
taren in de Sint-Jan. Vergelijk: VAN DEN HEUVEL, Ambnchtsgildeu, 236-248, plattegrond op 
pagina 241 aldaar. 

129 Voor bronverineldingen zie noot 121. 
130 VAN DEN HEUVEL, Atnbochtsgildeti, 47. 
131 Bovendien waren in 1483 de schrijnwerkers en plattijnrnakers blijkbaar afwezig. 
132 VAN UYTVEN. "'Altvt siet dat evndc aen!"', 339: noemt wevers en in mindere mate de 

spelden- en nestelmakers als de belangrijkste aanstichters van het oproer. De speldenmakers 
werden echter niet gedegradeerd. 

133 VAN DEN HEUVEL, Awzbnchtsgilderz, 44. 



teerd. 
In de bestuurlijke prakttjk van de Bossche stadsregering is de UI 1525 voorgeschrevei~ 

rangorde van de verschillende ambachtsgilden echter geen realiteit geworden. De linnen- 
wevers namen na 1525 inderdaad niet meer deel aan de raadsvergaderingen. De rangorde 
van de overige ambachtsgilden daarentegen bleef, niettegenstaande de bepalingen van 
1525, vrijwel als vanouds. Wanneer we de ranglijsten van 1483 e11 1579 
blijken dle in essentie een identieke volgorde te vertonen; het enige verschil zit in de ver- 
dwijning van de linnenwevers (1525) en plattipmakers (in de loop van de lestiende 
eeuw). Hieruit mag worden geconcludeerd dat de in 1525 opgelegde degradatie van ver- 
vers en nestelmakers In de praktijk niet is doorgevoerd. 

De aartshertogelijke ordorinantie uit 1610 grijpt weer terug o p  de rangorde van 1525. 
Maar ook na 1610, bijvoorbeeld in 1618", blijft de vergadervolgorde in de praktijk ge- 
lijk aan die van 1579. De enige wijziging komt voort uit de permanente afwezigheid van 
de bontwerkers, hetgeen kan worden verklaard door het gegeven dat dat beroep in die tijd 
vrijwel met meer werd beoefend In ' s - ~ e r t o ~ e n b o s c h " ~ .  Een en ander leidt tot de concl~i- 
sic dat in 's-Hertogenbosch, ondanks verschillende ordoilncmties van de ztjde van het her- 
togelijk gezag, de traditionele, al minstens uit de vilftlende eeuw stammende rangorde van 
cimbachtsgildeil gedurende de gehele zestiende eeuw, en zelfs tot 1629, is blijven bestaan. 

Wanneer de dekens van de stemhebbende ambachtsgilde~z door het eerste lid ter vergade- 
ring werden geroepen, waren zij verplicht te verschijneni". Schepenen ei1 gezworenen be- 
paalden derhalve of en wanneer de ambachtsdekens ter vergadering werden geroepen. 
Inzake de stedelijke financiën waren zij evenwel verplicht de dekens op te roepen. Na 
1525 werd die verplichting nader gespecificeerd tot de volgende kwesties: zaken die de 
hertog of het hertogdom aangingen; zaken waarin de kosten de 100  gulden overschre- 
den"'. Deze omschrijving is dermate vaag, dat ze o p  vrijwel elke kwestie die i11 de raad 
ter sprake kwam, van toepassing was. Uit de bewaard gebleven resolutieboeken van voor 
1580 blijkt dat bij iedere vergadering van de stadsregering het derde lid aanwezig was"'. 
Bovendien maakten de dekens steeds in vrijwel alle aan de orde komende aangelegenhe- 
den hun standpunt kenbaar. Nergens blijkt dat onderscheid werd gemaakt tussen kwesties 

l 3 4  De ranglijst van 1483 dient hierbij aangevuld te worden inet de oiitbrekende ambachtsgilden in 
de volgorde van 1478. 

135 JACOBS, Justitre en politie, 54. Zij gebru~kt een lijst uit 1617, die overigens dezelfde volgorde 
geeft als de hier gebruikte lijst van 1618. 

136 Ib~dem, 54. 
137 GAH OA A534, 40s-47s; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbronnen ambachtsgildeti, nr. 36. In de 

eed die de dekens begin zeventiende eeuw aflegden wordt dit als volgt verwoord: dat ghy tot 
allen tydeiï, als ghy vande schepenen tot harren raidt geroeperi ende ontboden wordt tvrlii~hiyck 
compareren ~ u l t  eude getrouzuelycken tiar uwen besten verstande helpeil raedert in czlle stzicken, 
die u valide scheperrerr vorrgel~ouden ende te kennen gegeuerz snllen tuordde/~ ... (GAH OA A576, 
bv). 

138 GAH OA, Charters en privilegebrieven, nr. 720; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrotrtzen urn- 
bachtsgilden, nr. 123. 

179 GAH OA A l  - AS. Het verslag van elke vergadering begint met een aanhef als: O p  huyden den 
rx" dach der  nae ent vati september arïrro nu' iur ts dese stadt vergadeert tn huere d ~ r e  leden 111 

notable getnlle (GAH OA A l ,  20s); Die stadt J I J  haeren drye leeden vergadert zyrtde .. (GAH OA 
AJ, 46v). Slechts tweemaal wordt een aparte vergadering van de eerste twee leden vermeld: op 
1 4  en 18 augustus 1578 vergaderden schepenen, gezworenen en raadsheren om hen opinre te 
nznecken opte opitrren varzde prelaten ende edelen vat7 Brabant izengaende der continuatren varide 
generaie tniddelen voer den tyt  van negen rnaenden (GAH OA A4, 120v). 
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die door de eerste twee leden alleen, en kwesties die door de drie leden gezamenlijk be- 
handeld dienden te wordenI4'. 

Officieel waren alle ambachtsdekens verplicht in de raadsvergaderingen te verschijnen, 
wanneer zij daartoe waren opgeroepen. Of deze verplichting ook in de praktijk werd na- 
geleefd, kan voor een aantal raadsvergaderingen worden nagegaan. Het resolutieboek dat  
het midden van de jaren 1550 beslaat, laat ons in deze grotendeels in de steek. Steeds 
worden hier de opvattingen van de verschillende ambachten in één collectief standpunt 
van het derde lid samengevat, hoewel soms uit de context blijkt dat het hier om een ineer- 
derheidsstandpunt gaat en niet om een unanieme opinieI4'. Uit deze gang van zaken kan 
worden opgemaakt, dat de verschillende ambachtsgilden in de raad wel degelijk één voor 
één hun standpunt aan de vergadering kenbaar hebben gemaakt. De dienstdoende notulist, 
in dit geval pensionaris Roelof Loekemans (P3), vatte de verschillende opvattingen blijk- 
baar samen. In een enkel geval geeft hij ook het ininderheidsstandpurit weer. Slechts één- 
maal geeft hij de mening van elk ambachtsgilde apart weer: van elf ~imbachtsgilden is dan 
minstens één deken aanwezig, van twee andere wordt gemeld dat ze absent zijn, de andere 
drie of vier gilden worden niet genoemd.'42. 

In de resolutieboeken, die werden bijgehouden door pensionarissen Andries Hessels 
( P I )  (over de periode 3574-1577)'"' en Roelof Loekemans (1577-1580)'44, wordt bij 211 
van de in totaal 454 vergaderingen het standpunt van het derde lid per arnbachtsgilden 
weergegeven. Sij de andere 243 vergaderingen worden de meningen van de dekens vaak 
samengevat tot één opvatting; bovendien gebeurde het geregeld dat in een vergadering een 
dermate groot aantal zaken moest worden besproken, dat het al laat in de middag was 
geworden, alvorens het eerste en het tweede lid hun standpunten uiteen hadden gezet. Een 
dergelijke vergadering werd dan tot de een van de daaropvolgende dagen verdaagd. Daar- 
naast kwam het zeer regelmatig voor dat de ambachtsdekens toestemming vroegen om de 
kwesties die ter tafel lagen, met hun gezworenen te mogen bespreken. Ook dan  volgde 
verdaging van de vergadering. 

De gegevens voor de 211 vergaderingen, waarvan bekend is welke ambachtsgilden 
aanwezig waren, zijn in tabel 5.21 ~ e e r g e ~ e v e n ' ~ ' .  De presentie van de verschillende stem- 

140 Dit in tegenstelling tot de zeventiende eeuw. Een steekproef in de jaren 1618 en 1619 wijst uit 
dat  toen naast vergaderingen van de drie leden van de stadsregering ook vergaderingen van al- 
leen de twee eerste leden plaatsvonden. Bovendien kwam het toen voor dat in 1551 en dezelfde 
vergadering de ene kwestie expliciet door alle drie de leden werd besproken, terwijl de volgende 
kwestie alleen door de eerste twee werd behandeld (GAH OA A16). Hier~iit kan men, onder 
voorbehoud, een aanzienlijke daling afleiden van de reële invloed van het derde lid in de loop 
van de eerste decennia van de zeventiende eeuw. 

141 Bijvoorbeeld: GAH OA Al, Jv: Ende nengnetide de sneke van Willetiz ~Michelss heeft het mesteit 
deel van de dekenefz voor arztwordt gebracht .... 

142 GAH OA Al, 721, 27-6-1556. 
143 GAH OA A3. 
144 GAH OA A4-AS. 
145 In een aantal gevallen worden slechts enkele a~nbaclitsgilderi met name genoemd. Het betreft dan 

vaak de hernieuwde ruggespraak van een beperkt aantal ambachten die in de eerste ronde een 
minderheidsstandpunt hadden ingenomen, met hun respectievelijke gezworenen. In die gevallen 
is niet uit te maken, welke andere ambachten nog in de vergadering aanwezig waren. Wanneer 
uit de context duidelijk is dat er naast de genoemde nog meer ambachten aanwezig waren, zijn 
deze gevallen niet meegeteld. 

Bij de 21 1 onderzochte vergaderingen doet zich een aantal mogelijkheden voor: 
(1) een ambachtsgilde was vertegenwoordigd en bracht zijn standpunt te berde; 
(2) een ambachtsgilde was vertegenwoordigd, maar gaf geen standpunt, omdat dat gilde op dat  
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hebbende ambachtsgilden blijkt bijzonder 
hoog te zijn geweest. Geen van de zestien 
ambachten komt onder de 75%; een zestal 
was zelfs bij 90% of meer van de raadsver- 
gaderingen aanwezig. Het gemiddelde aan- 
wezigheidspercentage van de zestien arn- 
bachtsgiiden was 85%. Gemiddeld waren 
bij elk van de 211 onderzochte vergade- 
ringen één of meer vertegenwoordigers van 
13,6 ambachtsgilden aanwezig. Vergeleken 
met de aanwezigheidspercentages van sche- 
penen, gezworenen en raadsheren zijn deze 
getallen bijzonder hoog. 

De verplichting die elke deken bij zijn 
eedaflegging aanging, om, indien hij daartoe 
werd opgeroepen, in de raadsvergadering te 
verschijnen, is blijkbaar zeer consciëntieus 
nageleefd. Hierbij dient echter aangetekend 
te worden dat de cijfers niet de dekens per- 
soonlijk, maar de ambachtsgiiden ais geheei 
betreffen. Men zou kunnen veronderstellen, 
dat  de aanwezigheid in de raad van één 
deken per ambachtsgilde voldoende was: hij 
kon het standpunt van het gehele gilde 

ambachtsgilden aantal 

1. smeden 193 
2. molenaars 162 
3. bakkers 180 
4. korenkopers 189 
5. viskopers 168 
6. vleeshouwers 160 
7. looiers 187 
8. ververs 165 
9. wolwevers 175 
10. nestelmakers 183 
1 1 .  kramers 190 
12. gewandsnijders 190 
13. bontwerkers 158 
14. speldenmakers 195 
15. schrijnmakers 189 
16. hoedenmakers 179 

gemiddeld: 

TABEL 5.21. De aanwezigheid per ambachts- 
gilde in 21 1 raadsvergaderingen (1574-1580). 

overbrengen. Toch duiden schaarse aanwijzingen erop dat vaak alle dekens of in ieder 
geval meer dan één deken per gilde aanwezig waren. In de eerste plaats gebruiken de 
pensionarissen steeds het meervoud wanneer zij de opinies per ambacht weergeven: 
smeden seggen ....; corencopers consenteeren . . . l 4 ' .  In een enkel geval kan met zekerheid 
worden vastgesteld dat meer dan één deken van hetzelfde ambachtsgilde een 

moment geen gezworenen had en de dekens derhalvc geen achterraad hadden kunnen houden; 
omdat de dekens geen tijd hadden gehad om hun gezworenen te raadplegen; omdat er nog geen 
nieuwe dekens waren aangesteld; 
(3) een ambachtsgilde werd als absent in de lijst van gilden aangegeven; 
(4) een ambachtsgilde ontbreekt totaal in de lijst van gilden. 
In de gevallen (1) en (2) zijn de ambachtsgilden meegeteld, als zijnde aanwezig bij de raadsverga- 
dering, in de gevallen (3) en (4) zijn ze als afwezig aangemerkt. 

146 GAH OA A3, 53v. Het meervoud zou natuurlijk ook op het collectief van elk ambachtsgilde 
kunnen slaan, maar in het volgende geval is duidelijk sprake van de aanwezigheid in de vergade- 
ring van meer dan één deken van het smedenambacht: srnederz en hebben het1 gesworens niet n1 
bydetz nudereti gehadt ende de comparanterz tunereti van differerrte opitiieri, sullen daerotnme hen 
gesworeris tuederorn spreeketr m e  rniddnch (GAH O A  A3, 19r, 14-8-1575). 
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raadsvergadering bijwoonde147. Daarnaast vereiste ook de normale gang van zaken de 
aanwezigheid van meer dan één deken per ambacht. Niet in alle zaken nam het derde lid 
immers achterraad; in sommige gevallen werd direct tot besluitvorming overgegaan. In- 
stemming en aanwezigheid van de meerderheid van de dekens van elk ambacht waren in 
dergelijke gevallen vereist, wilden de dekens zich voor hun beslissing kunnen verantwoor- 
den tegenover hun achterban. Tevens beschikken we over de getuigenis van schout Jacob 
van Brecht, die in 1565 in een rapport over de politiek-bestuurlijke situatie in 's-Her- 
togenbosch het derde lid als volgt karakteriseerde: wel wesende int getaele van omtrent 
vyftich, die al inder stadt tuoe~ien, ende alle meest altyt i n  der vergaderinge syn148. 
Tenslotte brachten de dekens in 1584 bij de verkiezing van twee kerkmeesters en twee 
weesmeesters in een hoofdelijke stemming maar liefst 66  stemmen uiti4'. De conclusie lijkt 
gerechtvaardigd dat gewoonlijk meer dan één deken per ambachtsgilde de vergaderingen 
van de stadsregering heeft bijgewoond. 

Gemiddeld namen tussen 1574 en 1580 13,6 ambachtsgilden deel aan elke raadsver- 
gadering; het aantal aanwezige dekens mag dan op minstens 25  tot 30 worden gesteld. 
Vergeleken met de opkomst van gemiddeld 1 0  à 15 schepenen, gezworenen en raadsheren, 
was het derde lid getalsmatig steeds sterk in de meerderheid. Formeel zou dat geen in- 
vloed mogen hebben o p  de besluitvorming binnen de stadsregering. Er werd immers per 
lid gestemd en bij onenigheid binnen het derde lid beslisten het eerste en tweede lid met 
de ïiieerderheid van het derde lid. 111 de pakt i ik  mag de invloed var1 het geral evenwel nier 
worden onderschat. Er zijn aanwijzingen dat het derde lid heeft getracht om zijn getals- 
matige overwicht uit te buiten1"'. 

Volgens Jacob van Brecht hadden de ambachten in de voorgaande jaren de grenzen 
van hun bevoegdheden ruimschoots overschreden. Alvorens in de raadsvergadering te 
verschijnen, hadden de dekens onder leiding van Wouter Bouwens, deken van de kramers, 
onderling vooroverleg in een kamer o p  het raadhuis, in de volksmond al aangeduid als 
cnemer van crnckeel o f t  van orzruste. Dit vooroverleg vormde een flagrante schending van 
de bepalingen van 1525. Gewapend met een eensluidende opinie verschenen de dekens 
vervolgens in de raadsvergadering, waar zij, tegen alle gebruiken in, weigerden het stand- 
punt van het eerste en tweede lid te volgen. In niet mis te verstane bewoordingen, zelfs 
onder dreiging van geweld, werden schepenen, gezworenen en raadsheren gedwongen het 
derde lid te volgen1"'. 

In elke politieke co~istellatie die zich in de periode 1500-1580 binnen 's-Hertogen- 
bosch voordeed, hebben de stemhebbende ambachtsgilden een actieve rol gespeeld in het 
stadsbestuur, meestal binnen de hun oplegde formele beperkingen, soms balancerend o p  
de grens en een enkele keer zelfs die grens overschrijdend. Meer dan de formele bepa- 
lingen waren de werkelijke politieke verholidingen in en buiten de stad van doorslagge- 

147 Op 11 september 1577 gingen alle ambachten eendrachtelijk met een bepaald voorstel accoord, 
vuytgenomen de gestooerem vatide beeckers vatrde tuelckerr de meesten opinie11 ende stetnmetz 
van contrarie opinierz waren, mair de dvye dekens van de beeckers heir hebben gevueght metten 
anderen voer zoe vele in he77 toas (GAH OA A4, 25v). Op 17 januari 1578 gaven Jan Willeinss 
en Frans Wille~nss, dekens van de korenkopers, ieder hun persoonlijke opinie (GAH OA A4, 
59v): twee van de vier dekens van de korenkopers waren derhalve in de raadsvergadering aan- 
wezrg. Daar staat tegenover dat op 30-12-1552 de deken vai~deri crerneers geprotesteert heeft 
rnrtsdyen dat zytzen gestvoren uit vercoperi viitiderz lyffrentheri nyet en hadden gecorisenteert 
(GAH OA Al, 8v). 

148 ARAB RB 51, 225~-226v. 
149 GAH OA A6, 164r, 5-6-1584; GAH OA a328, 1584. Vergelijk p.206. 
150 Zie p.205. 
151 ARAB RB 51, 223r-235v. Zie ook p.104, 185. 
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vend belang voor de reële positie van de arnbachtsgilden in de Bossche stadsregering. 



Tussen 1500 en 1580 werd de stad 's-Hertogenbosch bestuurd door een stadsregering 
bestaande uit een raad van drie leden. Daar deze raad niet iedere dag in vergadering bij- 
eenkwam, lag liet dagelijkse bestuur van de stad in handen van de schepenen. Maar over 
alle belangrijke zaken die de stad aangingen werd tenslotte overlegd en beslist in de raad, 
de vergadering van schepenen en gezworenen, raadslieden en dekens van de stemhebbende 
ambachtsgilden. 
O p  de gang van zaken in de raadsvergaderingen van de stad 's-Hertogenbosch zal in dit 
hoofdstuk nader worden ingegaan. De vergaderfrequentie is in het vorige hoofdstuk reeds 
aan de orde geweest1; daar concludeerden we dat de raad van 's-Hertogenbosch gewoon- 
lijk zo'n 40 maal per jaar bijeenkwam. In dit hoofdstuk wordt allereerst een aantal andere 
zaken rondom de raadsvergaderingen besproken, zoals de wijze van co~lvocatie, plaats van 
vergadering, leiding en verslaglegging van de vergadering en tenslotte de beslotenheid van 
de raadsvergaderingen. Vervolgens zullen de onderwerpen die in die vergaderingen aan de 
orde kwamen nader worden geanalyseerd. Tenslotte zal uitgebreid worden ingegaan op de 
praktische gang van de besluitvorming binnen de raadsvergaderingen: langs welke weg of 
wegen wisten de verschillende leden van de stadsregering uiteindelijk in de meest uiteenlo- 
pende kwesties tot overeenstemming en besluitvorming te komen? 

1 Zie p.112-114. 
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Het initiatief om de drie leden in vergadering bijeen te roepen lag bij de schepenen van de 
stad. Zij waren belast met het dagelijkse bestu~ir van de stad, aan hen richtten Bosschena- 
ren hun rekwesten, en zij openden de brieven die aan de stadsregering werden gezonden. 
Zij konden derhalve het best beoordelen of de noodzaak bestond om de andere leden van 
de stadsregering bijeen te roepen. De agenda van de raadsvergadering werd ook in eerste 
instantie door hen opgesteld. 

Wanneer de schepenen tot een vergadering van de drie leden hadden besloten, zonden 
ze de groenroeden ~ t i t  om iedereen die deel uitmaakte van de drie leden ter vergadering te 
roepen. De groenroeden, ook wel de drie knapen der stad genoemd, waren de gerechte- 
lijke boden van 's-Hertogenbosch. Hun naam dankten zij aan de groene staf die zij als 
symbool van hun ambt bij zich droegen. Enerzijds hadden zij een justitiële taak als ge- 
rechtsdeurwaarders, anderzijcis voerden zij opdrachten van de schepenen uit. Tot h ~ i n  
taken behoorden publicatie en registratie van de stedelijke verordeningen; bij afwezigheid 
of weigering van de schout of zijn stadhouder waren zij bevoegd om stedelijke functiona- 
rissen te beëdigen; tenslotte riepen zij ook de drie leden van de stadsregeriug ter vergade- 
ring bijeen2. Vast staat dat ze die laatste functie al in 1494 uitoefenden'; zeer waarschijn- 
lijk hebben ze dat ook vóór die tijd reeds lang gedaan. 

In 1514 vaardigde de stadsregering een verordening uit, onder andere aengaende alst 
noo t  sal wesen die uoorscreuen drie leden o m  tsamentlic raet te houdene by een te hebbe- 
ne, hoe  ende tot wat  uren datse daer toe sullen weerden geroepen, versamenen ende weder 
scheyden. Met betrekking tot het bijeenroepen van de vergadering van de drie leden werd 
bepaald dat een dergelijke vergadering zoemen gewoentìic is z o ~ i  worden aangekondigd 
door het luiden van de klok o p  het raadhuis. Dit zou ruim vóór negen uur 's morgens 
gebeuren, opdat de drie leden van de stadsregering eerst in de kapel van het raadhuis een 
mis4, opgedragen door een minderbroeder konden bijwonen. Vervolgens zouden zij zich 
om negen uur o p  de raadskamer terugtrekken en kon de raadsvergadering beginne1lS. 

2 JACOBS, Justitie en politie, 78-81. 
3 Ibidem, 80-81; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrorrtien ambnchtsgilden, nr. 95. In de periode 

1494-1498 handelden zij overigens op bevel van de toen functionerende burgemeesters. 
4 Het vieren van missen in de kapel van het raadhuis was een oud gebruik, dat in onbruik was 

geraakt en in 1508 nieuw leven werd ingeblazen. Stadssecretaris Peter van Os meldt in zijn kro- 
niek dat op 17 november 1508 op verzoek van de schepenen die mynrebrueders alhier optctz 
raethuysen omtrent acht weit [ktvamen] celebrereit ende continuereti die misse, die Inrige ortge- 
daen was bleveti (PvO 312). In Antwerpen werd in 1549-1550 dagelijks een mis voor de schepe- 
nen gelezen op het stadhuis: VOET, De gouderr eeuw varz Autwerpetz, 112. 

In de stadsrekeningen komen gedurende de hele periode tot 1580 geregeld posten voor die 
betrekking hebben op deze kapel. Bijvoorbeeld: GAH O A  B34, 1527-1528, van trlderhn~ide sni- 
cketl: aankoop van een misgewaad, een altaarkleed, een missaal en andere zaken om opt 
raethuys te hesitigen; GAH O A  B38, 1531-1532 van alderhazde snicketi: groenroede Gerit 
Kuyst wordt betaald voor de wnss opt nltner inde cnpelle opt raethuys verbernt, voor twee 
stiotters en voor het laten wassen van het misgewaad. Ook later worden herhaaldelijk 
benodigdheden voor de mis ingekocht en reparaties aan de kapel betaald (zie bijvoorbeeld nog: 
GAH O A  B47, 1540- 1541, van alderhatide snicket~; B56, 1549-1550, ibidem; B71, 1564-1565, 
ibidem; B72, 1565- 1566, ibidem). 

5 GAH O A  A535 I ,  285r-287r, d.d. 22-8-1514, aldaar 285s. 
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Over de groenroeden wordt hier met geen woord gesproken. Dit zou erop kunnen 
wijzen dat tussen het einde van de vijftiende eeuw en 1514 de procedure voor het bijeen- 
roepen van de vergadering was veranderd. In plaats van één of meer dagen tevoren de 
aankondiging van de vergadering aan iedereen, die deel uitmaakte van de drie leden, over 
te brengen, zou dan vanaf 1514 zijn volstaan met het luiden van de klok van het raadhuis 
o p  de ochtend van de vergadering. Toch is van een dergelijke verandering in proced~ire 
geen sprake geweest. Uit de bronnen blijkt dat ook na 1514 de groenroeden de hun ver- 
trouwde rol bleven spelen bij de convocatie van de vergaderingen van de stadsregering. In 
1565 stelden de dekens van de ambachtsgilden nadrukkelijk dat zij zich bij ede verbonden 
hadden in de raad te verschijnen en mee te vergaderen als sy dairtoe versocht worden. Zij 
eisten toen dat ook de raadslieden een eed zouden afleggen om altijd in de raad te ver- 
schijnen als sy dair toe versocht ende ontboden sullen wesenh. Nu kan het zijn dat dit 
verzoek slechts door middel van het luiden van de klok kenbaar werd gemaakt, toch be- 
staat de indruk dat het om een persoonlijk overgebrachte uitnodiging ging. Een voorval 
uit 1578 wijst eveneens in die richting. O p  25 oktober van dat jaar had zich een zestal 
schepenen in het raadhuis verzameld voor de aangekondigde vergadering van de stadsre- 
gering. De vergadering ging echter niet door, omdat geen enkele raadsheer aanwezig was, 
hoe wel nochtans zy ontboden zyn Uit deze voorbeelden inoge blijken dat raads- 
lieden en ambachtsdekens persoonlijk door de groenroeden werden uitgenodigd voor de 
ruadsïergudering. QGlc i:: de zeïen:ie;lde ecu*?; behoorde he: bijccnïocpcn van de verga- 
deringen van de stadsregering nog steeds tot de taken van de groenroeden'. Tenslotte 
blijkt uit de resolutieboeken van de tweede helft van de jaren zeventig van de zestiende 
eeuw dat  in een aantal gevallen aan het slot van een vergadering reeds de datum van de 
volgende vergadering werd vastgesteldy. 

Toch werd niet iedereen die in aanmerking kwam om de raadsvergaderingen bij te 
wonen ook steeds daadwerkelijk verwittigd en opgeroepen. Dat kan worden opgemaakt 
uit de getuigenis van schout Jacob van Brecht in 1565, dat elke raadsman altyt ongeroe- 
pen byden breder raede ende inder vergaderinge vander stadt ofte drie leden [mag] 
coemer~'~.  Een aanzienlijke aantal raadslieden" bezat weliswaar een woning in de stad, 
maar verbleef toch het grootste deel van het jaar buiten 's-Hertogenbosch, o p  goederen in 
de Meierij. Deze raadslieden zullen niet voor elke vergadering naar 's-Hertogenbosch zijn 
geroepen. Het is zelfs waarschijnlijk, dat deze groep vrijwel nooit van een o p  handen 
zijnde vergadering o p  de hoogte werd gesteld. Van reizen van de groenroeden door de 
Meierij, om de verspreid wonende raadsheren naar de stad te roepen, is niets bekend. 
Ook stadsboden werden zelden met een dergelijke taak belast. In de eerste tachtig jaar 
van zestiende eeuw werden i11 totaal slechts bij vier gelegenheden stadsboden uitgezonden 
om ons buyten raidsheren voor de vergadering van de drie leden in 's-Hertogenbosch o p  

GAH OA A208, 10-1565. 
GAH OA A4 1 3 3 ~ ,  25-10-1578. 
GAH OA A587, 86r (instructie voor de groenroeden uit 1608); GAH OA A565, Collectanea 
Van Heurn, 792r. 
Wanneer de ambachtsdekens werd toegestaan achterraad te houden over een bepaald onder- 
werp, werd vrijwel steeds vastgesteld wanneer de resultaten daarvan in de raadsvergadering 
moesten worden gepresenteerd, m.a.w. wanneer de volgende vergadering zou worden gehouden. 
Zie bijvoorbeeld: GAH OA A3, 46r, 47r, 47v etc. 
ARAB RK 51, 224r, 10-11-1565. 
Bij de Gemene Zetting van 1552 worden bijvoorbeeld onder het kopje tnx ualideir buyteizpoir- 
ters maar liefst veertien raadslieden vermeld, die blijkbaar (semi-)perrna~ient buiten '+Hertogen- 
bosch woonden: GAH OA BS9, 1552-1553, unitder geinejmre settinge. 
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Heren van de raad 

te roepenu. 
De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat gedurende de periode 1500-1580 van de perso- 

nen die deel uitmaakten van één van de drie leden van de stadsregering, met name diege- 
nen die binnen de stad woonden, de raadsvergaderingen hebben bijgewoond. Daar alle 
ambachtsdekens van de stemhebbende ambachtsgilden binnen de stad woonachtig waren 
en bovendien door hun eed verbonden waren om in de vergadering te verschijnen, is het 
aannemelijk dat zij steeds door de groenroeden in de raad werden geroepen. Wat  betreft 
de groep raadslieden, evenals de gezworenen, lijkt hetzelfde alleen te gelden voor diegenen 
die binnen de stad of wellicht in de directe nabijheid woonden. Naast deze persoonlijke 
uitnodiging, was het luiden van de klok van het raadhuis o p  de ochtend van de vergade- 
ring, een laatste herinnering voor alle deelnemers aan de raad. 

Het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch zetelde in het raadhuis aan de Markt". In de ad- 
ministratieve bronnen over de periode 1500-1580 wordt dit pand vrijwel steeds aange- 
duid als raadhuis, een heel enkele keer ook als het heren huysI4. Pas vanaf ongeveer 1570 
komt ook de term stadhuis geregeid in de stedelijke bronnen voor1'. 

12 Zie voor de details: p.135. 
13 Dit pand, waarvan de kern in 1366 door het stadsbestuur was aangekocht, was niet liet eerste 

raadhuis van de stad. Nog in zestiende-eeuwse bronnen komt herhaaldelijk het oude raadhuis 
voor, dat moet hebben gelegen op de hoek van de straat die Achter het Stadhuis heet en de Rid- 
derstraat, dat wil zeggen in hetzelfde huizenblok als het zestiende-eeuwse stadhuis. Uit de bron- 
nen blijkt ooit dat dit pand nog in bezit van de stad moet zijn geweest en dienst deed als opslag- 
ruimte en wellicht ook als arsenaal of kruithuis. In 1504-1505 werd het dak gerepareerd van het 
alde raethuys dair die busschert liggett (GAH OA B14, 1504-1505, valt leyett, loet, decken ende 
stoppe~t). In 1529-1530 werden in het oude raadhuis tenten en andere materialeu die door het 
hof naar het beleg van Tiel (juli 1528) waren gezonden, opgeslagen (zie over dit beleg: 
STRUICK, Gelre en Habsburg, 321; VAN HEURN, Historie der stad, 462-463). Ook lezen we 
van leveranties van zwavel e» salpeter, busltruir, rijshout en kolen (GAH OA B48, 1541-1542, 
van alrehande saickett; B49, 1542-1543, ibidem; B51, 1544-1545, ibidem; B60, 1553-1554, 
ibidem; 073, 1566-1567, van diversche etlde a~rehande saicketr vaitdeiz cotnmotieri ende bevuer- 
ten voors.; B82, 1575-1576, van alrehande saickerr). Zie over het oude raadhuis ook: SY2, 156- 
158; HOEKX, 'De totstandkomiiig', 18. 

14 GAH OA B14, 1504-1505, watt diverse saken ende ineest van petmirtge71 ter cause vandetr oir- 
loge. 

15 De term stadhuis wordt in de Bossche bronnen wel gebruikt voor het stedelijke regeringscentrum 
van andere steden. In 1504-1505 is er bijvoorbeeld sprake van Jan Folcaerts, cierck opteii stadt- 
huys te Bruessel (GAH OA B14, 1504-1505, vaft diverse sakett ende rneest van peitttingett ter 
cause vattdeti oirloge). 

Onderzoek in de stadsrekeningen en resolutieboeken wees uit dat de term stadhuis als aan- 
duiding voor het regeringscentrum van de eigen stad pas voor het eerst is gebruikt in 1565- 
1566, toen een man uit Udenhout beboet werd, die zyrr water aettde poye va72 deser stadtliuys 
gelost hadde (GAH OA B72, 1565-1566, uati diuersche eizde alrelïande saicken). Vanaf begin 
jaren 1570 vinden we de term stadhuis vaker terug in de stadsrekeningen (GAH OA £578, 1574- 
1575,van alrehamie saicketz; B79, 1572-1573, ibidem; B81, 1574-1575, ibidem; B84, 1577- 
1578, ibidem). In de resolutieboeken wordt in de jaren 1550 nog gesproken van raadhuis (GAH 
OA A l ,  40v, 42v). In de periode 1574-1580 daareritegeri wordt de term stadhuis al meer ge- 
bruikt dan raadhuis (bijvoorbeeld: stadhuis: GAF! OA A3 23v, 46v; A4 28v, 31r, 136v; raad- 
huis: A4 47r, 76s). Ook in stedelijke verordeningen wordt steeds gesproken van nradhuis, bij- 
voorbeeld in de verordening op de vergaderorde van 1514 (GAH OA A535 l, 285s-287s). Op- 
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et stadhuis van 's-HerPogenbosch in 1632, door Pieter Saenredam (foto: 
Rijksprentenkabinet Amsterdam). 



160  H e r e n  v a n  de raad 

Het raadhuis is de zetel van de stadsregering. De status van de stad en haar bestuur- 
ders wordt in de architectuur van het gebouw weerspiegeld. Daar het gebouw midden in 
een reeds bestaand huizenblok is gelegen, is met name veel aandacht aan architectuur en 
iconografie van de voorgevel besteed. In 1529-1530 werd begonnen met de bouw van een 
nieuwe pui, in moderne, renaissancistische stijl, ontworpen door Jan Derkennis, loods- 
meester van de Sint-Jan16 (zie afbeelding 5). O p  de ballustrade van het bordes was een 
drietal wapens aangebracht: in het midden de dubbelkoppige Habsburgse adelaar, geflan- 
keerd door de Brabantse leeuw en naar alle waarschijnlijkheid het Bossche stadswapen. 
Wanneer men het bordes beklom, kon men boven de toegangsdeur het keizerlijk wapen 
zien, met daaronder, in veel kleiner formaat, de wapens van de negen Bossche schepenen 
van het schepenjaar 1529-1530. Iets hoger stonden van links naar rechts beelden van 
keizer Karel V, hertogin Johanna van Brabant, haar echtgenoot Wenceslaus van Luxem- 
burg en keizer ~ax imi l iaan" .  Daarboven bevond zich een uurwerk met een ruiterspel, dat 
o p  elk hele uur in beweging kwamt8. O p  de punt van de trapgevel stonden twee leeuwen, 
die een Bourgondisch kruis vasthielden, met in het hart een vu~irslag. Hieruit stak een 
windvaan met opnieuw een Bourgondisch kruis". O p  enige kleine wijzigingen en repara- 
ties na bleef het raadhuis gedurende de rest van de zestiende eeuw met deze pui getooid20. 

Veei elementen in de iconografie van de pui van het raadhuis verwijzen naar de EIabs- 
burgse dynastie. Z o  kort na de gebeurtenissen van 1525, kan ook niet anders worden ver- 
wacht. l o c h  lijkt het stadsbestuur heei voorzichtig de grenzen van het hertogeiijk gezag te 
hebben willen aangeven, met name door te verwijzen naar de staatkundige toestand in een 
verder verleden. De pui bevat namelijk ook onderdelen die expliciet terugverwijzen naar 
de tijd van vóór de Habsburgers: naar de Bourgondische hertogen (de Bourgondische 
kruisen) en vooral naar het oorspronkelijke Brabantse vorstenhuis (de beelden van Johan- 
na en Wenceslaus). Enerzijds wordt daarmee de eeuwenlange verbondenheid van de stad 
met de Brabantse hertogen aangeduid. Anderzijds wordt tegelijkertijd gezinspeeld o p  de 
leidende rol die de Brabantse steden in het verleden binnen het hertogdom hadden ge- 
speeld, een rol die onder de Bourgondiërs en vooral de Habsburgers sterk was beknot. 

vallend is dat  in stukken van de hertogelijke overheid wél al veel vroeger van stadhuis wordt 
gesproken, zoals bijvoorbeeld in de bestuursregeling van 1525 (GAH O A  Charters en privilege- 
brieven, nr. 720). 

16 EBELING, 'Het stadhuis van 's-Hertogenbosch', 596, beweert dat het niet zozeer nieuwbouw, 
alswel reparatie van de bestaande gevel betrof. Uit de stadsrekeningen blijkt dat  de oude pui 
echter wel degelijk werd gesloopt en vervangen door een nieuwe gevel met een nieuw iconogra- 
fisch programma (GAH OA B36, 1529-1530, Ander vutgeveti uaiidetl kelders onder traethuys 
eude uersceydene andere, zoe van nyeuwetz werckeri, z o  va77 reparatietz, buytet~ ende bytuietz den 
seluen raethuyse gedaen..). 

1 7  De identificatie van de vier beelden is voor het eerst geopperd in: EBELING, 'Het stadhuis van 
's-Hertoeenbosch'. 597. In recente literatuur wordt deze identificatie algemeen aanvaard. " 

18 Dit kunstige uurwerk was speciaal voor de nieuwe pui vervaardigd door de uurwerkmaker mees- 
ter Peter uit Roosendaal. Zie: HOEKX en VAN DEN OORD, 'Van stadswege', 377. 

1 9  SMITS, 'Het stadhuis te 's-Hertogenbosch'; SY3, 456-457; EBELING, 'Het stadhuis van 's-Her- 
togenbosch'; HOEKX, 'De totstandkoming'; HOEKX en VAN DEN OORD, 'Van stadswege', 
377; KOLDEWEIJ, 'Bourgondiërs in de hertogstad', 371-372; KOLDEWEIJ ed., 111 Buscoducis, 
cat.nr. 3.; KENNIS, 'Meester Jan Darkennes', 141. 

20 HOEKX en VAN DEN OORD, 'Van stadswege', 379, 381. Na de abdicatie van Karel V, zal 
diens wapen zijn vervangen door dat van zijn opvolger Filips 11. Het is wel waarschijnlijk dat de 
schepenwapens die in 1530 werden aangebracht, niet jaarlijks wcrden vervangen. Althans, van 
een jaarlijkse vervanging van deze stenen schepenwapens wordt in de stadsrekeningen geen mel- 
ding gemaakt. 
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Door middel van de beelden van Johanna en Wenceslaus wordt verwezen naar de traditie 
van de Blijde Inkoinste, waarin duidelijke grenzen aan de vorstelijke macht waren gesteld. 
O p  versluierde wijze wordt hiermee het zelfbeschikkingsrecht van de stad geproclameerd 
en het centralisatiestreven van de hertogen bekritiseerd. De aspiraties van de stad naar een 
zo groot mogelijke mate van zelfbestuur worden onderstreept. Tenslotte zou de volgorde 
van de vier vorstenbeelden o p  een voorkeur voor autochtone heersers kunnen duiden: 
vanuit het raadhuis gezien stonden ter rechterzijde de beelden van Karel V, geboren te 
Gent, en Johanna, afkomstig van Brussel; ter linkerzijde bevonden zich de afbeeldingen 
van Wenceslaus, geboren te Praag, en Maximiliaan, die het levenslicht zag in Wenen. Van 
een openlijke provocatie van het hertogelijke gezag, zoals i11 het decoratieprogramma van 
het machtige Antwerpse stadhuis, dat Cornelis Floris tussen 1561 en 1565 bouwde2', was 
evenwel geen sprake. 

In 1481 had de stad het huis ten zuid-westen van het raadhuis aangekocht. Aanvanke- 
lijk werd dit verhu~ird; in 1524-1525 werd het verbouwd tot Gaffelen- ende theerhuys en 
daarmee onderdeel van het raadhuis. In 1599 zou het stadsbestuur ook het huis aan de 
andere kant van het raadhuis, dat de naam Sinterklaas droeg, weten te verwerven2'. Uit de 
aankoop van dez,e belendende panden kan worden opgemaakt dat het oorspronkelijke 
raadhuis i11 de zestiende eeuw te klein was geworden om het gehele stedelijke administra- 
tieve apparaat te herbergen. Inderdaad werden heel de zestiende eeuw door andere panden 
o p  de Markt gehuurd om met name de finariciëie afdeiing van het stedelijke bestuursap- 
paraat tijdelijk te huisvesten. De rei~tmeesters en hun staf moesten in de eerste helft van 
de zestiende eeuw herhaaldelijk van het ene naar het andere pand aan de Markt verhui- 

Z? zen . 
Door ingrijpende verbouwingen in de zeventiende eeuw is het tegenwoordig onmoge- 

lijk ilog vast te stellen, hoe het raadhuis er in de zestiende eeuw van binnen heeft uitgezien 
en waar precies de raadsvergaderingen p l a a t ~ v o n d e n ~ ~ .  Het staat evenwel vast dat de ver- 
gaderingen van de drie leden van de stadsregering vrijwel steeds in het raadhuis hebben 
plaatsgevonden. Vrijwel steeds, maar niet altijd: van een klein aantal raadsvergaderingen 
tussen 1500 en 1580 weten we zeker dat ze o p  andere locaties in de stad werden gehou- 
den. Het eerste geval betreft eigenlijk geen vergadering van de drie leden. In 1546 werd 
een conflict tussen schout en secretarissen aan het stadsbestuur voorgelegd. De schepenen 
oordeelden dat het om een zaak van justitie ging, die derhalve voor de schepenbank moest 
worden beslecht. De secretarissen eisten echter dat de zaak door de drie leden van de 
stadsregering zou worden behandeld. Zij slaagden erin een aantal raadslieden voor hun 
zaak te winnen. Deze raadslieden wisten de schepenen tot een bijzondere vergadering van 

WELLS, 'Emergence and evanescence', 155-156. Wells benadrukt het ambigue karakter van de 
decoratie: het wapen van Filips I1 heeft een prominente plaats, maar het staat wel tussen de wa- 
pens van het hertogdom Brabant en het markgraafschap Antwerpen. De prominente aanwezig- 
heid van de letters S.P.Q.A. (Senatus Populusque Antwerpiae), is een ondubbelzinnige verwijzing 
naar de Romeinse Republiek en vormt aldus een rechtstreekse uitdaging van liet hertogelijke 
gezag. Zie ook: MARNEF, A7rtwerpen in de tijd van de Refonnatie, 37. 
HOEKX, 'De totstandkoming', 19. 
JACOBS, Justitie en politie, 88. HOEKX en VAN DEN OORD, 'Van stadswege', 379. 1500- 
1501 - 1510-1511 de Rodenborch; 1511-1512 - 1513-1514 de Gulden Lavoir; 1514-1515 - 
1519-1520 de Rodenborch; 1521-1522 - 1525-1526 de Engel; 1527-1528 - 1552-1553 de 
Rodenborch. In 1553 tenslotte keerde de financiële administratie terug naar een kamer boven in 
het raadhuis. Ook vonden bouwactiviteiten ~ l a a t s  achter het raadhuis. In 1563 werd hier een 
nieuw griffiegebouw opgetrokken. 
SY3, 461-463. Een beschrijving als die van Van Oudenhoven biedt ook niet genoeg duidelijk- 
heid: VAN OUDENHOVEN, Beschryuinge der stndt, 54-55. 
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eerste en tweede lid te bewegen. Deze vergadering vond plaats in de sacristie van de Sint- 
~an"'. Met  deze aanduiding wordt naar alle waarschijnlijkheid de sacristie van de broe- 
derschapskapel in de Sint-Jan bedoeld2'. O m  een tweetal redenen kan deze bijeenkomst 
echter niet als een raadsvergadering worden gezien. Ten eerste was het derde lid afwezig. 
Ten tweede mag worden verondersteld dat de schepenen zich, gezien de situatie, gedwon- 
gen zagen enigszins toe te geven aan de eisen van de raadslieden. Zij waakten er echter 
wel voor de indruk te wekken dat er sprake was van een officiële raadsvergadering. Daar- 
o n ~  werd deze bijeenkomst uitdrukkelijk niet in het raadhuis zelf gehouden. Door de sa- 
cristie van de Sint-Jan als ontn~oetingsplaats te kiezen kreeg deze bijeenkomst van eerste 
en tweede lid een informeel karakter. 

O p  zaterdag 15 augustus 1556, het feest van Maria Tenhemelopneming, kwamen 
schepenen, gezworenen en raadsheren in vergadering bijeen in de sacristie van de Sint- 
~ a n ~ ' .  Ditmaal ging het om overleg over het verzoek van de hertog om een deel van zijn 
domeinen te mogen verkopen. O p  de precieze gang van zaken bij raadsvergaderingen zal 
hierna nog uitgebreid worden ingegaanZR. Hier kan worden volstaan met de vaststelling 
dat besloten overleg van elk van de drie leden apart een geaccepteerd fenomeen was en 
dat soortgelijke vergaderingen van het eerste en het tweede lid samen ook geregeld voor- 
kwamen. Dergelijke bijeenkomsten vonden echter gewoonlijk plaats in het raadhuis. Toen 
er in de vergadering van 14 augustus 1556 geen tijd meer was om diezelfde dag nog per 
iid apart te overleggen, besloten de eerste twee leden dit overleg uit te stellen tot de voi- 
gende dag. Dat was echter een belangrijke kerkelijke feestdag, waarop de heren allen 's 
morgens de mis in de Sint-Jan zouden bijwonen. Aangezien schepenen, gezworenen en 
raadsheren dan toch verzameld waren, achtte men het blijkbaar niet nodig om de gang 
naar het raadhuis te maken, maar besloot men in de sacristie van de Sint-Jan te vergade- 
ren. In de loop van die dag vond een officiële raadsvergadering van alle drie de leden 
plaats. Aangezien in het resolutieboek geen bijzonderheden over de plaats van die verga- 
dering worden vermeld, mag worden aangenomen dat die bijeenkomst wei weer in het 
raadhuis plaatsvond2y. 

In deze twee voorbeelden betreft het gezamenlijk vergaderingen van het eerste en 
tweede lid. Toch vonden ook officiële raadsvergaderingen, waaraan alle drie de leden 
deelnamen, een enkele keer buiten het raadhuis plaats. Onder normale omstandigheden 
was dit echter een zeer zeldzaam verschijnsel. O p  dinsdag 2 7  december 1575, de feestdag 
van Johannes de Evangelist, vergaderden de drie leden inden oven after onsen vrouwen al- 
taer". O p  zondag 8 april 1576 werd opnieuw inden oven vergaderd3'. O p  donderdag 25  

25 JACOBS, Justitie en politie, 84. 
26 Daarnaast bevond zich in de kerk ook de sacristie van het kapittel. Voor de exacte locaties van 

beide sacristieën: PEETERS, De Sint Jnrzsknthedrnni, 28, afbeelding 18 ,  nummers 13 e11 17; 205, 
207. Hct iigt voor de hand dar schepeneri, gezworenen en raadsheren in de sacristie van tle hroe- 
derschapskapel vergaderden, omdat een aantal van lien als gezworen broeciers een belangrijke 
plaats in die broederschap innamen. Zie VAN DIJCK, De Bossche optimnterz, 116, in verband 
met de inrichting van deze zaal. 

27 GAH OA Al, 77v. 
28  Zie paragraaf 6.3. 
29 GAH OA A l ,  77v-78v. 
30 GAH OA A3, 37v. De oven is de gerfkamer of sacristie van de Broederschapskapel in de Sint- 

Jan. Zie: MOSMANS, De St. Jnrrskerk, 1.35; PEETERS, De Sint Jnnsknthedrnnl, 28, afbeelding 
l8  onder nr. 17. 

31 GAH OA AJ, 47r. 
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april 1577, het feest van de evangelist Marcus, gebeurde dit weer32, evenals o p  de zon- 
dagen 1 0  en 24  augustus 1578~'. Al deze gevallen vonden plaats o p  zondagen of kerke- 
lijke feestdagen. Daar de leden van de stadsregering zich o p  die dagen naar de Sint-Jan 
dienden te begeven, om de mis bij te wonen, kan de locatie van de raadsvergadering in 
dezelfde kerk aan praktische overwegingen worden toege~chreven~~.  

In bijzondere omstandigheden kon het voorkomen dat de stadsregering veel vaker 
buiten het raadhuis vergaderde. Van de 29 vergaderingen die tussen 22 juli en 20  septem- 
ber 1577 plaatsvonden, wordt van 18  expliciet de plaats van samenkomst - buiten het 
raadshuis - vermeld: tienmaal in het ~redikherenliloosteri', zevenmaal in de sacristie van 
de Broederschapskapel en éénmaal in het Geefhllis, de zetel van de tafel van de H.  
 eest?^. Hoewel dat niet expliciet wordt vermeld, is het zelfs goed mogelijk dat ook de 
andere vergaderingen in die periode niet o p  het raadhuis plaats hadden. Een en ander was 
het gevolg van de bijzonder gespannen verhouding tussen het garnizoen enerzijds en de 
stadsbevolking en stadsregering anderzijds. Om te voorkomen dat  de militaire gouverneur 
of hoge officieren ongenood de raadsvergadering zouden binnendringen, werd uitgeweken 
naar andere locaties dan het raadhuis". Dat deze maatregel overigens nog niet voldoende 
bescherming bood, ondervond schepen Jan vander Stegen (267): hij werd o p  16 augustus 
1577 o p  straat door soldaten gearresteerd, omdat de soldij van het garnizoen niet was 
betaald3'. Na het vertrek van het garnizoen uit de stad o p  21  september 1577 zal de nor- 
male vergaderruimte o p  het raadhuis spoedig weer zijn ingenomen3y. 

Samenvattend kan worden gesteld dat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, de 
vergadering van de drie leden van de Bossche stadsregering steeds bijeenkwam in het 
daartoe ingerichte vertrek in het raadhuis aan de Markt. Een enkele keer, steeds o p  een 
zon- of feestdag, vergaderden zij in de sacristie van de Broederschapskapel. Verder werd 
slechts onder zeer bijzondere omstandigheden buiten het raadhuis vergaderd. In de perio- 
de 1500-1580 staat dit slechts vast voor één periode van enkele maanden tussen juli en 
september 1577. Mogelijk heeft zich een soortgelijke situatie nog een enkele maal voorge- 
daan, maar daarvan is door de onvolledigheid van de beschikbare bronnen niets bekend. 

GAH OA A4, 9r. De feestdag van de evangelist Marcus werd in 's-Hertogenbosch gevierd: 
MOSMANS, 'Het dienstwerk', 266. 
GAM O A  A3,119v, 122v. 
De zaken die op deze vergaderingen werden besproken wekken overigens niet de indruk dat die 
zo bijzonder dringend waren dat  de vergadering niet één dag had kunnen worden uitgesteld. 
Naar de redenen om toch op deze kerkelijke feestdagen te vergaderen kan dan ook slechts wor- 
den gegist. Daar staat bovendien tegenover dat ook op betrekkelijk veel andere zondagen werd 
vergaderd (zie p.115). 1x1 deze gevallen werd geen nadere plaatsbepaling gegeven en mag worden 
verondersteld dat de bijeenkomsten op het raadhuis plaatsvonden. Ook op sommige belangrijke 
kerkelijke hoogtijdagen kwam de raad in vergadering bijeen o p  het raadhuis: bijvoorbeeld op 
Allerheiligen 1576, Allerzieleil 1577, Geboorte van Johannes de Doper 1578, Maria Tenhemei- 
opneming 1578 en 1580. 
Zeer waarschijnlijk werd hier vergaderd in de kapittelzaal van het klooster. Voor de locatie zie: 
VAN DER VAART, 'Het predikherenklooster', 99. 
GAH O A  A4, 17v - 28r. 
PIRENNE, 's-Hertogenbosch tusserz Atrecht ett Utrecht, Sh. 
GAH O A  A4, 23v; PIRENNE, 's-Hertoge~zbosch tussett Atrecht e77 Utrecht, 58. 
GAH OA A4 28s; PIRENNE, 's-Hertogetibosch ttissert Atrecht en Utrecht, 65. De opluchting en 
vreugde over het vertrek van liet garnizoen was dermate groot, dat het stadsbestuur zelfs een 
gedenkpenning liet slaan. Of de raadsvergaderingen vanaf 21 septernbert I577 direct weer o p  
het raadhuis plaatsvonden is onduidelijk. In ieder geval staat bij de vergadering van 18  oktober 
1577 expliciet vermeld dat die opter stadd~tlys merci gehoiiden (GAH OA A4, 35v). 
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Als regel mag echter gelden dat vergaderingen van de stadsregering in het raadhuis aan de 
Markt plaatsvonden. 

De duur en de precieze tijden van de raadsvergaderingen werden eveneens in de reeds 
vaker genoemde verordening van 1514 vastgesteld. O p  de aangekondigde dag van de 
raadsvergadering dienden de aanwezige schepenen, gezworenen, raadsheren en ambachts- 
dekens zich na de mis voortaan om negen uur 's morgens terug te trekken o p  de raads- 
kamer. De deur werd gesloten en de drie leden vergaderden over de kwesties die ter tafel 
werden gebracht. Waren de beraadslagingen om half twaalf nog niet voltooid, dan ging 
men uiteen, tenzij het zeer dringende zaken betrof4'. O p  3 maart 1578 kondigde de stads- 
regering opnieuw af dat raadsvergaderingen om negen uur 's morgens zouden beginnen4'. 

Het officiële aanvangstijdstip van de vergadering van de Bossche stadsregering was in 
de zestiende eeuw negen uur in de maar onder bijzondere omstandigheden kon 
van deze regel worden afgeweken, zoals bijvoorbeeld in september 1507. In juli van dat  
jaar hadden FIollandse en Brabantse troepen het beleg geslagen rond het Gelderse slot 
Poederoijen in de Bominelerwaard. In september sloegen de belegeraars o p  de vlucht voor 
een naderende troepenmacht onder leiding van hertog Karel van Gelre. Dit nieuws bereik- 
te 's-Hertogenbosch in het midden van de nacht. In alle vroegte kwam daarop de raad 
bijeen om over de ontstane situatie te overleggen. Men besloot tot actie over te gaan, de 
grote klok van het raadhuis werd geluid en rond zeven uur in de ochtend trok een Bos- 
sche troepenmacht de stadspoorten uit, door de Bomrnelerwaard naar Varik. Daar wisten 
de Bosschenaren enige Gelderse schepen te veroveren of te verwoesten en de troepen van 
Karel van Gelre o p  de vlucht te jagen". O p  9 april 1567 waren de leden van de stadsre- 

40  GAH OA AS35 I, 28Sr-287r, d.d. 22-8-1514, aldaar 285r. JACOBS, Justitie en politie, 42, leest 
abusievelijk half één in plaats van half twaalf. 

41  GAH OA A4, 76r, 3-3-1578. 
42 Ter vergelijking: in 1574 werd bepaald dat  de vergaderingen van de Staten van Holland om 

zeven, acht of negen uur zouden beginnen, al naar gelang de tijd van het jaar: KOOPMANS, D e  
Staten van Holland, 181. Eind vijftiende eeuw begonneu vergaderingen van de Staten van Vlaan- 
deren gewooiilijk om zeven of acht uur, die van de Staten-Generaal om acht uur: KOKKEN, 
Steden en staten, 209. 

43 PvO 307-308; HEZENMANS, 'Van de oorlogen', 56. Vergelijk: PLEIJ, 'Een onbekend historie- 
lied', 26. Pleij trekt overigens dit hele verhaal van Bossche heldhaftigheid in twijfel. Hij baseert 
zich o p  een 'kroniek' (uitgegeven door Hezerirnans), die in 1543 was opgesteld om de desa- 
streuse gevolgen van de Gelderse oorlogen voor stad en Meierij aan de landvoogdes te bewijzen. 
Vanwege deze doelstelling zou Iiet hele geschrift volgens Pleij 'evident onbetrouwbaar' zijn. Er is 
echter geen reden om deze geschiedenis zonder meer als een verzirisel van de hand te wijzen. En 
als het al om een verzinsel gaat, is de auteur van het geschrift ~ l i t  1543 er in ieder geval niet de 
auctor intellectualis van. Al in de kroniek van Peter van Os, die tot 1523 loopt, komt het ver- 
haal voor. Het kan zijn dat Van Os ooggetuigc is geweest, in ieder geval zal hij persoonlijk oog- 
getuigen hebben gesproken. Daar staat tegenover dat andere Bossche kroniekschrijvers uit de 
eerste helft van de zestiende eeuw het verhaal niet weergeven. Molius doet wel verslag van Iiet 
beleg en de uiteindelijke val van het slot I'oederoijen. Van Cuperinus is bekend dat  hij de kro- 
niek van Peter van Os heeft geraadpleegd: hij vond het verhaal van de 'tocht naar Varik' blijk- 
baar niet interessant genoeg om over te nemen. Concluderend kan gesteld worden dat  dit ver- 
haal niet zonder verdere bewijzen van de hand kan worden gewezen. Hoe het ook zij, overeind 
blijft dat  stadssecretaris Peter van Os, beroepshalve zeer bekend met de praktijk van het Bossche 
stadsbestuur, hier expliciet vermeldt, dat in dit bijzondere geval de raadsvergadering ai vóór 
zeven uur 's ochtends had plaatsgevonden. 
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gering al o m  zeven uur 's ochtends in vergadering bijeengeroepen, wegens de bijzonder 
gespannen situatie in de stad44. Veel van dit soort voorbeelden van vergaderingen o p  de 
vroege morgen zijn echter niet te vinden. 

Daarnaast kwam het ook wel voor dat een vergadering later dan negen uur begon. 
Wanneer de ambachtsdekens achterraad met hun gezworenen wilden houden, verzochten 
zij uitstel van de behandeling van de betreffende kwestie tot de volgende vergadering. Bij 
belangrijke beslissingen vroegen de raadsheren bij een lage opkomst van hun kant ook wel 
eens om uitstel van de besluitvorming. Meestal wordt slechts vermeld dat uitstel werd ver- 
leend; in een enkel geval wordt ook de exacte termijn van dat  uitstel medegedeeld. Z o  
wordt o p  1 8  oktober 1574 van de raadsheren vermeld, dat zij overmidts d'absentie van 
enighen van heuren lith begeeren dach a d  cras voermiddach ten x oft xi  uren. In de verga- 
dering van de volgende dag deelden de raadsheren inderdaad hun standpunt in de betref- 
fende zaak mede. Expliciet staat echter vermeld dat  dit niet de eerste kwestie was, die 
tijdens die vergadering ter sprake kwam4'. Het is derhalve goed mogelijk dat de verga- 
dering van die dag toch om negen uur was begonnen. 

Andere voorbeelden wijzen evenwel uit, dat sommige raadsvergaderingen wel degelijk 
o p  een ander dan het voorgeschreven tijdstip van negen uur begonnen. O p  9 augustus 
1575 kwam in de raad een voorstel ter sprake, dat de overlast van het garnizoen zou 
moeten beperken. Het derde lid nam verhael ende achterraet aen hueren gesworenen en 
kregen dach a d  crastino hora x". Het eerste onderwerp, dat in de vergadering van de vol- 
gende dag werd behandeld, was het rapport van opinien van heuren gesworens, uitge- 
bracht door de ambachtsdekens4'. Het is dan ook waarschijnlijk dat de vergadering o p  die 
10e augustus pas om tien uur in de morgen was begonnen. Het dach nemen door de am- 
bachtsdekens, zoals deze praktijk ook wel werd betiteld, was een frequent voorkomend 
verschijnsel. In de meeste gevallen staat in de resolutieboeken geen nadere bepaling van de 
exacte tijd waarop de vergadering o p  de vastgestelde dag weer zou worden hervat4'. In 
een aantal gevallen wordt uitdrukkelijk vermeld, dat de vergadering vóór de middag zou 
beginnen4'. Een enkele maal wordt wel het exacte uur vermeld. Soms is dat tien uur, soms 
negen uur, maar soms ook acht uur4'. 

De verordening van maart 1578 dat vergaderingen om negen uur dienden te beginnen, 
is een bevestiging van de bepaling van 1514 en moet worden uitgelegd als een reactie o p  
een toenemende laksheid in de toepassing van die oude regel. Of deze laksheid pas in de 
jaren zeventig van de zestiende eeuw opkwam, of ook in de tussenliggende periode aanwe- 
zig was, is bij gebrek aan bronnen niet vast te stellen. Ondanks deze kanttekeningen kan 
worden gesteld dat de raadsvergaderingen in de zestiende eeuw als regel om negen uur in 
de ochtend begonnen. 

De voorschriften van 1514 beperkten de duur van de raadsvergaderingen, noodgeval- 
len daargelaten, tot de ochtenduren, om precies te zijn tot de twee-en-een-half uur tussen 
negen uur en half twaalf. In de jaren zeventig van de zestiende eeuw blijkt echter dat 
raadsvergaderingen in een aantal gevallen na de middag werden voortgezet. O p  1 2  augus- 
tus 1553 bijvoorbeeld vergaderde de stadsregering onder andere nengaende de reste ende 
het surplus vanden schougelde. Het derde lid had over die kwestie achterraad gehouden 
en was tot een standpunt gekomen, dat sterk afweek van dat  van de eerste twee leden. 

44 CD 419. Vergelijk: SCHUTTELAARS, Bossche beroerten, 153-154. 
45 GAH O A  A3, Srv, 18-10-1574, 19-10-1574. 
46 GAH O A  A3, 17r, 9-8-1575; 10-8-1575. 
47 Bijvoorbeeld: GAH O A  A3, 13v, 23v, 35v, 46r, 47r. 
48 GAH O A  A3, 12v, 14v, 34v, 37v, 63r: ntrte prntzdrum; mite tneridretn 
49 10 uur: GAH O A  A3, 17r, 19r; 9 uur: 35r; 8 uur: 32r, 41v. 
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Schepenen, gezworenen en raadsheren hielden vast aan hun eerdere stellingname en ver- 
zochten de ambachtsdekens om nogmaals met hun gezworenen te overleggen. Dit her- 
nieuwde overleg vond nog dezelfde morgen plaats, waarna de vergadering van de drie 
leden na de middag werd voortgezet, zonder overigens diezelfde dag nog een uitweg uit de 
impasse te vinden". 

O p  1 6  november 1575 deed zich iets soortgelijks voor. Die dag sprak de raad onder 
andere over een dringend noodzakelijke lening aan het garnizoen. Slechts een deel van de 
ambachtsdekens had hierover achterraad gehouden. De andere dekens werd nu dringend 
verzocht dit alsnog te doen en na de middag rapport uit te komen brengen van hun be- 
vindingen"'. O p  8 januari 1577 kwamen de voorstellen ter tafel die commissaris Merode 
had gedaan om de nijpende problemen met het garnizoen op te.lossen. Merode werd uit- 
genodigd om na het middagmaal in de vergadering te verschijnen en ' t  derde lith den 
voirs. noo t  ende gelegentheyt der saecke te representeren"'. In één enkel geval staat vast 
dat de vergadering pas na de middag begon. O p  26  september 1576 werden 's morgens 
door schout en schepenen een drietal belangrijke plakkaten betreffende de muitende 
Spaanse troepen ter puyen aff gepubliceert. Pas na de middag ving daarna een vergadering 
van de drie leden aan.ï3. 

In de bewaard gebleven resolutieboeken komen expliciete vermeldingen van vergade- 
ringen, die na de middag werden voorgezet, relatief zelden voor. Het is zeer wel mogelijk 
dat de opsteiier van de raadsresoiuties dit gegeven niet steeds heeft vermeid. in  de gevallen 
dat dit wel expliciet gebeurde, bestaat de indruk dat  het min of meer toevallig is geno- 
teerd. Bij andere vergaderingen, waarin een groter aantal onderwerpen werd behandeld, 
vinden we geen expliciete vermelding van voortzetting na de middag. Het lijkt daarom 
aannemelijk dat meer raadsvergaderingen tot na het middaguur voortduurden, dan o p  het 
eerste gezicht uit de resolutieboeken blijkt. 

Concluderend mag worden gesteld dat officiële vergaderingen van de drie leden van de 
Bossche stadsvergadering gedurende de zestiende eeuw veelal om negen uur 's ochtends 
begonnen. Indien er voldoende vergaderstof voorhanden was, duurde de bijeenkomst tot 
half twaalf, zoniet dan ging men eerder uiteen. Was de vergadering om half twaalf nog 
niet afgerond en stonden er nog belangrijke en dringende kwesties op het programma, dan 
kon na het middagmaal de vergadering worden voorgezet. 

6.1.4. LEIDING EN VASTLEGGING VAN DE HANDELINGEN 

De vergadering van de drie leden van de Bossche raad werd gewoonlijk voorgezeten door 
de president-schepen". Z o  opende o p  2 7  augustus 1575 Henrick Bloeyman (23), heer van 
Helvoirt en president-schepen van 's-Hertogenbosch, de vergadering". Bij afwezigheid van 
de president-schepen, wanneer die bijvoorbeeld namens de stad een vergadering van de 

50 GAH OA Al ,  18v-19r, 12-8-1553. 
51 GAH OA A3, 31v-32v, 16-11-1575. 
52 GAH OA A3, 64rv, 8-1-1577. Andere voorbeelden van vergaderingen die na de middag werden 

voortgezet: GAH OA A3, 64v, 6Sv, 66v, 67v; GAH OA A4, Sr, 30r. 
53 GAH OA A3, 48v, 26-9-1576. Door een lacune in het resolutieboek is niet na te gaan of deze 

plakkaten alvorens publicatie eerst in de raadsvergadering zijn besproken. 
54 Zie p.230. 
55 GAH OA A3, 20v, 27-8-1575. Zie bijvoorbeeld ook: A l ,  21v; A3, 23v, 34r. 
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Staten van Brabant bijwoonde", werd diens plaats ingenomen door de schepen, die in 
rangorde o p  hem volgdes7. Z o  leidde schepen Roelof van Eyck (76) de raadsvergadering 
van 2 3  oktober 1574, omdat president-schepen Ghysbert Heym (97) niet aanwezig was". 

Wanneer de stadsregering niet in vergadering bijeen was, berustte het dagelijks bestuur 
bij de schepenen. In hoofdstuk 5 hebben we vastgesteld dat de schepenen een aanzienlijk 
deel van hun tijd aan hun bestuurlijke functie besteedden en dat een aantal van hen dage- 
lijks aanwezig was o p  het raadhuis. Brieven en rekwesten, die aan de stadsregering waren 
gericht, kwamen in eerste instantie onder hun ogen. Zij beslisten of de kwesties die daarin 
werden aangesneden, belangrijk genoeg waren om aan de vergadering van de drie leden 
voor te leggen. Het ligt dan ook voor de hand dat de voorzitter van het college van sche- 
penen, de president-schepen, ook de raadsvergaderingen voorzat. Hij opende de vergade- 
ring, legde de agendapunten voor", handhaafde de orde en stelde, wanneer in de raad 
voldoende consensus over een bepaalde kwestie kon worden geconstateerd, het genomen 
besluit vast. 

Naast de voorzitter speelde de aanwezige secretaris en later pensionaris eveneens een 
belangrijke rol. In de reeds meermalen genoemde verordening van 1514 werd onder an- 
dere ook bepaald dat voortaan een van de stadssecretarissen de raadsvergaderingen zou 
moeten bijwonen, met als taak om alle deliberatien ende conclusien, die inden raet deseu 
stadt gezomen zullen weerden ende gesloten in een boeck sul hebben te scryuen, te con- 
cipieren, te noteren ende in nwnorien te stellen"'. Aangezien voor deze functionaris een 
salaris van eenen tabbart was vastgesteld, kan worden aangenomen, dat in principe één 
van de - in de zestiende eeuw gewoonlijl< vier - stadssecretarissen de rol van notulist o p  
zich nam. Vanaf 1552 was in 's-Hertogenbosch voortdurend een pensionaris actiefh'. Deze 
functionaris werd aangesteld omme deser stat saken ten houe ende elders alomme te sol- 
liciteren ende bewarenh2. Blijkbaar viel verslaglegging van de raadsvergaderingen ook 
onder deze omschrijvingh', Daar de pensionaris vaak o p  reis was om de belangen van de 
stad te verdedigen, was hij niet altijd in staat om de handelingen van de raad vast te leg- 
gen en werd hij vervangen door een van de secretarissen of een griffierh4. 

Merkwaardig genoeg vinden we de verslagen van vergaderingen, die door een andere 
functionaris dan de pensionaris werden opgesteld, vrijwel nooit terug in de bewaard ge- 
bleven resolutieboeken, die daardoor soms aanzienlijke lacunes vertonen. In het oudst be- 
waarde resolutieboek, bijgehouden door pensionaris Roelof Loekemans (P3) over de peri- 
ode 1552-1556, zoekt men tevergeefs naar aanwijzingen over zijn afwezigheid bij som- 
mige vergaderingen en de activiteiten van zijn vervangers. Z o  volgt op de vergadering van 

PIRENNE, 's-Hertogenbosch tussetr Atrecht en Utrecht, 72: hij noemt terecht het voorrecht 0111 

de stad in vergaderingen van de Staten-Generaal of van de Staten van Brabant te vertegenwoor- 
digen eeiz van de meest geambieerde prerogatievett ... , die het ambt  vmz presidetzt-schepetz m e t  
zich bracht. 
Zie over de rangorde van de schepenen: p.228-230. 
GAH OA A3, 8v, 25-10-1574: b y  Eyck, presidettte absente. Zie ook: ibidem 47r, 7-4-1576: per 
1 .  Stegheit absens presidetzs Bruxellis. 
In Antwerpen daarentegen was het de pensionaris die voorstellen aan de Brede Raad presenteer- 
de: WELLS, Antwerp and the gove~ttmeitt of  Philip 11, 99. 
GAH O A  AS35 I, 28Sr-2871, d.d. 22-8-1514, aldaar 285r. 
Zie p.267. 
GAH OA B61 1554-1555, wan alrehattde saicketz; JACOBS, Justitie en politie, 85-86. 
Ibidem 85: uit de instructie voor mr. Willem van Reys en mr. Henrick van Broekhoven uit 1588 
blijkt duidelijk dat de pensionarissen zowel bij de dagvaarten als bij de raadsvergaderingen taken 
kregen toegewezen. 
Ibidem: ook dit werd in de instructie van 1588 formeel vastgelegd. 
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2 7  november 1555 zonder nadere toelichting die van 21 januari 15 .56~~.  Tussen de losse 
stukken uit het jaar 1555 bevindt zich echter een los blad met daarop het verslag van de 
raadsvergadering van 11 decemberh6. 

Pensionaris Andries Hessels (PI) ,  die van augustus 1574 tot januari 1577 het volgende 
bewaard gebleven resolutieboek bijhield, vermeldt soms wel dat een ander hem als notu- 
list in de raadsvergadering had vervangen. In een enkel geval schijnt Hessels zelfs de moei- 
te te hebben genomen om de verslagen van secretaris Gerit Colen (S3) in het door hemzelf 
bijgehouden resolutieboek over te schrijven. Vaker vermeldt Hessels echter slechts dat in 
zijn afwezigheid Colen of ook wel griffier Wouter Scellens (S16) zijn plaats had ingeno- 
men, zonder de data van de vergaderingen of de inhoud van het daar behandelde weer te 
gevenh7. In veel gevallen zwijgt Hessels ook. Z o  volgt in het resolutieboek o p  de verga- 
dering van 5 mei 1576 zonder enige uitleg die van 26 september. Uit andere bronnen is 
echter bekend dat Hessels van 5 mei tot 1 2  juni en van 2 juli tot 1 2  augustus voor de stad 
in Brussel verbleefhs. In die periode vonden ongetwijfeld raadsvergaderingen plaats in 
's-Hertogenbosch, waarvan Colen of een andere secretaris verslagen hebben gemaakt. Die 
verslagen zijn niet in het resol~itieboek, dat Hessels bijhield, opgenomen en in de loop van 
de tijd verloren gegaan. 

Minstens vanaf 1514 bestond de verplichting om verslagen te maken van de vergade- 
ringen van de Bossche stadsregering. Aanvankelijk werd die functie vervuld door een van 
de stadssecretarissen, toen een pensionaris werd aangesteld, ging deze taak naar hem over. 
Wanneer een bepaalde kwestie in de raad ter sprake kwam, waarover in het verleden al 
eerder was gesproken, of die overeenkomsten vertoonde met een eerder behandelde zaak, 
kon in de resolutieboeken worden nagetrokken wat daarover was gezegd en besloten. Het 
gaat bij de resolutieboeken dan ook om een instrument van de raad. Toch wijst alles erop 
dat de pensionaris het register waarin de lopende vergaderingen werden bijgeschreven 
onder persoonlijk beheer had en er geen afstand van deed, ook niet tijdelijk, wanneer hij 
bijvoorbeeld o p  reis moest. Hierdoor kon zijn vervanger zijn verslagen van de raadsverga- 
deringen ook niet in de resolutieboeken noteren, maar moest hij dat o p  losse vellen doen. 
Vreemd genoeg zijn die losse stukken later niet o p  de een of andere manier aan de resolu- 
tieboeken toegevoegd en zijn ze bijna allemaal verloren gegaan. Raadpleging van de reso- 
lutieboeken door personen uit de stadsregering vond blijkbaar alleen maar plaats na toe- 
stemming en waarschijnlijk ook in het bijzijn van de pensionaris. 

Uit de resolutieboeken kan worden opgemaakt dat de rol van de pensionaris verder 
ging dan louter vastleggen van de handelingen. Bij de raadsvergaderingen kwamen veel 
papieren bescheiden ter tafel: brieven, verzoekschriften, verslagen van bepaalde commis- 
sies, schriftelijke vastgelegde standpunten van de verschillende leden etc. Belangrijke s t~ ik-  
ken werden in de vergadering voorgelezen. Door wie dit werd gedaan, is door het voort- 
durende gebruik van de passieve vorm in de resolutieboeken niet duidelijk. Het is evenwel 
aannemelijk dat dit een taak was ofwel van de voorzitter ofwel van de pensionaris6y. De 
pensionaris zorgde er ook voor dat besluiten van de stadsregering werden uitgevoerd, 

65 GAH OA A l ,  66rv. 
66 GAH OA A328, diverse stukken, 1555. Ook elders in de losse stukken en in de stukken betref- 

fende de betrekkingen met de Staten van Brabant bevinden zich incidenteel losse verslagen van 
(delen van) raadsvergaderingen. 

6 7  GAH OA A3, 17v, 46v, 47r, 48r, Slr ;  A4 9r, 21v, 139v. 
68 GAH O A  B82 1575-1576 unrideti heererz scepeizetz ... Zie ook: BOSMAN, 'Indien de deugd', 22. 
69 GAH OA A3, 22v, 19-9-1553: ende heeft aldner de president uerhaelt dopitiie untideri derde litb 

aerigne7ide de reste etide het surplus varzdeti schougelde. 
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noodzakelijke brieven werden geschreven en ordonnanties werden opgesteld70. 
De pensionaris fungeerde bovendien als tussenpersoon. Z o  probeerde in augustus 1575 

Jean-Baptiste de Tassis, een commissaris uit Brussel, een oplossing te vinden voor de grote 
problemen die waren ontstaan rond het garnizoen in 's-Hertogenbosch. Hij deed daartoe 
een aantal voorstellen aan de stadsregering. Het eerste en tweede lid gingen onder voor- 
waarden met deze voorstellen akkoord, maar het derde lid bleef zich verzetten. Pensiona- 
ris Hessels kreeg nu de opdracht om het standpunt van de ambachtsdekens aan Tassis 
over te brengen". Tassis slaagde er uiteindelijk niet in de spanningen tussen stad en gar- 
nizoen o p  te lossen. Daarom werd eind 1576 de heer van Merode vanuit Brussel als com- 
missaris naar 's-Hertogenbosch gezonden, in een nieuwe poging het slepende conflict o p  te 
lossen. Naar aanleiding van zijn voorstellen kwamen eerste en tweede lid opnieuw tegen- 
over het derde lid te staan. O p  8 januari 1577 verscheen Merode in de raadsvergadering, 
in de hoop het derde lid tot rede te brengen. In die vergadering werd het voorstel van 
Merode opnieuw uitgelegd, niet door Merode zelf, maar door pensionaris Hessels7*. 

De rol va11 de pensionaris in de raadsvergadering was derhalve groot. Zijn positie 
werd nog versterkt, doordat hij de enige persoon in de vergadering was, die zich professi- 
oneel met het stadsbestuur bezighield. Hij werd betaald om de belangen van de stad ten 
overstaan van de hertogelijke overheid te behartigen. Hij had een juridische opleiding 
genoten73 e11 hield zich dagelijks bezig met het reilen en zeilen van het Bossche stadsbe- 
stuur. Zeker wanneer hij vele jaren achtereen in functie bleef, moer hij een grote mate var1 

invloed hebben kunnen uitoefenen o p  de o p  bestuurlijk vlak gewoonlijk veel minder erva- 
ren personen die verder de raadsvergadering bezochten. Dit zal zeker hebben gegolden 
voor Roelof Loekemans, pensionaris van 1552 tot zijn dood in 1588. Vele malen zal hij, 
steunend o p  opleiding en ervaring, informele adviezen hebben gegeven aan de drie leden. 
Daarbij dient overigens te worden aangetekend dat  zeker het overgrote deel van de eerste 
twee leden van de stadsregering ook over verscheidene jaren bestuurservaring beschikte, 
binnen én buiten de stad. Veel van de schepenen, gezworenen en raadsheren hadden bo- 
vendien een juridische opleiding genoten74. 

6.1.5. BESLOTE EID VAN DE VERGADERING 

Alleen personen die deel uitmaakten van een van de drie leden van de stadsregering had- 
den het recht aanwezig te zijn bij de raadsvergaderingeri7'. Daarnaast was ook de pensio- 
naris of een van de secretarissen aanwezig om de resoluties o p  te tekenen en eventuele 
andere diensten te verlenen. In principe mocht verder niemand de vergaderingen van de 
stadsregering ongenood bijwonen, zelfs de schout niet7'. Z o  nu en dan werd de schout wel 

Dit blijkt uit allerlei marginale notities, zoals bijvoorbeeld: hier aff acte gedrpescheert ... (GAH 
O A  A3, 12v); deselve requeste is by  m y  genpostilleert (ibidem, 17v); Ten  eynde is in dese saecke 
van Tnssis gesloten ende acte by  m y  gedepescheert (ibidem, 20r); dese coininissir is by  tnaniere 
vatt ncte gedepescheert (ibidem, 37s); d'ncte hyer aff is geextertdeert ettde in handen vattde secre- 
taris Colett gelevert (ibidem, 67v). 
GAH O A  A3, 19r, 14-8-1575. Zie uitgebreider: p.194-196. 
GAH O A  A3, 64v, 8-1-1577. 
Zie p.360-361. 
Zie paragraaf 9.3. 
Dit was een algemeen geldend principe bij raads- en Statenvergaderingen. Zie bv: KOOPMANS, 
De Statett van Holland, 185; VAN DEN HOVEN VAN GENDEREN, Het kapittel-geiieraal, 84. 
JACOBS, justitie en politie, 133-135; GAH OA A3, 37r, 24-12-1575, Nog in 1650 werd naar 
aanleiding van een conflict tussen schout Henrick van Bergaigrie en het Bossche stadsbestuur 
door de Hoge Raad in Den Haag bepaald dat de politieke regering van 's-Hertogenbosch bc- 
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door de drie leden in de vergadering genood77. Ook commissarissen die vanuit Brussel 
naar 's-Hertogenbosch werden gezonden om bepaalde problemen te helpen oplossen, wer- 
den toegelaten tot de raadsvergadering om hun opdracht uit te leggen en voorstellen te 
doen. Daarna dienden zij echter de raadzaal te verlaten; de beraadslagingen van de drie 
leden over die voorstellen vonden steeds achter gesloten deuren plaats. Commissarissen 
Jan Scheyfve en Jan van Merode presenteerden o p  30 november 1566 de vergadering van 
de drie leden hun geloofsbrieven, zetten het doel van hun missie uiteen en deden enkele 
concrete voorstellen. Daarna trokken zij zich terug. De raad vergaderde over het voorge- 
stelde, kwam tot een besluit en liet de commissarissen weer binnen om hun beslissing 
mede te delen7'. 

Ook de stedelijke rentmeesters en de militaire gouverneur van de stad werden wel eens 
in de vergadering toegelaten om bepaalde punten te be~preken'~. Die gouverneur en ook 
hoge officieren van het gariiizoen schijnen bovendien ook ongenood in de raad te zijn 
verschenen om uitbetaling van achterstallige soldij van hun manschappen te eisenR0. Voor 
de stadsregering was dit gedrag overigens een belangrijke reden om niet meer in het raad- 
huis, maar elders te gaan vergaderenx1. Ook personen die geen officiële functie binnen het 
stadsbestuur vervulden, werden soms in de raadsvergadering ontboden o m  verantwoor- 
ding af te leggen voor hun daden. In een brief van mei 1577 had landvoogd Don Juan er 
bij de Bossche stadsregering o p  aangedrongen om het verkopen en zingen van ketterse 
liedjes en boeken in 's-Hcrtogcnbosch te bestrijden. IIoewel deze bescliuldiging aan her 
adres van de stad volgens de stadsregering onterecht was, werd toch een ordonnantie met 
de gewenste strekking uitgevaardigd. De dekens van de smeden drongen er echter o p  aan 
dat degene die het valse gerucht aan Don Juan had overgebriefd, ter verantwoording zou 
worden geroepen. Hoewel er geen zekerheid bestond over de identiteit van deze boosdoe- 
ner, leefde het vermoeden dat het ging o111 mr. Masten Bardoul, collector en secretaris van 
bisschop Metsiusx2. Deze werd dan ook in de raadsvergadering ontboden, maar ontkende 
alle beschuldigingens'. 

Daarnaast moet hier nog worden gewezen o p  de aanwezigheid eind jaren zeventig van 

stond uit schepenen, gezworenen en raden (het derde lid was toen reeds uitgeschakeld); dat de 
schout er geen deel van uitmaakte en derhalve niet gerechtigd was raadsvergaderingen bij te 
wonen. Zie: JACOBS, 'Hendrik van Bergaigne', 67. 
GAH OA A4, 125v, 8-9-1578; 126r, 14-9-1578; 127v, 20-9-1578; 128r, 21-9-1578. 
ARAB AA 1427-1, rapport van de commissarissen aan Margaretha van Parma, 1-11-1566. An- 
dere voorbeelden: commissaris Tassis in augustus 1575: GAH OA A3, 18r, 13-8-1575; commis- 
saris Merode in januari 1577: GAH OA A3, 64v, 8-1-1577. 
Stedelijke rentmeesters: GAH OA A3, 42r, 18-1-1576; militaire gouverneur: GAH OA A4, 15r, 
5-7-1577. Vanaf het midden van 1571 had de gouverneur van Antwerpen wél vrije toegang tot 
de vergaderingen van de magistraat: WELLS, Atrtwerp ntid the goverïzïnetit of I'hilip 11, 536. 
PIRENNE, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht, 56. Bijvoorbeeld: GAH OA A4, 10v, 
20-9-1577: ... zyn inden vergnderitigerl valide d r y  leden gecomtnen de grave Robrecht untr 
Oversteyn, metten capiteyr~etz ende ntrdere beveelhebbers vande gemeyiren crychsluyden ... In 
Antwerpen bezette het plaatselijke garnizoen in november 1567 het stadhuis en dwong de magi- 
straat, die daar in vergadering bijeen was, hun soldij uit te betalen: WELLS, Antwerp n t d  the 
govertiment of Philip 11, 538. 
Zie p.163. 
SCHUTJES, Geschiedenis vati het bisdom, 11, 26. 
GAH OA A4, llv-12v, 27-5; 28-5; 5-6-1577. 111 de raadsvergadering van 22 december 1577 
werd een rekwest van Bardoul besprokeri, waarin hij verzocht de stad te mogen verlaten en zich 
bereid verklaarde een eed te zweren dat hii terecht zou staan, het vonnis zou respecteren en te 
allen tijde in de stad terug zou keren (GAH OA A4, 53v, 22-12-1577). Of dit nog is gerelateerd 
aan de kwestie van de ketterse liedjes en boeken is onduidelijk. 
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de zestiende eeuw van de kapiteins van de schuttersgilden en stadsvendels en van de poli- 
tiemeesters bij raadsvergaderingenx4. Hoewel het in beide gevallen functionarissen betreft, 
die door de stadsregering waren aangesteld, hadden zowel de kapiteins als de politiemees- 
ters zich ontwikkeld tot felle tegenstanders van het in 1578 nog grotendeels gematigd 
katholieke stadsbestuur. Omdat beide functies in de bijzondere omstandigheden eind jaren 
zeventig een nieuwe, bredere invulling kregen, zullen de bekleders ervan regelmatig in de 
raadsvergaderingen zijn geroepen. Blijkbaar interpreteerden kapiteins en politiemeesters 
dit als een recht om deel te nemen aan de raadsvergaderingen. O m  aan alle onduidelijk- 
heid een einde te maken had de stadsregering o p  16 maart 1575 officieel vastgelegd dat  
de politiemeesters inde vergaderinge uande dryen leden zyet  en behoiren te compareren 
e d e  commen dan geroepen ende ontboden wesende'" Uit de resolutieboeken blijkt even- 
wel dat ook daarna, met name in september 1578 kapiteins en politiemeesters regelmatig 
aanwezig waren bij vergaderingen van de stadsregering, juist rond het tijdstip dat  de cal- 
vinisten eigenmachtig de Sint-Pieterskerk in gebruik hadden genomen als predikplaatsn6. 
Dat zij tijdens de vergaderingen een actieve rol hebben gespeeld, blijkt niet uit de resolu- 
tieboeken. Tenslotte drongen bij diverse oproeren, bijvoorbeeld in 1477 en 1567, opstan- 
dige elementen met geweld de raadsvergadering binnenx'. Ondanks al deze uitzonderingen 
geldt echter als regel dat de stadsregering achter gesloten deuren vergaderde, zonder dat 
buitenstaanders daarbij aanwezig mochten zijn. 

In het voorgaande is gesproken over de fysieke beslotenheid van de raadsvergaderin- 
gen. Ook de inhoud van de beraadslagingen werd geacht binnenskan-iers te blijven. O p  dit 
aspect zal in paragraaf 6.3.3 nog nader worden ingegaan. 

6.2. VERGADERONDERWERPEN 

Alvorens in te gaan o p  de praktijk van de raadsvergaderingen, is het van belang eerst de 
onderwerpen die daar ter tafel kwamen aan een nadere analyse te onderwerpen. Globaal 
kunnen twee grote terreinen worden onderscheiden, waarop het stadsbestuur actief was: 

(1) interne zaken: de zorg voor handhaving van orde en recht binnen stad en 
vrijdom in al haar aspecten. 

(2) externe zaken: de verhouding met het hertogelijke en landsheerlijke gezag en 
de bescherming van de rechten van stad en poorters tegen derden. 

De rol van deze twee groepen kan vergeleken worden met die van het comiti. van de XVIII-man- 
nen in Brussel en die van de kolonellen in Antwerpen. Vergelijk: MARNEF, 'Brabants calvitlisme 
in opmars', 13. 
GAH OA A4, 80v, 16-3-1578. 
PIRENNE, 's-Hertogenbosch tussetr Atrecht en Utrecht, 158-159. De vergaderingen: GAH OA 
A4, 125r-127v,7, 8, 12, 14, 15 en 20-9-1578. Hierbij dient te worden opgemerkt dat juist voor 
het cruciale jaar 1579 geen resolutieboek bewaard is gebleven. 
EBELING, 'Het oproer in den Bosch', 60; VAN LITH-DROOGLEEVER FORTüIJN, 'De stad 
's-Hertogenbosch', 83-84; CD 425. VAN DEN HEUVEL, Ambachtsgildeti, 315, beweert dat  de 
oproerlingen ook in 1525 de raadzaal binnendrongen. Dit blijkt echter niet uit contemporaine 
bronnen: daar is cr steeds sprake van dat de stadsregering werd gedwongen voor de vergadering 
van de ambachtsgilden op het groene kerkhof te verschijnen. 
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6.2.1. INTERNE ZAKEN 

Het stadsbestuur was verantwoordelijk voor justitie, wetgeving, politie, defensie en finan- 
ciën''. Het ligt voor de hand dat in de vergaderingen van de stadsregering onderwerpen 
die daarmee verband hielden, veelvuldig aan de orde kwamen. Dat  is inderdaad zo, met 
uitzondering van de justitie: rechtspraak was een voorrecht van uitsluitend de schepen- 
bank. Over dit punt zijn ook nooit moeilijkheden gerezen, de vergadering van de drie 
leden bemoeide zich niet met de administratie van de justitieay. 

6.2.1.1. wetgeving, politie e n  defensie 
Wetgeving, politie en defensie zijn drie te onderscheiden taken van het stedelijk bestuur. 
In de praktijk waren ze echter sterk verweven. De stadsregering had tot taak de maat- 
schappelijke orde in haar rechtsgebied te reguleren en te handhaven. Dit moet in de 
breedst mogelijke zin worden verstaan. Het ging van de bestrijding van criminaliteit tot de 
zorg voor openbare werken, van de regulering van het economische leven in al haar facet- 
teny0 tot het schoonhouden van de straten, van brandbestrijding tot gezondheidszorg. 

Gewoonlijk bestonden voor al dit soort zaken regels en kwamen ze daarom niet aan 
de orde in de raad. Z o  nu en dan deden zich echter kwesties voor waarvoor nog geen 
regels bestonden, waarvoor de bepalingen niet meer werkten, of waarbij de regels aanlei- 
ding tot conflicten waren geweest. Nu eens werd dit soort zaken door een van de deel- 
nemers gesignaleerd, dan weer door een van de stedelijke functionarissen naar voren ge- 
bracht, of door particuliere burgers door middel van rekwesten aan de orde gesteld. Af- 
hankelijk van het gewicht van de zaak nam het stadbestuur hierop een besluit: dit kon een 
concrete, incidentele beslissing zijn, die slechts voor dat bijzondere geval geldig was, maar 
ook een meer fundamenteel besluit, dat in een stedelijke verordening werd vastgelegd. 

De zaken die voor de raadsvergadering kwamen, waren soms dermate concreet en 
individueel, dat slechts een eenmalige beslissing nodig was. De betrokken functionarissen 
kregen dan opdracht dat besluit vast te leggen en uit te voeren. Enkele voorbeelden: de 
blokmeestersy' kregen opdracht om o p  kosten van de stad te doen maeken ende repareren 
de trappeny2. Het stadsbestuur besloot tot de bouw van een wachthuis o p  de Markt,  op- 
dat het raadhuis van de soldaten van de wacht zou worden ontlast9" Toen de stadsstra- 
tenmaker om werk vroeg, besloot de raad datmen den zelven werck geven zoude o m  de 
strrreten te repareren94. Het verzoek van een onbekende burger o m  een brugge te leggen 
waermede hy  moch gaen op zyn bleyckuelt, werd door het stadsbestuur ingewilligdy5. 
Naar  aanleiding van bouwvergunningen schijnt overigens een competentiegeschil te heb- 

Zie: JACOBS, Justitie en politie, 107-108. 
In de raadsvergadering van 2 september 1575 kwam een rekwest ter sprake van een zekere Mar-  
griet inden Sterre. De inhoud daarvan is helaas onbekend. Het eerste lid concludeert: tnitsdyen 
de saecke is een saecke competeerer~de der iusticie, dat tnyn heerert scepeneti dairinne iusricie 
zullen administreeren m e  behoiren Het tweede en derde lid gingen hiermee akkoord (GAH OA 
A3, 22v, 2-9-1575). Waarschijnlijk had in deze inho~idelijk duistere zaak de schout inbreuk 
gemaakt op de privileges en was de kwestie mede daarom aan de drie leden voorgelegd, namelijk 
om een bredere bevestiging van het standpunt van de schepenen te verwerven. 
Soms door middel van de gildenkeuren, soms via stedelijke ordonnanties. 
Zie over deze functionarissen: KAPPELHOF, Artnenzorg in Den Bosch, 18-21. 
GAH OA A l ,  37v, 18-5-1554. 
GAH O A  A3, 23v, 4-9-1575. 
GAH O A  A l ,  30r, 1-5-1554. 
GAH OA A3, 46v, 30-3-1.576. 
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ben bestaan tussen stadsregering en hertogelijke a d m i n i ~ t r a t i e ~ ~ .  Dit soort concrete, indivi- 
duele gevallen kwam betrekkelijk zelden ter sprake in de raadsvergaderingen. Het betreft 
hier aangelegenheden, waarin stedelijke functionarissen gewoonlijk bevoegd waren. In de 
meeste gevallen werd dit soort kwesties dan ook buiten de raadsvergadering om geregeld. 
Slechts wanneer er onduidelijkheid over de regels of een conflict tussen de partijen was 
ontstaan, werd het oordeel van de stadsregering gevraagd. 

Binnen deze incidentele beslissingen vormen die over de diverse stedelijke overheids- 
functionarissen een aparte groep. Voor de administratie van politie, defensie en financiën 
had de stad een betrekkelijk groot aantal mensen in dienst. Het ging dan om uiteenlopen- 
de functies als rentmeesters, rentmeestersklerken, stedelijke accijnsinners, keurmeesters, 
stadsboden te voet en te paard, poortwachters, schrijvers aan de poorten, bouwmeesters, 
slijkvegers, stratenmakers, vroedvrouwen, pestdokters, politiemeesters, busmeesters, ar- 
tilleriemeesters, graafmeesters, poldermeesters, scherprechters, etc. Sommige van die func- 
ties hadden een permanent karakter, andere werden slechts incidenteel, wanneer de om- 
standigheden erom vroegen, ingesteld. Normaliter kwamen de activiteiten van deze func- 
tionarissen nauwelijks in de raadsvergaderingen ter sprake. Wanneer er al over hen werd 
gesproken, ging het vooral om verkiezing, aanstelling, verlenging van commissie en ont- 
slag van een functionaris" en om rekwesten om loonsverhogingyR of om vergoeding van 
onkosteny9. 

De tweede categorie kwesties in de raad~ver~acieririgeri betreft meer fuïïdameïïtele 
kwesties, die een permanente regeling vereisten. De stadsregering ging in dat geval over 
tot de formulering van een stedelijke verordening, die vervolgens in samenwerking met de 
schout werd ~ i tgevaard i~d '~ ' .  De meest uiteenlopende zaken werden hierin geregeld: 

96 Op 17 april 1576 kwam de kwestie van een windmolen ter sprake, die het Wilhelmietenklooster 
op de Papenhuls wilde laten bouwen, vuyt crachte van zeecker octroye hen by sytzder mat. ver- 
leent atzrio 1575 (afschrift van dit octrooi: ARAB RK 301, 78r, 11-5-1575). De stadsregering 
stelde hierop een commissie in om hen titzformeerert opte interesten die dese stadt zoude mogen 
lyden byde voers. wynttnoletz etc. om daertzae voirts te resolveerett nae behoiren wesmeti 
dairitzne ten prouffyte deser stadt zal doe?? (GAH O A  A3, 47v, 17-4-1576). De raad meende hier 
in zijn rechten te zijn aangetast en liet de kwestie dan ook nader onderzoeken. 

Duidelijker drukte de stadsregering zich uit over een rekwest van Roelof van Os om een 
brug over de Dieze te mogen leggen, nadat hij al octrooi van de Brusselse rekenkamer (zie: 
ARAB RK 301, 228v, 24-2-1577) had verworven: zoe hebben de twee leden deser stadt vercleert 
gehadt dat zy opteti voirs. requeste tiyet ett soudetz kutinetz resolvereti, nioer zoudet~ de suppliant 
zynetz requeste moten veratideretz ende van deser stadt oirloff ende consent uersuecken, mits dat 
de rivieren alhyer der zelver stadt zyti toebehoirende vuyt crachten uatt sekeren privilegien daer 
aff zytdetz (GAH O A  A3, lSv ,  5-7-1577). De Bossche stadsregering eiste hier de jurisdictie op 
over de waterwegen in de stad en bestreed daarmee de zeggenschap van de hertogelijke admini- 
stratie. 

97 GAH O A  A l ,  46r, 10-9-1554: kcuze van een nieuwe secretaris; G A  O A  A3, 10v, 6-11-1574: 
voorstel om een nieuwe nachtwaker aan te riemen; 14v, 28-2-1575: ontslag van de klerken aan 
de poort; 66v, 15-1-1577: ontslag van de ene fourier, continuatie van de andere; 44v, 30-1-1576 
en 57r, 28-11-1576: continuatie van de commissie aan groenroede Gielis Bormans nopende 
tsetteti vatzde tuacht. 

98 Verzoeken om opslag van: GAH O A  Al,  l l r ,  13-3-1553: scherprechter; 16r, 17-5-1553: stads- 
boden; GAH O A  A3, lor, 29-10-1574: stadsboden; 53r, 9-11-1576: busmeester. 

99 GAH O A  A3, lor, 29-10-1574: fourier Henrick Vinckelroy verzoekt om betaelt te wesetie vati 
syrte vacatieti vat? tfourieretz; er was een conflict ontstaan met de rentmeesters over de hoogte 
van zijn gage; 54r, 20-11-1576: een schrijver aan de Sint-Janspoort verzoekt gecotttenteert te 
wordett van sytte vacatien. 

100 JACOBS, Justitie eti politie, 131-135. 
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verbod om langhe oft covte roeren binnen de stad af te schieten; verbod om met soldaten 
van het garnizoen in discussie te gaan'"'; maatregelen tegen de insolentie ende ongeschick- 
theyt vande rabouwen ende kynderen inder kerckenIo2; opdracht aan de gasthuismeester 
om een register bij te houden van de zieken die het gasthuis binnenkwamen en het weer 
verlieten1'" maatregelen tegen de pest104; bepalingen met betrekking tot vondelingen'"*; 
maatregelen om de stad in staat van verdediging te brengen tegen een mogelijke inval van 
de   rans en"^; regulering van de kermis")'; goedkeuring van de keur van een ambachtsgil- 
del0*. 

Kwesties die betrekking hebben o p  politie en defensie werden, wanneer duidelijke 
regels voorhanden waren, in de regel buiten de raadsvergadering om behandeld en opge- 
lost. In de resolutieboeken komt dat soort gevallen dan ook betrekkelijk weinig voor. 
Anders ligt dat met betrekking tot de stadsfinanciën. 

6.2.1.2. financiën 
Het beheer van de stedelijke financiën was gedelegeerd aan de rentmeesters, in de zestien- 
de eeuw ook wel goede mannen genoemd'0y. Voor een bepaalde periode aangesteld door 
de stadsregering, namen zij de inkomsten van de stad in ontvangst en deden de benodigde 
uitgaven. Z e  legden per schepenjaar rekening en verantwoording af aan het stadsbestuur. 
Daartoe werd een rekening in viervoud opgesteld, één voor elk van de drie leden van de 
stadsregeriiig en 6t.n voor de renrmeesrers zelf!'! Naast deze controle achteraf van de 
gehele rekening, bestond voor particulieren of instellingen de mogelijkheid om door mid- 
del van een rekwest of bezwaarschrift aan de stadsregering bezwaar te maken tegen be- 
paalde handelingen van de rentmeesters"'. Het zal geen verwondering wekken dat de 
stedelijke financiën in verschillende vormen in de raadsvergaderingen veelvuldig ter sprake 
zijn gekomen, zowel o p  initiatief van de rentmeesters als van de drie leden als van particu- 
lieren. In grote lijnen kunnen de kwesties betreffende de financiën in twee groepen worden 
onderverdeeld. In de eerste plaats gaat het om evaluaties van de algehele financiële situatie 
en maatregelen om die situatie te verbeteren. In tweede instantie gaat het om klachten 
over de stedelijke financiële administratie door poorters en instellingen. 

Herhaaldelijk werd door stadsregering beraadslaagd over maatregelen om de comme- 
ren ende lasten te bestrijden. Meestal gebeurde dit o p  verzoek van de rentmeesters, soms 
ook o p  initiatief van de stadsregering zelf1I2. De landsheerlijke regering stelde in toene- 
mende mate hoge financiële eisen aan de gewesten. Ook 's-Hertogenbosch moest steeds 
grotere bedragen aan de centrale regering afdragen. De stad verkreeg haar vaste inkom- 
sten voor het belangrijkste deel uit een aantal accijnzen, waarvan de opbrengst in principe 
nauwelijks steeg. Om toch aan de financiële eisen van de landsheerlijke regering te kunnen 
voldoen, moesten daarom verregaailde maatregelen worden genomen. Aangezien de rent- 

101 GAH OA A3, 591, 7-12-1 576. 
102 GAH OA A3, 39v, 9-1-1576. 
103 GAH OA A3, 23v, 4-9-1575. 
104 GAH OA A3, 31, 20-8-1574. 
105 GAH OA AI, 64r, 16-11-1555. 
106 GAH OA Al, 40v-42v: 26-6-1554, 30-6-1554 en 20-7-1554. 
107 GAH OA Al, 301, 1-5-1554. 
108 GAH OA Al, 51, 11-11-1552. 
109 Zie p.253-261. 
110 IACOBS, Justitre e71 politre, 168. 
11 1 Ibidem, 167. 
112 GAH OA Al, 2v, 4-9-1552; 44v, 30-7-1554, op verzoek van het derde lid; 53v, 11-2-1555; A3, 

36v, 25-12-1575. 
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meesters hiertoe niet bevoegd waren, wendden zij zlch tot de stadsregering. Een drietal 
oplossingen was denkbaar: (1) verhoging van de bestaande accijnzen en instelling van 
nieuwe accijnzen; (2) verkoop van lijf- of erfrenten; (3) een personele omslag: een belas- 
ting waarbij alle inwoners van de stad naar een bepaalde rato werden aangeslagen. 

Wanneer een bede werd goedgekeurd door de Staten van  rab bant"^, moest de stad o p  
de daartoe vastgestelde wijze haar aandeel daarin leveren. Dit vereiste heel wat organisa- 
tie, gedeeltelijk door de rentmeesters, gedeeltelijk ook door het stadsbestuur. De bevolking 
moest op de hoogte worden gesteld van de aard en wijze van belastingheffing. Be- 
trouwbare functionarissen moesten worden aangesteld oin voor eenieder het te betalen 
bedrag volgens de daartoe gestelde criteria vast te stellen en te noteren, het bedrag in ont- 
vangst te nemen en achterstallige betalingen te innenH4. Over al deze aspecten van de 
bedeheffing werd uitgebreid gesproken in de raadsvergaderingen. 

De aanwezigheid van een garnizoen in de jaren zeventig van de zestiende eeuw leverde 
niet alleen grote spanningen binnen de stad op, ook de stadsfinanciën werden er zwaar 
door o p  de proef gesteld. Het garnizoen zou door de centrale overheid worden uitbetaald, 
maar daar kwam in de praktijk weinig van terecht. Het gevolg was dat de soldaten be- 
gonnen te morren en hun ontevredenheid botvierden o p  de inwoi~ers van '§-Hertogen- 
bosch. Om de vrede in de stad te bewaren zag de stadsregering zich dan ook genoodzaakt 
om, weliswaar in de vorm van voorschotten, grote sommen geld aan het garnizoen te 
verschaffen. Over de wijze waarop clai geld steeds opiiieüw bijeen moest woïdcn gcbïach:, 
werd vaak en uitgebreid gediscussieerd in de raadsvergaderingenm. 

Het  tweede terrein waarop de drie leden van de stadsregering zich in de raadsvergade- 
ringen geregeld begaven met betrekking tot de stedelijke financiën, betreft onenigheid 
tussen de rentmeesters en particuliere personen en instellingen. Aanhoudend is er in de 
resolutieboeken sprake van grotere en kleinere conflicten"" Inhoud en omvang van die 
kwesties variëren sterk. Vaak is er sprake van verzoeken om de schade, die een persoon of 
instelling voor de stad had geleden, te vergoeden. Z o  verzocht in 1576 Jan Coenen om 
gerestaureert te hebben byden rentmrs. deser stadt een huysrnge staende aen dMolen- 
steeghsken ende nldaer byder wachte daerrnne gehouden uiri iaeren lanck bedorven"'; een 
ander verzocht schadevergoeding voor een hoeveelheid buskruit, in het verleden aan 
Spaanse troepen in 's-Hertogenbosch geleverd en nooit betaald1"; een derde eiste vergoe- 
ding van haring die hem in Eindhoven door de lrchten perdruytererz was afgenomen"'. 
Herl-taaldelijk komen ook conflicten voor met accilnspachters over de hoogte van de 
pachtsom, over kwipchelding van een deel van de pachtsom wegens allerlei omstandighe- 
den, over een betalingsregeling voor achterstallige beta1ingenl2". Veelvuldig ook preten- 
deerden geestehjke instellingen volledige of gedeeltelijke vrilstelling voor bepaalde belas- 
tingen. Dit resulteerde in talrijke onderhandelingen tussen stadsregering en die instellingen 

113 Zie p.176. 
l 14  Voor deze verantwoordelijke taak werden meestal personen uit de stadsregering aangesteld. 

Voor de inning van achterstallige betalingen werden ook functionarissen als blokmeesters (GAH 
OA Al ,  47v, 26-9-1554) en politiemeesters (GAH OA Al ,  54r, 25-2-1555) ingezet. 

115 Men kan geen bladzijde opslaan in GAH OA A3, of er wordt wel over het opbrengen van finan- 
ciën voor betaling aan de centrale overheid of voor lening aan het garnizoen gesproken. 

I16 Van veel rekwesten die door particulieren bij de stadsregering werden ingediend, is de inhoud 
onbekend, maar het is waarschijnlijk dat het ook hier meestal om financien in de meest brede 
zm van het woord ging. 

117 GAH OA A3, 46r, 11-2-1576. 
118 GAH OA A3, 24r, 21-9-1575. 
119 GAH OA A3, 31v, 14-11-1575. 
120 GAH OA Al ,  2v, 4-9-1552; I l r ,  13-3-1553; 30r, 1-5-1554; 37r, 18-5-1554 etc. 
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en herhaaldelijk ook in langdurige processen voor de Raad van Brabant te ~ r u s s e l ' ~ ' .  
Tenslotte moet hier nog gewezen worden o p  conflicten tussen de stadsregeririg en haar 
eigen functionarissen. Het stadsbestuur klaagde soms dat het wel erg lang duurde, voordat 
de rentmeesters hun rekening ter beoordeling ~oorlegden'~' .  Over de afwikkeling van die 

u 

rekening konden eveneens conflicten ontstaan, die soms zelfs tot processen voor de Raad 
van Brabant leidde11"~. 

6.2.2.1. verhouding tot het hertogelijk-landsheerlijk gezag 
Wat betreft de verhouding van de stad tot de landsheer ging het in de raadsvergaderingen 
vrijwel steeds om één aspect. De hertog had dringend behoefte aan geld; de stad trachtte 
in ruil daarvoor zoveel mogelijk concessies van hem te verwerven. De onderhandelingen 
over de bijzondere beden van de vorst vonden steeds plaats in de vergaderingen van de 
Staten van Brabant. Als een van de vier hoofdsteden van Brabant had 's-Hertogenbosch 
zitting in de vertegenwoordiging van de derde stand in de Statenvergaderingen. Die bijeen- 
komsten werden namens de stad door een aantal gedeputeerden bijgewoond, meestal de 
president-schepen en de pensionaris. Nadat namens de hertog een bede was gedaan, 
kwam eerst de eerste stand, bestaande uit de prelaten, tot een standpunt. Na bekendma- 
king daarvan vergaderden de edeien, die de tweede stand vormden, over de bede. Wan- 
neer prelaten en edelen geen eensluidende opinie innamen, vond er nader overleg plaats. 
Tenslotte kwamen eerste en tweede stand steeds met een unaniem standpunt. Met  die ge- 
schreven opinie vertrokken de gedeputeerden van de derde stand naar hun verschillende 
steden, om de kwestie aan de raad van hun stad voor te Na uitvoerige beraad- 
slagingen in de vier hoofdsteden keerden de verschillende deputaties terug naar de Staten- 
vergadering, om daar de standpunten van hun steden uiteen te zetten en meestal ook aller- 
lei aanvullende eisen te stellen. Dit was het begin van een langdurig onderhande l ing~~ro-  
ces, waarbij de gedeputeerden veelvuldig heen en weer reisden tussen hun vadersteden en 
de Statenvergadering1". Alvorens uiteindelijk een akkoord werd bereikt, waren gewoonlijk 
vele maanden verstreken. 

In vrijwel elke vergadering van de Bossche raad kwamen wel onderwerpen ter sprake 

GAH O A  A l ,  4v, 11-1 1-1552: de baghyizetz de welcke preteízderett uriheyt ende exemptie vande 
bedetz, subueíztieiz, contributietz ende andere cnpitale settitrge; 46v, 15-9-1554: het kapittel van 
Sint-Jan; GAH OA A3, 48r, 1-5-1576: akkoord met de predikhereu over hun bijdrage in de ac- 
cijnzen. Het proces dat de Wilhelmieten tegen de stad voerden (GAH OA A l ,  7r, 30-12-1552 en 
verder) ging niet over de belastingen, maar over de kosten van de gedwongen sloop van hun 
oude klooster buiten de muren van 's-Hertogenbosch in 1542 en van de daaropvolgende verhui- 
zing. 
GAH O A  A l ,  77r, 14-8-1556. 
GAH OA A l ,  4r, 11-9-1552: aetzgnende het proces vntzde oude gecotmnitteerdetz ...; 8r, 30-12- 
1552: dntínetz uuyter Rekencnmere ende Fyiznncie sekere comrnissnrisseíz ízemeít zoude, hen wel 
uerstnemie inde materie uaíz reketziízgeiz, de welcke allen stucken ende inutzittzeírtetz ouersieíz zul- 
len om te besiene of de stndt int pritzcipnel wel gefundeert waere .... Het iuroepen van de hulp 
van cominissarissen van de rekenkarner was een biizonder zwaar middel. Immers. de stedeliike 
financiële administratie in Brabant was, in tegenstelling tot in andere gewesten, steeds geheel 
autonoom gebleven, de hertogelijke rekenkamer had er geen enkele invloed op. Meestal werd 
iedere schijn van inmenging van die rekenkamer in de stedelijke financiën fel bestreden, in dit 
geval werd er daarentegen juist om verzocht. 
WILS, 'De werking', 6-7; GORISSEN, 'De prelaten van Brabant', 52. 
WILS, 'De werking', 7-9. 
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als: de hoogte van de bede; de daaraan te stellen voorwaarden; de wijze waarop de bede 
moest worden opgebracht; de verslagen die de gedeputeerden vanuit de Statenvergadering 
naar huis zonden of die ze persoonlijk in de vergadering uitbrachten. Kortom, in de ver- 
gaderingen van de Bossche stadsregering werd veel aandacht en tijd besteed aan de ver- 
houdingen met het landsheerlijk gezag en met name het aandeel van de stad in de staatsfi- 
nanciën. 

6.2.2.2. verdediging van rechten van stad en poorters tegen derden 
De relaties met hertog en Staten van Brabant vormden de belangrijkste externe banden 
van 's-Hertogenbosch. De verhoudingen met andere gewesten en andere landen liepen 
gewoonlijk via de gewestelijke en landsheerlijke regering. Toch kwam het voor dat de stad 
's-Hertogenbocch als autonome stad met eigen privileges en vrijheden in aanraking kwam 
met derden. Het betrof dan meestal inbreuken o p  de - met name economische - privileges 
van de stad en haar inwoners. 

De kwestie die het meest de aandacht van de stadsregering vroeg, is de verdediging 
van de tolprivileges van de stad. Bossche poorters waren door die privileges vrijgesteld 
van de betaling van tol in Brabant, Holland, Gelre en langs de ~ i j n " "  Herhaaldelijk 
meenden tollenaars in die gebieden de passerende Bossche kooplui toch aan te moeten 
slaan. Steeds werd hierop door het Bossche stadsbestuur alert gereageerd: protestbrieven 
werden aan de tollenaars gezonden, zo nodig werd geprotesteerd bij de overheid van Iiei 
desbetreffende gewest, eventueel werd zelfs een proces aangespannen"'. Ook wanneer 
kooplieden om andere redenen, die verband hielden met hun vaderstad, werden gearres- 
teerd, konden zij steeds o p  de steun van de stad rekeneni2'. 

In veel particuliere conflicten en processen van Bossche poorters, waarbij ook de pri- 
vileges van de stad een rol speelden, verleende de Bossche stadsregering bijstanduy. Toen 
bijvoorbeeld in 1.553 een conflict was gerezen tussen het Sint-Geertruiklooster in 's-Her- 
togenbosch en de graaf van Megen over een verder onbekend onderwerp, vroeg dit kloos- 
ter de stadsregering om bijstand. Die besloot: mitsdyen dat de  saeke concerneert ende 
aengaet der stadt priuilegiert ende jurisdictie, dat deze stadt alle h u l p  ende assistentie den 
convente doen zal ende die voors. saeke mede defenderen ende u e r ~ o l ~ h e n ' ~ " .  Ook om de 
zaak van een Bossche poorter, die om ons onbekende redenen door de heer van Loon was 

126 PIRENNE, 'De Bossche handel', 6-13; JACOBS, 'Iets over Maastollen'. Zie: p.22. 
127 GAI-I O h  A l ,  5r, 30-11-1552: die saeke unnde thol varz Hemeert etzde Gorchum; 12r, 15-3- 

1553: v a ~ d e r  saeke ende processe vatzdetz thol uatz tlandt uatz Geldre; nyeutuicheydetz etzde 
abuysen vnnde tholletraers untz Hollatzdt etlde Zeelatzdt; A3, 20v, 17-8-1575: derz tollemzer tot 
Nytnttzegetz; 30r, 30-10-1575: detz tolletzaer tot  Tunzhoudt; 34r, 28-11-1575; 39r, 30-12-1575: 
den tollenaer tot Arnhem; 59v, 12-12-1576: supplicatie ... irrder rekencamere ualz Hollatzr tot  
Delft ... tetz eytzde detr tolletzaer tot Gorcum geoirdotzireert tuorde ... 

128 Een voorbeeld daarvan is het slepende conflict met de stad Lier over dc ossenstapel (hijvoor- 
beeld: GAH O A  A l ,  46r, 10-9-1554). Zie: V A N  DER WEE en AERTS, 'The Lier livestock mar- 
ket', 244-245. Een voorbeeld waarbij een Bosschenaar buiten de stad werd gearresteerd wegens 
schulden van de stad: de kwestie Henrick Schout vander Schellingen, p.39. 

129 Dit gebeurde overigens niet in alle gevallen. GAH O A  A l ,  61s: 4 ,  5 ,  8 en 9-5-1555: Opde re- 
qtteste vat1 Jatr Letraerts Dullit~ck is bydetr twea leden geseeght geweest dat de stadt tzyet gehou- 
detz en is derz suppliarzt van zytretz verschoten pen. te rembourseren, gertzerckt dat h y  tproces 
aetzgenomen heeft zonder consent unitde heerelz. De inhoud van de zaak is onbekend, maar het 
ging zeer waarschijnlijk wel o m  een zaak die de Bossche stadsprivileges betrof. Maar aangezien 
Dullinck het proces zonder vooraf verleende toestemming van het stadsbestuur was begonnen, 
kreeg hij de kosten van liet proces niet vergoed. 

130 GAH O A  A l ,  13v, 19-3-1553, 
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gearresteerd, bekommerde de Bossche raad zich13'. 
De Bossche stadsregering was derhalve zeer alert o p  inbreuken o p  voorrechten en 

privileges van de stad. Steeds was zij bereid zich door middel van onderhandelingen en zo 
nodig door kostbare en langdurige processen tegen dergelijke inbreuken te verzetten. 

Van een formeel vastgelegde procedure voor de vergaderingen van de Bossche stadsrege- 
ring was in de zestiende eeuw geen sprake. De bemoeienis van de hertog ging niet verder 
dan het vastleggen van de grote lijnen van de bestuursvorm. Met de invulling van details 
als de manier van vergaderen, hield hij zich niet bezig. Ook de stedelijke overheid zelf 
schijnt niet de noodzaak te hebben gevoeld om de vergaderprocedure formeel vast te leg- 
gen. In 1514 werd hierover slechts het volgende bepaald: datmen oyck ten selven tyde 
alleen sal handelen daeromme datmen alsdan by een geroepen snl wesen ende die int be- 
ginsel vanden raet geproponeert zyn ende geen ander opten schoet nemen, ten weeren 
zulcken datse gehandelt musten wesen'". Behalve deze algemene bepaling bestonden voor 
de gang van zaken tijdens de vergaderingen geen geschreven regels. Uit de resolutieboeken 
kan echter worden opgemaakt dat er wel degelijk een ongeschreven vergaderorde bestond. 
Vermeende afwijkingen van deze ongeschreven regels der traditie werden door de bena- 
deelde partij aan de kaak gesteld, met verwijzing naar doude maniere van doene'". 

Om die oude manier van doen, de ongeschreven vergaderregels van de Bossche stads- 
regering te kunnen achterhalen, zijn de resolutieboeken van de stad onderzocht. Met na- 
druk dient er vooraf o p  te worden gewezen, dat die resolutieboeken betrekkelijk summiere 
samenvattingen van raadsvergaderingen bevatten. Om meer te weten te komen over de 
gebruikelijke gang van zaken, moet men naar toevallige aanwijzingen in de tekst zoeken 
en tussen de regels door lezen. O p  basis van dat soort aanwijzingen wordt hierna de ver- 
gaderprocedure van de Bossche stadsregering nader beschouwd. 

6.3.1. AGENDA E N  STANDPUNTBEPALING PER LID 

Nadat de deuren van de vergaderzaal waren gesloten, nam de voorzittende schepen (of 
wellicht de pensionaris) het woord. Het is niet ondenkbaar dat in de eerste plaats de reso- 
luties, die in de vorige vergadering waren genomen, nogmaals werden ~ o o r ~ e l e z e n " ~ .  Vast 
staat dat vervolgens een overzicht werd gegeven van de kwesties die o p  de agenda ston- 
den. Door de bepaald niet uniforme, vrij willekeurige wijze van verslaglegging in de reso- 
lutieboeken is het moeilijk uit te maken of de bepaling uit 1514, dat alleen de vooraf aan- 
gekondigde onderwerpen in de vergadering zouden worden besproken, daadwerkelijk 
werd nageleefd. Uitzonderingen o p  deze regel zullen zich ongetwijfeld hebben voorgedaan, 
vooral doordat na behandeling van de agendapunten nog andere, niet tevoren aangekon- 

131 GAH OA Al, 26r, 7-2-1553: alvoreils verder in te grijpen, diende eerst onon~stotelijk te wordeti 
vastgesteld dat  de arrestant ook werkelijk Bosch' poorter was. 

132 GAH OA A535 I, 285rv. 
133 GAH OA Al, 26v, 10-2-1553. 
134 In de resolutieboeken wordt daarvan geen melding gemaakt. Dat kan enerzijds betekenen dat 

deze handeling niet plaatsvond, anderzijds kan men ook stellen dat een dergelijke voorlezing 
inhoudelijk niets nieuws toevoegde, zodat een herhaalde notitie in het resolutieboek geen zin 
had. 
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digde zaken werden besproken. Een van de zeldzame gevallen, waarbij aantoonbaar van 
de eerder vastgestelde vergaderorde werd afgeweken, deed zich o p  1 5  februari 1578 voor: 
die dag keerde Henrick Bloeyman (23) ,  gedeputeerde van de stad bij de Statenvergadering 
in Antwerpen, in 's-Hertogenbosch terug en bracht direct verslag uit van hetgeen daar was 
voorgevallen1". Een enkele keer werd een reeds vastgestelde vergadering door de stadsbe- 
stuurders uitgesteld wegens de uitvaart van een collega"h. 

De volgende stap bestond uit het zogenaamde opinie maecken door elk lid afzonder- 
lijk. Elk van de drie leden apart bepaalde in besloten overleg zijn standpunt over de ver- 
schillende agendapunten. Dit betekent dat direct na het voorlezen van de agenda allereerst 
het eerste lid zich terugtrok in besloten vergadering. De schepenen hadden de ter tafel 
liggende kwesties natuurlijk al eerder besproken, maar de gezworenen, die eveneens deel 
uitmaakten van het eerste lid, moesten hun mening nog kenbaar maken. Al dan niet na 
veel discussie, stelde het eerste lid een standpunt, zijn opinie, vast. Deze vergadering van 
het eerste lid vond plaats in de zogenaamde schepenkamer. 

Het resultaat van de beraadslagingen van het eerste lid werd waarschijnlijk schriftelijk 
vastgelegd en vervolgens ten overstaan van de voltallige vergadering van de stadsregering 
mondeling toegelichti3'. Daarop trokken de raadslieden, die het tweede lid van de stadsre- 
gering vormden, zich terug om in onderling overleg tot een standpunt te komen. Naar alle 
waarschijnlijkheid beschikten de raadslieden voor deze bijeenkomsten over een aparte 
kamer in het raadhuis1". Ook zij maakten vervolgens ten overstaan van de voiraliige ver- 
gadering hun opinie bekend. 

In de praktijk bestond van de zijde van het eerste en tweede lid de neiging om, naar 
analogie van de  Brabantse Statenvergadering, gezamenlijk te overleggen en tot één stand- 
punt te komen, om dat vervolgens aan het derde lid voor te leggen. Regelmatig leest men 
in de resolutieboeken formuleringen als: die heeren scepenen ende vanden rnede ver- 
trocken geweest zynde ende gedelibereert hebbende, beuynden ende resolveeren ...l3'. Bij 

135 GAH OA A4, 68r-69r, 15-2-1578. Zie ook: PIRENNE, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht eiz 
Utrecht, 118. 

136 GAH OA A3, 4Sr: aan het slot van de vergadering van 4 februari 1576 was de volgende bijeen- 
komst vastgesteld op de daaropvolgende dinsdag. Door de uitvaart van schepen iiutger van Ber- 
kel (18) op die dinsdag werd de raadsvergadering een dag uitgesteld. GAH OA A9 26v, 2-1589: 
verschuiving van de vergaderdag wegens de begrafenis van raadsman Willem de Borchgreve (32). 
Uitstel van een raadsvergadering vanwege de begrafenis van een ambachtsdeken ben ik niet te- 
gengekomen. 

137 Mondeling: GAH OA A3, 21r, 27-8-1575: Die heeren scepenen ende gesworenen gedelibereert 
hebbende opde voergaende poiiictetr seggen ... dat hen uerdunckt dat ...; schriftelijk: GAH OA 
A3, 4r, 8-10-1574: ... is byden heeren scepenetz ende gesworenen derselver, geopeizt ende over- 
gegevetz getueest hair opinie opte geeysschte beeden ende dat by  gescrifte. 

138 VAN OUDENHOVEN, Reschryvinge der stadt, 54-55, somt een aantal vertrekken in het raad- 
huis op. Hierbij noemt hij geen vertrek dat speciaal was bestemd voor de raadsheren. Aangezien 
echter het nieuwe raadhuis van 1670 wel een 'radenkamer' kende, mag worden veiondersteld, 
dat ook in het oude raadhuis een dergelijk vertrek heeft bestaan. Zie: SY3, 472. 

139 GAH OA A3, IOv; l l v :  tnyir heeretz sceperien, gesworenen eizde raedtsbeereit vertrocketz geweest 
zynde ende tsamerr hebberrde gedelrbereert, verclaeren, seggen ende resolveere~z ...; 32v: daernae 
de heeretz unirde iersterz twee leeden hen vertreckeizde hebben tesamender handt opte voergaende 
opinrerz uande derde 11th geseeght ende verclaert ...; 37v: mytzen heeren scepenen, gesworenen 
ende raedtsheeretz representeerende de twee ierste leedetz deser stadt gedelrbereert hebbende opte 
voergaende oprnie vaizdetz prelatetz etzde edelen, hebben hen eetzdra~htelicken nzetter server ge- 
confirmeert ...; 64r: mytz heeren scepenen, gesworeizen eizde raedtsheeretz m e  deltberatre, accor- 
deeretz .... GAH OA Al, Ir: S o e  eest dat die twee ierste leden aetzgaeizde deseiz voors. saecke 177it 
malcanderett gecornmurzrceert hebben ende m e  lange comnzurzrcatie gecotisetzteert ...; 4r, 6r, 9s 
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deze handelwijze stonden de ambachtsdekens in de raadsvergaderingen vrijwel steeds 
tegenover een gezamenlijk en onverdeeld standpunt van schepenen, gezworenen en raden. 
Wet is dan ook begrijpelijk dat het derde lid herhaaldelijk fel tegen deze praktijk heeft 
geprotesteerd. O p  7 mei 1554 eisten de ambachtsdekens dat  men ierst ende vooral zoude 
achtervolghen doude maniere van doene ende dat  elck lith apart ende besunder zynen 
opinien maken zoude ende alsdan de selve vercleeren ter presentie wanden derde litli, 
welcke maniere van doene nyet onderhouden en isI4'. De volgende dag vergaderde de 
stadsregering inderdaad achtervolghende doude maniere van doene: eerst gaf het eerste lid 
zijn standpunten over de verschillende onderwerpen, vervolgens het tweede lid en tenslotte 
het derde lid. Expliciet wordt hierbij vermeld, dat de leden ieder afzonderlijk over de 
kwesties hadden vergaderd. Het ging vervolgens korte tijd goed. Maar nog geen maand 
later, o p  2 juni, blijken de eerste twee leden weer gezamenlijk hun opinie te hebben ge- 
maakt14'. Dit blijft het gebruik tot september 1556, het einde van het eerste bewaard ge- 
bleven resolutieboek. 

In augustus 1574, wanneer het tweede resolutieboek begint, blijken de drie leden ech- 
ter wel weer ieder afzonderlijk hun opinies te maken. Aangenomen mag worden dat het 
derde lid opnieuw heeft geprotesteerd tegen de in zijn ogen onwettige pakt i jken van de 
eerste twee leden. Wanneer die wijziging zich heeft voltrokken is niet meer te achterhalen. 
Hoewel het eerste en tweede lid in de periode 1574-1580 nu en dan nog wel gezamenlijk 
een siaiidpuni i~iriamen, is dat niet, zoais in de jaren 1556, de regei. Onderzoek wijst uit 
dat eerste en tweede lid een gezamenlijk standpunt presenteerden in één derde van alle 
vergaderingen, in de andere twéé derde deden zij dat a f ~ o n d e r l i j k ' ~ ~ .  Een deel van de geza- 
menlijke bijeenkomsten van het eerste en tweede lid had ais doel o m  een reactie o p  stand- 
punten van het derde lid te formuleren. Alvorens de ambachtsdekens hun standpunt ken- 
baar mochten maken, waren eerste en tweede lid immers vrijwel steeds tot een gezamen- 
lijk standpunt gekomen. Het is vanzelfsprekend dat de eerste twee leden dan vervolgens 
o p  de reactie van het derde lid ook gezamenlijk reageerden. Opvallend is ook dat naar- 
mate minder raadslieden aanwezig waren, het eerste en tweede lid vaker een gezamenlijke 
opinie formuleerden. Gewoonlijk werd echter vanaf 1574 per lid apart het standpunt 
medegedeeld. Deze situatie bleef evenwel niet voortduren. In 1584 zagen de ambachtsde- 
kens zich weer genoodzaakt om aan het eerste en tweede lid te verzoeken zich aan de 
oude manier van vergaderen te houden, namelijk hun opinie te maken elck lith bestrnder 
ende apart ende nyet t ~ a m e n d e r h a n d t ' ~ ~ .  Er bestond derhalve een natuurlijke drang die het 
eerste en het tweede lid naar elkaar toe dreef en die slechts met de grootste moeite en 
steeds slechts tijdelijk kon worden bedwongen. 

Aan de andere kant kwam liet in de jaren 1570 ook een enkele maal voor dat van één 
of meer van de drie leden het individuele standpunt van iedere aanwezige persoon afzon- 
derlijk wordt weergegeven. In twee gevallen die de raadsheren betreffen, is opvallend ge- 

etc. Opvallend is de overeenkomst in praktijk en woordkeuze met de gang van zaken in de Sta- 
ten van Brabant. 

140 GAH OA Al, 32r, 7-5-1554. Pensionaris Loekernaris voegt hier tussen haakjes aan toe: gelyck 
zy  nllegeretzde zyn: hij laat in het midden of de bewering van het derde lid terecht is. 

141 GAH O A  A l ,  38r, 2-6-1554. 
142 Het gaat hier om de vergaderingen waarvan vast kan worden gesteld welk van de leden een 

standpunt kenbaar maakte. Voor een aantal vergaderingen is dit niet mogelijk gebleken. Opval- 
lend is de reeks vergaderingen van 28  oktober 1574 tot en met 24 februari 1575: voor zover valt 
na te gaan, vergaderden eerste en tweede lid in deze periode steeds gezamenlijk. In februari 1575 
houdt deze praktijk abrupt op, zonder dat  uit het resol~itieboek blijkt dat  er protest was gerezen 
tegen deze gang van zaken. 

143 GAH OA A7, 3r, 19-10-1584. 
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noeg nauwelijks sprake van interne ~ n e n i g h e i d ' ~ ~ ,  de individuele standpunten komen gro- 
tendeels met elkaar overeen. Het lijkt erop dat de weinige aanwezige raadsheren in die 
gevallen, respectievelijk drie en vier, zich niet hebben teruggetrokken om onderling te 
overleggen, maar direct in de vergadering hun individuele standpunten kenbaar hebben 
gemaakt. Wellicht schuilt achter deze handelwijze het streven naar tijdwinst? Bovendien is 
het de vraag of het standpunt van slechts enkele raadsheren kon gelden als opinie van het 
gehele tweede lid. Het staat in ieder geval vast dat de aanwezigheid van één enkele raads- 
man daarvoor niet voldoende werd geachtI4'. Bij twee, drie of vier aanwezige raadsheren 
werd hieraan blijkbaar nog steeds getwijfeld. O p  23 november 1576 vroegen de drie aan- 
wezige raadsheren excuses voor die cleynicheyt van hen getal, rtiet te min verclneren hen 
opinie, voer soe veele h m  nengaet ... Dit d~i id t  erop dat de aanwezige raadsheren betwijfel- 
den of zij met hun geringe aantal wel het hele tweede lid konden vertegenwoordigen. 
Daar staat tegenover dat in veel andere gevallen een handjevol raadslieden wel zonder 
aarzelen een collectief standpunt innam14'. In een enkele geval lijken onoverbrugbare me- 
ningsverschillen de oorzaak te zijn van het uitblijven van een coilectieve Vanaf 
oktober 1578 waren de latente spanningen binnen de stadsregering in steeds sterkere mate 
aan het licht gekomen. In deze situatie werd herhaaldelijk het persoonlijke staudpunt van 
elk van de scheperien, gezworenen en raadsheren genoteerd, omdat men eenvoudigweg 
niet tot collectieve opinies kon komenM8. 

Het standpunt van de raadsheren stemde in de regei in grote lijnen overeen met dat 
van het eerste lid. Zelden kwam het voor dat het tweede lid fundamenteel van mening 
verschilde met het eerste, wel is er herhaaldelijk sprake van nuanceverschillen en aanvul- 
lingen. Wanneer er grote of kleine verschillen tussen de standpunten van het eerste en het 
tweede lid bleken te bestaan, kwamen schepenen en gezworenen, nog voor het derde lid 
zijn staridp~int bekend had gemaakt, direct in actie: ofwel trokken ze zich terug om over 
de ontstane situatie te beraadslagen, ofwel hadden ze direct hun antwoord klaar. Soms 
hielden zij vast aan hun eerder ingenomen staudpunt, soms gingen ze akkoord met de 
voorstellen van de raadsheren, soms trachtten ze een compromis te bereiken. In het laatste 
geval kon dit weer aanleiding zijn tot een besloten vergadering van de raadsheren. Enkele 
voorbeelden: het standpunt dat de raadsheren o p  8 oktober 1574 met betrekking tot een 
door de koning geëiste bede innamen, verschilde blijkbaar'4y sterk van dat van het eerste 

GAH O A  A3, 56r, 23-11-1576; 63r, 5-1-1577. 
GAH O A  AI, 73r, 3-8-1556: Het tweeste litb en heeft opde voirs saeketr egheen opi~tir grmaect 
mits datter maer een raidtsheer preserit er1 was etrde was te wetene Fratrs uatider Karnmeti; GAM 
O A  A3, 14v, 28-2-1575: twede lith absetrt; terwijl uit de presentielijst blijkt dat er wel degelijk 
één raadsheer aanwezig was, namelijk: Eyck sobs;  46v, 11-2-1576: Die I~eeretr vaprde ttueeden 
lith vertrockerl weserzde e d e  absent, alleeir Hyerorzymus Wyzatrts verclaert voer zytr opinie etrde 
voer zoe veele in henz is ...; 60v, 23-12-1576: Dirick Aertsetr, pro se, cortserrtit cum domirtis 
scabitris. 
Bijvoorbeeld: GAH OA A3, 37r (drie raadsheren); 40v (3x); 47v (2x1; 59v (3x) etc. 
GAH O A  A2, 59rv, 17-1-1578: de onenigheid over de te voeren koers met betrekking tot de 
bezetting van bet kasteel van Hedel was over de breedte van de raad zo groot, dat men die dag 
niet tot een beslissing kon komen. Pensionaris Loekemans moer aan het slot van het verslag van 
de vergadering schrijven: en is eghent resolutien gemarct. Zie over de bezetting van het kasteel 
van Hedel door Bossche troepen zonder medeweten van de stadsregering: PIRENNE, 's-Herto- 
ger7bosch tussen Atrecht en Utrecht, 102-104. 
Bijvoorbeeld: GAH O A  A4, 131v-132r, 19-10-1578; 132rv, 24-10-1578. Zie ook: PIRENNE, 's- 
Hertogerzbosch tussen Atrecht ept Utrecht, 174-175, 180-181. 
In de resolutieboeken wordt slechts in zeer algemene bewoordingen over de kwestie gesproken, 
over de inhoud van de standpunten wordt gezwegen. 
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lid: Deselve opinie uande heeren vanden raede byden heeren scepenen ende gesworenen 
gehoirt ende daeromme vertrocken om te delibereeren, is byderz seluen heeren scepenen 
ende gesworenen eyntlyck verclaert midts redenen dair toe mondeling geallegeert, dat  zy 
in henne voergaende opinie persisteeren'". O p  1 9  oktober 1574 bleek het standpunt van 
het tweede lid nog steeds af te wijken van dat  van het eerste. De voorzittende schepen 
verzocht toen aende heeren uanden raede, ten eynde hen geliven zoude wat naerder comen 
tot conformiteyt vander opinie van heeren scepenen ende gesworenen, om opnieuw te 
overleggen1"'. Begin november 1576 was bij de stadsregering een rekwest ingediend om 
naast de pas heropgerichte schuttersgilden een schermersgilde te mogen vormen. Het eer- 
ste lid stemde in de vergadering van 20  november in met een schermersgilde van 150  
manschappen, mits geen van hen reeds lid was van een andere schutterij en mits de mili- 
taire gouverneur van de stad eveneens zijn fiat zou geven. Het tweede lid keurde de op- 
richting goed van een schermersgilde van 100  manschappen, onder leiding van eenen 
hoopman vtiyterr raedt deser stadt. Daarop noteerde de pensionaris: ende aengaende tgetal 
der scermers tot hondert in getal ende den hoopman te nemen vuyt den raet der stadt con- 
formeert hen dierste lith metten tweeden, hoewel tselue ierste lith wel zoude uerdurzcken, 
den hoopman te nemen soe die best ende liequaemste mochte worden gevonden. Het eer- 
ste lid accepteerde, zij het met enig morren over de persoon van de hoofdman, de voor- 
stellen van het tweede lid. Het derde lid volgde daarop in deze kwestie de eerste twee 
i ~ I IS2 
1CUCI1 . 

In de praktijk kwam het zelden voor dat de eerste twee leden niet tot overeenstem- 
ming kwamen, alvorens het derde lid zijn standpunt kenbaar kon maken. In 1556 consta- 
teerde Willem van Oranje, door de koning als commissaris naar 's-Hertogenbosch gezon- 
den, zelfs dat het derde lid in de praktijk pas zijn standpunt mocht bepalen nadat de eer- 
ste twee leden tor overeenstemming waren gekomen'"'. Toch kwam het in uitzonderlijke 
gevallen voor dat een meningsverschil tussen eerste en tweede lid in de vergadering van de 
drie leden tot uiting kwam. Maar in de meeste gevallen was dat verschil van mening al, 
door middel van hernieuwd onderling overleg, voor aanvang van de volgende vergadering 
opgelost en namen eerste en tweede lid weer een eensluidend standpunt in1". 

Uit het voorgaande mag worden gecoricludeerd dat in vrijwel alle gevallen het derde 
lid werd geconfronteerd met een eensluidend standpunt van de zijde van de eerste twee 
leden, schriftelijk vastgelegd en mondeling t ~ e ~ e l i c h t " ~ .  In dat licht lijkt het protest van de 
ambachtsdekens tegen de gecombineerde vergaderingen van eerste en tweede lid weinig 
zin te hebben gehad. Men zoti zelfs kunnen stellen dat een dergelijke gecombineerde ver- 

150 GAH OA A3, 4r, 8-10-1574. 
151 GAH OA A3, 8v, 19-10-1574. 
152 <;AH OA A2, 52v, 5-11-1576; 54v-55r, 20-11-1576. Ondanks de insten~ming van de stadsrege- 

ring liet de oprichting van een schermersgilde nog op zich wachten tot september 1577. Zie: PI- 
RENNE, 's-Hertogetzbosch ttisse~z Atrecht en Utrecht, 21-22, 74-76; VAN ALFEN, "s-Hertogen- 
bosch en de prins van Oranje', 120. 

153 GACHARD ed., Correspottdmtce de Guillnume le Taciturne I ,  332: ... troiziesme tnembre (qui 
ne peult faire la siennc [opinion], sni7s qine les deux prerniers [membres] soyettt d'nccord de In 
leur) ... 

154 GAH OA Al,  7r, 12-12-1552: Maer itt deze saeke sekere qtrestie ende geschylle geresert ende 
opgestaetr is tussche~t dierste ende die vnttde tweede eride derde lith ...; zie ook: ibidem, 28r-29r, 
30-3-1554, 4-4-1554; A3, 6v, 15-10-1574: ... die heeren scepenetï voer soe veele aengaet die 
diffonnityet var2 lientze opipzie met  die untzde heeren vande raede ...; ibidem 32v, 19-11-1575; 
45v, 8-2-1576. 

155 JACORS, lustitie e71 politie, 63. Deze bewering is niet voor alle gevalien te bewijzen, maar ik ben 
geneigd haar wel als algemene regel te accepteren. 
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gadering in ieder geval tijdwinst opleverde. In plaats van een aantal vergaderingen na 
elkaar werd het standp~int van het eerste en het tweede lid zo immers in één enkele verga- 
dering gevormd. Wet protest van de ambaclitsdekens tegen de gezamenlijke opinievorming 
van de eerste twee leden moet dan ook in eerste instantie gezien worden als een verdedi- 
ging van de eigen positie binnen het stedelijk bestuurssysteem, waarin het vanouds gebrui- 
kelijk was dat elk lid afzonderlijk zijn standpunt kenbaar maakte. Of het nu in werke- 
lijkheid al dan niet enig verschil maakte, elke inbreuk op dat oude gebruik betekende een 
ondergraving van de formele positie van het derde lid. Bovendien zouden bij een gezamen- 
lijk vooroverleg tussen eerste en tweede lid sporadische gevallen van onenigheid niet meer 
in de raad aan de orde komen en had het derde lid geen enkele kans meer een coalitie met 
het eerste of het tweede lid aan te gaan. Wanneer elk lid voor zich een standpunt innam, 
was dit wel mogelijk. Het nadrukkelijk vasthouden door de arnbachtsdekens aan de opini- 
ëring per lid was meestal een puur formele zaak, maar kon hun onder uitzonderlijke otn- 
standigheden voordeel opleveren. 

De vraag dient zich aan, hoe de opinievorming van het derde lid in de zestiende eeuw 
in de praktijk in zijn werk ging. Vóór de bestuurshervorming van 1525 waren er geen 
regels voor het interne functioneren van het derde lid. In de praktijk zullen de dekens van 
de stemhebbende ambachtsgilden in die periode elke belangrijke kwestie die in de raads- 
vergadering ter sprake kwam, eerst met hun achterban hebben besproken. Bij deze achter- 
raad of ruggespraak konden in principe aiie rechthebbende leden van het gilde aanwezig 
zijn. Waarschijnlijk ging het hier gewoonlijk om bijeenkomsten van elk der am- 
bachtsgilden afzonderlijk. Of er vervolgens nog onderlinge afstemming plaatsvond tussen 
de dekens van de verschillende ambachten, alvorens ieder het standpunt van zijn gilde in 
de raadsvergadering bekend te maken, is onduidelijk. In sporadische gevallen kwam het 
wel voor dat de achterban van alle stemhebbende corporaties gezamenlijk bijeenkwam in 
een vergadering die kerckhoff5%f gemeyne vergaderinge werd g,enoemdi". Hier werd een 
eensluidend standpunt van her derde lid gevormd, steunend o p  een grote groep poorters. 

In 1525 stelde Karel V strikte grenzen aan de speelruimte van het derde lid binnen het 
Bossche bestuurssysteem. De hertog verbood in dat jaar uitdrukkelijk de gemeine vergade- 
rirzge van den dekens, gezworenen eizde gemeyrze mannen ualr den ambochte?~, die zy  

hoff plaegerz te noemen. Ook bepaalde hij dat de dekens van de stemhebbende 

156 De benaming kerckhoff is ontleend aan de plaats waar dit soort vergaderingen werd gehouden: 
o p  de kerkhoven van een aantal kloosters biiinen de stad. Deze open riiirnten waren bij uirsrek 
geschikt voor bijeerikomsten van grote groepen mensen. Het is onwaarschijnlijk dat  de verschil- 
lende kioostergen~eetischappeil een vergoeding kregen voor het gebruik van iiun kerkhoven. Wel 
schonk het stadsbesturir de predikheren in 1496 een gebrandschilderd raam overinyts Iasteil die 
z y  dagelycx van cieï sindt hebben, als iri uergaderáye vaiz den arnbnchteir, elzde itz airdere gemey- 
pre dachvnerderz (GAH OA B7, 1496, vair altierhatzde saickeir; NIEUER, De predikheerex te 
's- Hertogetrhosch, 21) .  

De term kerckboff werd ook af en toe gebruikt voor anderssoortige vergatieringen. Op 18 
augustus 1577 geven de gilden in de raadsvergadering ieder voor zich hun standpunt iii een be- 
paaide kwestie. Bij de speldenrnakers staat dan vermeid: opten kerckhoff qver gctveilst, waarmee 
duidelijk wordt bedoeld, dat zij nog geen achterraad met hun gezworenen hadden gehad (GAW 
OA A4, 24r, 17-8-1577). In datzelfde jaar wordt een bijeenkomst van elke schutrerij afzonderlijk 
eveneens kerckhoff genoemd (GAI-I O A  A4, 40r, 8-1 1-1577). in de keur van liet barbiersgilde 
uit 1553 is ooic spraken van kerkhoff te houdex. Het betreft clan een algemene vergadering van 
dat  (nier-stemhebbende) gilde om interne kwesties te besprelcen. Zie: VAN DEN HEUVEL., 
Rechtsbïoimeir anibnchtsgiiden, nr. 141, art. 18. 

157  VAN DEN HEUVEL, Aixbnc/~tsgi/derr, 144-147. 
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ambachtsgilden voortaan alleen nog ruggespraak mochten houden met hun 
en ~titdrukkelijk niet meer met de gewone gildenleden. Bovendien was ruggespraak slechts 
geoorloofd om zaken, ons off onsen nacomelitzgeiz of den gerneenen lartde van Brabant 
aengaende, off van sonzrnert van pennyngen gedraegende boven hondert gulden eens. Zort- 
der eenige voirdere off andere comnzuizicatie off ander raedt te houden, noch achter upten 
raedthuys noch elders moest ieder ambachtsgilde vervolgens afzonderlijk in de raadsverga- 
dering zijn standp~int bekend maken. Besluiten konden worden genomen met instemming 
van de eerste twee lcden en de meerderheid van het derde lid'"'. Met deze bepalingen 
trachtte Karel V te verhinderen dat het derde lid nog eensgezind en met openlijke, massale 
steun van de bevolking o p  kon treden. Hiermee was de positie van het eerste en tweede 
lid aanzienlijk versterkt. 

De vraag kan gesteld worden of de bepalingen van 1525 in de bestu~irlijke prakrijk 
ook daadwerkelijk werden nageleefd. In het vorige hoofdstuk is reeds vastgesteld dat de in 
dat jaar gedecreteerde vergadervolgorde van de ambachtsgilden een dode letter bleef. Ook  
de bepalingen over de onderwerpen waarover de dekens na 1525 nog mee mochten praten 
werden met voeten getreden. Uit de bewaard gebleven resolutieboeken blijkt dat  het derde 
lid steeds over Alle onderwerpen, die in de raadsvergadering ter sprake kwamen, zijn opi- 
nie heeft gegeven16o. Daarbij dient aangetekend te worden dat de definitie van 152.5 over 
welke zaken de dekens mee mochten praten, zo algemeen was, dat  ze met enige goede wil 
ûp vrijwc! allc in de raad besproken kwesties van toepassing kan worden verklaard. 

Over de wijze waarop de dekens van de stemhebbende gilden tot hun standpuntbepa- 
ling kwamen, zijn voor de eerste decennia na 1525 nauwelijks gegevens bewaard. Uit het 
oudst bewaard gebleven resolutieboek (1552-15.56) blijkt dat in de raadsvergaderingen 
per stemhebbend ambachtsgilde een standpunt werd ingenomen. Pensionaris Roelof Loe- 
keinans (P3) noteerde voor het derde lid weliswaar steeds één standp~tntl", maar uit de 
context blijkt herhaaldelijk, dat de gilden wel degelijk ieder voor zich hun opinie naar vo- 
ren brachtenih2. Ook blijkt het standpunt dat de pensionaris noteerde, niet altijd unaniem 
te zijn geweest: soms was er expliciet sprake van een meerderheidsstandpunt; in een enkel 
geval werd ook het minderheidsstandpunt opgetekend1'? In veel kwesties die aan de ver- 

158 Zie over deze functionarissen: p.147. 
159 GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 720; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbronrlen ambachts- 

gildeiz, nr. 123; VAN DEN HEUVEL, A~nbachtsgilde?t, 318-321; Jacobs, Justitie e71 politie, 50- 
63. 

160 Dit in tegenstelling tot in de zeventiende eeuw. Een steekproef in de jaren 1618 en 1619 wijst uit 
dat  toen naast vergaderingen van de drie leden van de stadsregering, ook vergaderingen van 
alleen de eerste twee leden plaatsvonden. Bovendien kwam het toen voor dat  in één en dezelfde 
vergadering de ene kwestie expliciet door alle drie de leden werd besproken, terwijl de volgende 
kwestie alleen door de eerste twee werd behandeld (GAH OA A16). 

161 Zie p.150. 
162 Bijvoorbeeld: GAH OA A l ,  34r, 12-5-1554: ... zyn de deketzen vartdetz ambrzchren vergadeert 

geweest om al?zoch naerdere anttuordt te bretzghene opde petitie va71 uil"" g. ende m e  d y e ~ t  zy 
hen lastert vercleert hebbeu, heeftmen bevonden dat het meestedeel vande deketzen cottserzteren 
...; 74v, 8-8-1556: ... ende naedyeiz de vors. dekettetz hen lasten hadden veicleert, heeftmen be- 
vonden dat het meestendeel vatzde dekenen ... 

163 B~jvoorbeeld: GAH OA A l ,  3v: ende aetlgaeude de saeke van Willewi Michtelss heeft het  nzesten 
deel van  de dekenen voor nntwordt gebracht ..., nyet tegenstaerzde dat somnttghetz vunde deke- 
nen hetz cortforrn ge tnae~t  hebben aetzgaende de voors. saeke trut den twee iersten leden; 2hrv, 
10-2-1553: D I ~  vande derde 11th ... hebbetz van htrerett gesworetz mrtwordt gebracht aetzgaende 
de saeketz bove?t verhaelt ende lietz coizform gernaect mrttett twee iersteiz leden deser stadt, behel- 
telyck dat sommighe~z vande dekenen ... 



Raadsvergaderingen 185 

gadering werden voorgelegd, werd door de verschillende ambachtsdekens verhael ende 
achterraet genoemen aen hueren gesworensL6'. Deze gang van zaken valt binnen de in 
1525 gestelde grenzen. 

In 1525 was echter ook bepaald dat de ambachtsdekens, na achterraad te hebben 
gehouden met hun gezworenen, vervolgens het standpunt van hun gilde, zonder verder 
enig ander overleg te hebben noch achter upten raedthuys noch elders, in de raadsverga- 
dering moesten presenteren. Onderling overleg tussen de dekens van de verschillende am- 
bachtsgilden was derhalve uitdrukkelijk verboden. Toch wordt er in het resolutieboek af 
en toe melding van gemaakt, dat  de ambachtsdekens over een bepaalde kwestie mit mal- 
canderen gecommuniceert hebbenL6" Pensionaris Loekernans, bij uitstek deskundig o p  het 
gebied van de bestuursorganisatie, noteert dit feit zonder commentaar. Hieruit mag wor- 
den opgemaakt, dat onderlinge beraadslaging tussen de dekens van de verschillende am- 
baclitsgilden, ondanks het verbod van 1525, o p  zijn laatst in de jaren 1550 weer een geac- 
cepteerde praktijk was. 

Schout Jacob van Brecht klaagt in 1565 tegenover de landvoogdes over besloten ver- 
gaderingen van een groep militante dekens onder leiding van Wouter Bouwens, deken van 
de kramers. Zij kwamen bijeen in een van de vertrekken van het raadhuis en bereidden 
daar de strategie van het derde lid in de raadsvergaderingen voor, die vervolgens aan de 
andere dekens van de stemhebbende gilden werd opdrongen. Het was volgens de schout 
zeifs zo erg, dat  zedert eenighe jaeren herwaerts die vanden derden iede zoe zeere den 
meester [zijn] binnen deser stadt int opinieren, communiceren ende int tracteren van 
diverssche andere saicken zoe wel der prince als der stadt aengaerzde, dat  schepenen, ge- 
zworenen en raadslieden nauwelijks nog aan raadsvergaderingen durfden deel te nemenLhh. 
De getuigenis van de schout mag niet zonder meer worden geaccepteerd. Zijn persoon 
was in 's-Hertogenbosch zeer oinstredenL6'. Het  is niet ondenkbaar dat hij voor zijn par- 
ticuliere doeleinden een veel te donker beeld schetste van de situatie in de stad. Geen en- 
kele andere bron staaft zijn relaas. Toch zal er wel een kern van waarheid in zitten. Het 
lijkt daarom gerechtvaardigd te veroiiderstellen dat in de jaren 1560 de praktijk van on- 
derlinge vergaderingen van de stemhebbende ambachtsdekens zich heeft voortgezet en dat 
de houding van het derde lid in de raadsvergaderingen offensiever is geworden. Dit laatste 
was mede mogelijk door het toenemende machtsvacuüm o p  landelijk niveau. Toen vanaf 
1567 onder Alva de centrale overheid sterker dan ooit het roer in handen nam, zal het 
derde lid van de Bossche stadsregering zijn opstelling daaraan hebben aangepast. 

De resolutieboeken die vanaf 1574 weer voorhanden zijn, bieden de mogelijkheid de 
praktijk van de opinievorming door het derde lid meer in detail te beschouwen. Wanneer 
het eerste en het tweede lid hun opinie iiadderi gegeven in de raadsvergadering, was het de 
beurt aan de ambaclitsdekens. In veel gevallen namen zij achterraad. Uit het resolutieboek 
blijkt dat de arnbachtsdekens van de stemhebbende gilden eerst onderling overlegden over 
de voorliggende kwesties en over de vraag of achterraad nodig was. Bijvoorbeeld o p  27 
augustus 1575 schrijft pensionaris Hessels nadat hij de standpunten van eerste en tweede 
lid heeft genoteerd: Die deeckenen vande ambachten vertrocken geweest zynde ende gede- 
libereert hebbende, seggen ierst nopende de geyschte beden ende dachvaert tot hen geswo- 

164 GAH OA Al, 3r, 4-9-1552; 10v, 8-3-1553 etc. 
165 GAH OA Al ,  4r, 9-9-1552; 13r, 18-3-1553: Dle vanden derde 11th m e  Iatighe comtnurzrcatreti 

ende delrberatm hebben voer haire opinie elrde advis vercleert ...; 19r, 12-8-1553: Tetr lestelr 
hebben de dekelzen vande ambachten mrt tnalcatideretz gecornmunrceert ... ende trae latzghe coin- 
municatie hebben vercleert ... 

166 ARAB RB 51, 223r-235v. 
167 Zie: p.102-103. 
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rens; nopende die van Vucht insgelycks tot hen gesworens, mits versueckende copie van 
dleste accordt met dyen van Vucht gemaeckt; aengaerzde dandre puncten conformeeren 
hen metten twee ierste leedenLhR. Er is hier derhalve duidelijk sprake van een besloten 
vergadering van de dekens. In het geciteerde geval besloot het derde lid in een tweetal 
Izwesties wél achterraad te nemen, maar in een aantal andere kwesties het standpunt van 
de eerste twee leden te steuneni6'. O p  2 september 1575 stond onder andere weer de kwes- 
tie-Vught op de agenda. Opnieuw trokken de ambachtsdekens zich terug en deden een- 
dractelick rapport ende accordeeren ... voerde meeste stemmen met schepenen en raads- 
heren"". Van achterraad met de gezworenen is geen sprake; in de vergadering van de 
ambachtsdekens werd een meerderheidsbesluit genomen, dat als zodanig in de raadsverga- 
dering werd gepresenteerd"'. In vrijwel alle gevallen dat de gezworenen van de ambachten 
niet werden geraadpleegd, betrof het ofwel kwesties die reeds eerder in achterraad waren 
besloten en waarover na discussie in de raad een beslissing werd genomen, ofwel de be- 
noeming van commissarissen om een bepaalde kwestie o p  te lossen, ofwel beslissingen 
over rekwesten van derden. In belangrijke zaken die de positie van de stad en van haar 
burgers betroffen, namen de ambachtsdekens daarentegen vrijwel steeds aciiterraad. Wan- 
neer een zaak dermate dringend was dat langer uitstel onverantwoord was en geen achter- 
raad kon worden gehouden, beslisten de dekens wel zelfstandig. Steeds staat dit dan uit- 
drukkelijk vermeld in het resolutieboek: azatoritate propria, sonder rapport van beuren 

171 xxrr geswoïens172; sùiidei tsdjteirüedt uande dekenen i o i  ben gasworens . wanneer over een 
bepaalde kwestie wél achterraad was genomen, kwam het voor dat de dekens daarna eerst 
in beslotenheid vergaderden, alvorens in de raadsvergadering h ~ ~ n  opinie kenbaar te ma- 
kes~"~. Of dit de gebruikelijke gang van zaken was, is uit de bronnen niet met zekerheid 
af te leiden. Formuleringen van de opinies per ambacht in de resolutieboeken als: beckers 
metten ~meeden'~%en vertuers inne alles a d  idemuh, lijken erop te duiden dat de verscliil- 
lende dekens reeds tevoren de sta~idpunten van de andere gilden kendenL7'. Van besloten 
vergaderingen van dekens én gezworenen van alle stemhebbende ambachtsgiiden samen is 
na 1525 nooit sprake geweest. Geconcludeerd kan worden dat in de jaren zeventig van de 
zestiende eeuw de bepaling uit 1525 dat de dekens van de verschillende ambachten onder- 
ling geen overleg mochten hebben, in het geheel niet werd nageleefd. Bovendien kan wor- 
den vastgestelcl, dat deze praktijk in het Bossche bestuurlijke systeem blijkbaar een geac- 
cepteerd verschijnsel was, althans van protesten van bijvoorbeeld de zijde van het eerste of 
het tweede lid vernemen we niets. 

Hoewel soms het derde lid als geheel een eensluidencl standpunt innam, in een enkel 

168 GAI3 OA A3, 21v, 27-8-1575. 
169 Zie voor een dergelijke splitsing van kwesties bijvoorbeeld ook: GAFI OA A3, 20v, 20-10-1575; 

371, 25-12-1575; 40r, 9-1-1576; 44v, 30-1-1576. 
170 GAM OA A3, 22r, 2-9-1575. 
171 Zie bijvoorbeeld ook: GAW OA '43, 21v, 21-9-1575. 
172 GAH O R  A.3, 57v, 1-12-1576. 
173 GAH OA A3, 591, 4-12.-1576. 
174 GAF! OA A.:, 33r, 26-11-1575. 
17.5 GAI-I OA AS, 19v, 16-8-1575. 
176 GAI3 OA A3, SSv, 13-12-1575. 
177  Mogelijk echter is deze bondige wijze van weergave van de opinie van de arnbactiten toe te 

schrijven aan de praktische instelling van de peiisioriaris. Wanneer immers ieder gilde een in 
essentie gelijk stancip~int imam,  was her zinloos werk om dit standpunt voor eik gilde apart in 
volledige bewoordingen re noteren. Zie ook: GAH OA AS, 6Ov, 23-17-1576: na het standpunt 
van de snitden volgt cie zinsnede: et illn est generalis illorum opitrio itt hnc Te. Is dit een sanieri- 
vatting door de pensionaris of werkelijk zo iii de vergadering gepresenteerd? 
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geval zelfs zonder achterraad met gezworenen te nemen, kwam in verreweg de meeste 
gevallen de opinie per ambachtsgilde in overleg met de gezworenen tot stand en werd de 
opinie van elk ambachtsgilde afzonderlijk in de raadsvergadering gepresenteerd. In de 
resolutieboeken over de periode 1574-1580 wordt bij 211 van de in totaal 454 vergade- 
ringen de opinie van het derde lid per ambachtsgilde ~eergegeven '~ ' .  Bij veel van de an- 
dere vergaderingen verzocht het derde lid om achterraad te mogen nemen en werd in de 
vergadering van die dag geen standpunt van het derde lid geforn~uleerd. In sommige an- 
dere gevallen werd inderdaad één opinie voor het hele derde lid gegeven. Soms is duidelijk 
dat dit ook werkelijk als één opinie in de vergadering was gepresenteerd, in andere geval- 
len zou het ook te wijten kunnen zijn aan de samenvattingcdrang van de pensionaris. 

Wanneer de dekens besloten dat een bepaalde kwestie aan hun gezworenen voorgelegd 
diende te worden, betekende dit dat de zaak naar de volgende vergadering moest worden 
doorgeschoven. Gezien het aantal gezworenen per stemhebbend gildeI7', variërend van 2 
tot 28, was het niet voor alle dekens mogelijk om nog dezelfde dag achterraad te houden 
en de resultaten daarvan diezelfde dag nog in de raad te presenteren. Wenste het derde lid 
achterraad te nemen, dan werd in de raadsvergadering de datum vastgesteld waarop de 
resultaten daarvan dienden te worden gepresenteerd. Meestal kregen de dekens één, soms 
ook twee of drie dagenIR0 de tijd om hun gezworenen te spreken. Dit hield in dat in korte 
tijd zo'n zestien bijeenkomsten variërend van 4 tot 32 personen plaats vonden. Waar dat  
precies gebeurde is niet duideiijk. Bekend is wei dat veel ambachtsgiiden voor de bespre- 
king van intern-bestuurlijke zaken vaak in kloosters bijeenkwamen: zo vergaderden de 
schrijnwerkers in het Minderbroederklooster en de speldenmakers in het Predikheren- 
klooster. Daarnaast hadden sommige ambachten een eigen huis in bezit, waar ze hun 
vergaderingen belegden: zo bezaten de kramers tot 1599 het huis Sinterclaes naast het 
raadhuisiR'. Dit betrof echter vergaderingen van alle leden van het gilde, in de meeste 
gevallen dus zeker tientallen zo niet honderden personen. D a t  ook voor kleine vergaderin- 
gen van dekens en gezworenen gebruik werd gemaakt van zalen in kloosters, lijkt on- 
waarschijnlijk. Wanneer een gilde over een eigen huis beschikte, vergaderden dekens en 
gezworenen natuurlijk wel steeds o p  die locatie. 

De dekens van elk stemhebbend gilde legden de kwesties die in de raadsvergadering ter 
tafel waren gekomen voor aan de gezworenen, er werd gediscussieerd en tenslotte een 
standpunt ingenomen. Dat standpunt werd vrijwel zonder u i t z ~ n d e r i n g ' ~ ~  in de raadsver- 
gaderingen gepresenteerd als het manieme oordeel van het gehele ambachtsgilde. In som- 
mige gevallen staat vast dat het gildenstandpunt op schrift werd gesteld en in de 
vergadering werd voorgelezen door een van de dekens of wellicht door de president-sche- 

178 GAH OA A4-AS. Zie p.150. 
179 Zie tabel 5.19, p.144. 
180 Wanneer er een termijn van rwee of drie dagen werd vastgesteld, viel er vaak een zondag of 

kerkelijke feestdag in die periode. 
181 VAN DEN HEUVEL, Atnbachtsgildetz, 149; EBELING, 'Het kramersgilde', 148-149. 
182 GAH OA A4, 31r, 3-10-1577: de bakkers geven hier uitdrukkelijk een meerderheidssrandpunt 

weer. GAH OA A3. 19r 14-8-1575: stneedetz en hebbetz h e ~ z  nesworens ?riet al bvdetz anderen 
gehadt ende de comparaiiter~ waeretz van differetzte opit~ien: de smeden zijn niet tot een eenslui- 
deild oordeel gekomen. GAH OA A4, 25v: de ambachten gaan eendracliteiijk accoord met een 
voorstel van de eerste twee leden, uuytgenotnen de gestvoerens uande beeckers, vande tuelcken de 
meesten opizien ende stet?ttnen vniz contrarie opitzietz warert, mair de drye dekens vande beeckers 
beu hebbetz geuineght metteiz atideren voer zoe vele in hen was: hoewel dus de gezworenen een 
negatief oordeel velden, gingen de dekens van de bakkers toch accoord, onder het voorbehoud 
dat zij niet wisten of zij wel gerechtigd waren rot een dergelijke stap. 
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AFBEELDING 6. Een briefje met de schriftelijke opinie van een ambachtsgilde. 

p e n ' x b f  de pensionaris. Uiteindelijk kreeg die laatste de beschikking over de briefjes, een 
aantal ervan wordt nog tussen de bladeren van de resolutieboeken bewaardlx4: zie 
afbeelding 6. Waarschijnlijk was schriftelijke verslaglegging met mondelinge toelichting 
ook voor de arnbachtsgilden steeds gebruikelijk, hoewel dat  niet ~ i i t  de resolutieboeken 
valt o p  te maken1ns. 

183 GAH OA A l ,  22v, 19-9-1553: ende heeft rrldaer de preside~rt verl~aelt dopitiie uniidetz derde lith 
. . . 

184 GAH OA A4, 35ab, losse blaadjes. Andere voorbeelden uit de tweede helft van de jaren 1560 in: 
OAA 8275 a l  1555-1560. 

185 I11 de nieesre gevallen kan uit de formulering in de resolutieboeken worden opgemaakt dar de 
standpunten mondeling werden medegedeeld. Slechts zelden is er expliciet sprake van een schrif- 
telijke opinie van een of meer gilden. Bijvoorbeeld: GAH OA A3, 71, 18-10-1574; 9r, 23-10- 
1574; 19v, 16-8-1575; 35v, 13-12-1575; 53v, 10-11-1576; Shrv, 25-11-1576; A4 40r, 8-11- 
1577. Een formulering als: mjvz heeren scepenetz etzde raedtshereiz ... gesieti ende gehoirt dat de 
dekenen vande ambachten aff slaen ... (GAH OA A3, 45r, 4-2-1576), lijkt er echter op te duiden 
dat  het standpunt schriftelijk werd overgeleverd en vervolge~is nog mondeling werd toegelicht. 
Ook een formulering als m e d y e ~ z  zy [de ambachtsdeketzs] heti laste77 hadden geopent ende ver- 
cleert (GAH O A  Al,  76v, 14-8-1556), lijkt o p  een schriftelijk geformuleerd standpunt te duiden. 
Hoewel slechts zelden expliciet wordt vermeld dat  opinies in  schriftelijke vorm werden gepresen- 
teerd, lijkt dit toch de praktijk zijn geweest, gekoppeld aan een mondelinge toelichting. 



O p  de vastgestelde dag werd door de ainbacl~tsdekens in een vaste volgorde'xh hen 
lasten ...  erc cl eert'^^. Zij gaven één voor één het standpunt van hun gezworenen over de 
voorliggende onderwerpen aan de raad te kennen. Niet altijd waren alle zestien ambachts- 
gilden, die in de tweede helft van de zestiende eeuw nog actief deelnamen aan het stadsbe- 
stuur, in elke raadsvergadering aanwezig"*. Andere ambachten waren wel aanwezig, maar 
hadden o p  dat  moment geen dekens of gezworenen1Ry en konden derhalve geen achterraad 
nemen en daardoor ook geen opinie vormen. Weer andere waren er niet in geslaagd hun 
gezworenen binnen de gestelde termijn bijeen te brengen1y0. 

Nadat elk anlbachtsgilde zijn particuliere standpunt had gepresenteerd, werd in de 
raadsvergadering vastgesteld of het derde lid een unanieme mening had. Wanneer er onder 
de ambachtsgilden geen eensgezindheid bestond, werden de stemmen voor de verscl~illende 
standpunten geteld. Dit gebeurde waarschijnlijk ten overstaan van de gehele vergadering 
door voorzitter of pensionaris1". 

De standpunten van de drie leden van de Bossche stadsregering over de voorliggende 
kwestie waren nu bekend. In veel gevallen bleek de raad niet eensgezind te zijn. Soms 
betroffen de meningsverschillen details, soms ook de kern van de kwestie. Toch moest de 
stadsregering steeds een eensluidende beslissing nastreven, gesteund door de meerderheid 
van elk van de drie leden. Z o  was het vóór 1525 geweest, en zo werd in 1525 nogmaals 
bepaald: ... zoo wanneer die dekerts van den voirs. arnbochten niet en accorderen, dat 
alsdan die voirs. twee overste leden zullen moegen sluyten mitten meesten deele van den 
voirs. dekens"< Deze wijze van besluitvorining werd in de zestiende eeuw door alle 

186 Zie p.148-149. 
1 8 7  GAH OA A l ,  74v, 8-8-1556; 76v, 14-8-1556. Deze term is, evenals andere termen die in ver- 

band met het functioneren van het derde lid in de stadsregering werden gebezigd, analoog aan 
de terminologie die in verband met het derde lid van de Staten van Brabant werd gebruikt. 

188 Zie p.152. 
189 De ambtstermijn van alle ambachtsdekens bedroeg één jaar. Maar de datum waarop dat  be- 

stuursjaar inging, verschilde tot 1610 per gilde. De voordracht in dubbeltal, waaruit de schepe- 
nen dekens en gezworenen kozen, werd immers opgesteld op de jaarlijkse vergadering van het 
gilde, gehouden op de feestdag van de patroonheilige. Elk gilde had een eigen feestdag, zodat 
ook voor elk gilde het bestuurlijk jaar op een andere dag begon. Zie: VAN DEN HEUVEL, Am- 
bachtsgilden, 148. 

190 In de vergadering van 29 augustus 1575 bijvoorbeeld waren de bakkers en korenkopers absent 
en melden de nestelmakers: eghem gesworerzs geeydt (GAH OA A3, 21v, 29-8-1575). Soms 
konden de gezworenen niet worden verzameld. O p  16 juli 1577 melden molenaars, bakkers, 
korenkopers, viskopers en vleeshouwers: hetz gestuoiretzs nyet gesproeken, als otrledich int 
Bossch Vel t  o m  te  dycken (GAH OA A4, 17r, 16-7-1577; zie ook: 18r, 23-7-1577). 

191 Opvallend is dat de conclusie van de verschillende standpunten van het derde lid vrij zelden 
expliciet in de resolutieboeken wordt vermeld: meestal volstond de pensionaris met het noteren 
van de standpunten van de verschillende gilden. Uit die verschillende standpunten kan natuurlijk 
wel het algemene standpunt van het derde lid worden gedestilleerd. In sommige gevallen wordt 
wel als conclusie het standpunt van het gehele derde lid weergegeven: GAH OA A3, 58r, 5-12. 
1576; 63v, 6-1-1577; A4, 17r, 17-7-1577; 43r, 13-11-1577; 45v, 20-11-1577. In één geval gaf 
de functionaris die het raadsverslag moest verzorgen, in dat geval secretaris Colen, door middel 
van kruisjes in de marge van het resolutieboek aan welke ambachtsgilden het standpunt van de 
eerste twee leden deelden: GAH OA A3, 47r, 8-4-1576. 

192  GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 720; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbronrtert ambachts- 
gilden, nr. 123, art. 12. 
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partijen geaccepteerd. Slechts in 1552 rezen hierover moeilijkheden. 
In 1552 had Karel V de Staten van Brabant verzocht een bede van 400.000 Carolus- 

gulden toe te staan. De eerste twee leden van de Bossche stadsregering stemden in, mits 
het geld door rentenverkopen op het corpus van de stad en door middel van accijnzen zou 
worden opgebracht. Het middel van de buydelganck, dat wil zeggen een gemene zetting, 
waarin iedereen naar draagkracht moest bijdragen, wezen zij af als nyet wesende prac- 
ticable binnen deser stadt zonder groote seditie, murmuratie, twyste erzde partiscuppe 
vamie gemeynen borgeren ende innegeseterzen der zelver stadt. De ambachtsdekens daar- 
entegen keurden de bede juist goed onder voorwaarde dat die door middel van een buidel- 
gang zou wordne opgebracht. Na het standpunt van het derde lid te hebben aangehoord, 
verklaarden schepenen, gezworenen en raadsheren te hebberze sekere deser stadt privile- 
gierz, in effecte inhoudende, dat die vanden derdeiz lith in desen saeken ende affaeren zou- 
den behoiren te volghen, wes de twee ierste leden proponerden ende onder malcanderen 
eendrechtelyck sloeten ende accorderden"'. Kortom: het derde lid had in dit geval alleen 
het recht om de beslissing van de eerste twee leden goed te keuren. 

Zeer waarschijnlijk betreft het hier een verwijzing naar het privilege, dat hertog Anton 
o p  20  december 1408, direct ria een gildenoproer, aan 's-Hertogenbosch had verleend. Dit 
privilege bevat enerzijds een bevestiging van het zogenaamde charter van Rosrnalen van 
1306, anderzijds wordt er een aantal aanvullende bepalingen met betrekking tot het be- 
stuur van de stad in vastgeiegd. Een van die nieuwe bepalingen houdt in dat  het stads- 
bestuur gerechtigd is om, wanneer de stad in commer is, maatregelen te treffen om de 
economische malaise te bestrijden. Wanneer na een maand binnen de raadsvergadering 
daarover nog geen overeenstemming is bereikt, mogen het eerste lid en de meerderheid 
van het tweede lid een beslissing nemen, ende wes sy duir overdragen ende ordineren, dut 
sullen die dekenen schuldich syn te houden erzde met hom te ~ o l b r i n g h e n ' ~ ~ .  Gesteld dat 
in 1552 reeds een maand was verlopen, sinds het onderwerp op de agenda was gezet, dan 
lijkt de interpretatie van de eerste twee leden juist: het derde lid had hen slechts te volgen. 
Wat de heren van de raad echter vergaten te vermelden, is dat reeds in 1419 hertog J a n  
IV had bepaald dat in geval van kommer voortaan onsen scepeizen ende geswornen, of 
dmeeste deel van hen, ende een deel van dett ledigen luden [dat zijn de raadslieden] ende 
dmeeste deel van den dekenen van den anzbachterz z~illen beslissen"'. De reeds aangehaal- 
de bepaling uit 1525 komt o p  hetzelfde neer. Het is moeilijk voorstelbaar, dat  de eerste 
twee leden en zeker de pensionaris of secretarissen van de stad deze bepalingen uit 1419 
en 1525 niet kenden. 

De ambachtsdel<ens waren blijkens hun reactie in ieder geval niet van deze bepalingen 
o p  de hoogte. Nadat het aangehaalde privilege aan hen was voorgelezen, kwamen ze tot 
een andere interpretatie van de tekst: alleen als de voorstellen van de twee eerste leden tot 
voordeel en profijt van de stad strekten, was het derde lid verplicht hen te volgen. Aange- 
zien daarvan, volgens de ambachtsdeke~ls, in dit geval zeker geen sprake was, volhardden 

193 GAH O A  A l ,  Ir, 18-3-1552. 
194 GAH OA A534, 40r; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbronnen ambachtsgilde~z, nr. 37, art. 7; zie 

ook: VAN DEN HEUVEL, Ambachtsgildetz, 282-285; JACOBS, Justitie er1 politie, 52. 
195 GHA OA Charters en privilegebrieven, nr. 346; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrometi ambnchts- 

gilden, nr. 39, art. 2; VAN DEN HEUVEL, Ainbnchtsgilden, 288. Opvallend is dat  het privilege 
van 1408 wél, maar dat van 1419 niet wordt besproken in de kroniek van stadssecretaris Peter 
van Os. De bepaling omtrent de rol van de dekens uit 1419 was toch zeer wezenlijk voor de 
bestuurlijke praktijk in 's-Hertogenbosch. Zie: I'vO 124, voor de bepaling uit 1408. Onder 1419 
zal men tevergeefs naar een vermelding van het charter van 27-1-1419 zoeken. Ook in de coli- 
cordantie van kroniek en cartularium (PvO 357-382) komt dat bewuste charter niet voor. 
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zij in hun standpuntnh. In een latere vergadering in 1552 en nogmaals in 1554 herhaalden 
de eerste twee leden hun eis, dat de dekens moesten volghen wes de twee iersten leden 
eendrectelyck gesloeten ende geaccordeert hadden"'. Blijkbaar reageerde het derde lid in 
het geheel niet o p  deze eisen. Later wordt niets meer vernomen over de hele kwestieH8. De 
gang van zaken in de raadsvergaderingen bleef bij het oude: een beslissing werd steeds 
genomen door eerste en tweede lid en een meerderheid van het derde lid. In de gehele 
verdere periode tot 1580 accepteerden alle drie de leden deze procedure. 

Meni~~gsverschillen binnen de raad deden zich meestal voor tussen de heren van het eerste 
en tweede lid en de ambachtsdekens van het derde lid. Bij de vorming van een standpunt 
zal in de bijeenkomsten van eerste en van tweede lid wel degelijk verschil van mening en 
discussie zijn geweest. Toch verschijnen deze leden in de praktijk vrijwel zonder ~iitzonde- 
ring met eensluidende oordelen in de raadsvergadering. Bovendien is reeds gesignaleerd 
dat er, in welke vorm dan ook, sprake was van onderling overleg tussen het eerste en het 
tweede lid. We hebben kunnen vaststellen dat ook de ambachtsdekens van de verschillen- 
de gilden, veel meer dan feitelijk was toegestaan, met elkaar beraadslaagden. Toch moest 
steeds elk ambachtsgilde apart zijn standpunt presenteren. Onenigheid binnen een van de 
drie leden was derhalve het openlijkst zichtbaar binnen het derde lid. Het zal dan ook 
geen verwondering wekken, dat discussies binnen de raad zich meestal o p  het standpunt 
van het derde lid toespitsten. 

Het doel van de raadsvergadering was om in voorliggende kwesties tot een eenslui- 
dende beslissing te komen. Globaal beschouwd, kan een drietal situaties worden onder- 
scheiden: 

(1) de standpunten van de eerste twee leden en (de meerderheid van) het 
derde lid kwamen geheel of althans in grote lijnen overeen. 

(2)  eerste en tweede lid stonden tegenover een eensgezind derde lid. 
( 3 )  eerste en tweede lid stonden tegenover de meerderheid van een 

verdeeld derde lid. 
Wanneer alle leden van de stadsvergadering het in hlin geheel eens waren over een 
bepaalde kwestie, was een beslissing snel genomen. Vaak volstond de pensionaris in deze 
gevallen wat betreft de opinie van het derde lid met forrnuleringen in de trant van: die 
vanden derde lith aengaende ... hebben hen conform gemaeckt mitten twee iersten le- 
den1yy; of simpelweg met de mededeling: tderde lith cum  domini^^^^. Vaak ook sloeg hij de 

196 GAH OA Al ,  Ir, 18-3-1552. De tekst van 1408 biedt echter mijns inziens geen ruimte voor deze 
interpretatie van de dekens. Zie over deze kwestie ook: BLONDE, De scoinle strztcturen 11-15; 
BLONDE, 'De saneringspogingen', 71-73. 

197 GAH OA Al ,  3v, 8-9-1552; 511, 10-10-1554. 
198 Het eerste en het tweede lid stonden in deze natuurlijk ook niet erg sterk: wanneer zij maatrege- 

len zouden nemen om de dekens tot gehoorzaamheid te dwingen, zouden de regelingen van 1419 
en 1525 immers al snel boven tafel komen. 

199 GAH OA Al ,  47v, 26-9-1554; zic ook: 56r, 26-3-1555; 71r, 26-6-1556. GAH OA A3, lor,  29- 
10-1574: de ambachtsdekens hebben hen geconformeert tsametzderhnnt me t  dei7 Iwee iersterz 
leeden deser stadt ...; 21v, 27-8-1575; 24v, 21-9-1575; 42r, 18-1-1576; 46v, 11-2-1576; Slv,  i -  
11-1576; 64r, 7-1-1577; 68v, 20-1-1577. 

200 GAH OA A3, SSr, 20-11-1576; 56r, 23-11-1576; 59v, 12-12-1576. Deze terminologie wordt 
ook gebruikt wanneer per ambacht afzonderlijk het standpunt wordt weergegeven: 24r, 5-9- 
1575; 3Sv, 13-12-1575. Verder komen forn~uleringen voor als: GAH OA A3, 23r, 2-9-1575: 
dierste lith seeglit .... ; het tweede lith nd idem, ende tderde non  cotztradicit; 40r, 9-1-1576: ... 
mede mi t  dandere putzcten consenteerende; 43v, 28-1-1576: Myti heeren scepetieti ende gesworetz 
...; de heeren vande rade cotiform metten heererr uanden iersten lith ... ; die dekenen vatiden nm-  
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gehele standpuntbepaling door de drie leden over, en formuleerde direct het genomen 
besluit: Item es byden drye leden gesloeten geweest aengaerzde ...'Oi. Zonder verder opont- 
houd konden deze besluiten vervolgens ten uitvoer worden gebracht. 

Vooral bij intern-stedelijke zaken is vaak sprake van het doorschuiven van de kwestie 
door het stadsbestuur naar een commissie, bestaande uit enkele personen uit de verschil- 
lende geledingen van het stadsbestuur. Wanneer het een kwestie betrof, waarbij nader 
onderzoek en eventuele onderhandelingen met derden noodzakelijk waren, werden de 
comnlissarissen daarmee belast. Het  resultaat dienden zij vervolgens in de raadsvergade- 
ring te rapporteren, waarna een besluit werd genomen, dat dan vaak weer door de com- 
missarissen werd uitgevoerd. Ook komt het voor dat pas nadat de stadsregering een be- 
paald besluit had genomen, een commissie ter uitvoering daarvan werd ingesteld. In de 
resolutieboeken komen dergelijke commissies veelvuldig voor202. Hun taken variëren van 
het inspecteren en verkopen van stegen, erven en andere stukken grond die de stad toebe- 
hoorden"" tot het voeren van onderhandelingen met het kapittel van Sint-~an*"~;  van de 
inning van een (gedwongen) lening2" tot de herziening van de gildenkaart van de visko- 
pers2''. 

Vrijwel zonder uitzondering bestonden dergelijke commissies uit vertegenwoordigers 
van alle drie de leden van de stadsregering. Elk lid benoemde een of meer personen uit 
zijn midden tot commissaris. In 1574 bijvoorbeeld besloot de stadsregering als reactie o p  
een verzoek van de olieslagers, een commissie in te stellen om de ueele inconuenienten 
ende transgressien ten achterdeele vamien seluen ambachte te onderzoeken, te rapporteren 
en te bestrijden. Het eerste lid benoemde inr. Zeger Adriaens ( 6 ) ,  gezworene, het tweede 
lid raadsheer Dirck Aertsen (8)  en het derde lid de dekens Jan Cornelis en Jan Lam- 
b e r t ~ ~ ~ " .  Benoeming in dergelijke commissies van personen die geen deel uitmaakten van 
de stadsregering, was niet toegestaan. Toen de ambachtsdekens in 1577  drie personen 
wilden benoemen, die o p  dat moment geen deken waren, leidde dat tot protesten van de 
eerste twee leden: deze gang van zaken was tegens ouden heercoemen ende goeden ge- 
bruycke. Daarop werden door het derde lid alsnog twee dekens tot con~missarissen be- 
noemdzo8. 

Z o  was de gang van zaken wanneer er een zekere mate van eensgezindheid binnen de 
gelederen van de stadsregering heerste. Vaak was er echter sprake van meer of minder 
scherpe meningsverschillen. Wanneer slechts een minderheid van het derde lid zich verzet- 
te tegen het standpunt van de eerste twee leden en de meerderheid van het eigen lid, was 
er ogenschijnlijk niets aan de hand: er was dan voldoende draagvlak om een rechtsgeldige 
beslissing te nemen. Toch was het vervolg van een dergelijke situatie afhankelijk van aard 

bachterz ad idem; 44v, 30-1-1576: De goede matinetz vattde ambizchten ... nccordeereti vide m -  
dere poittctetz boven verhaelt ...; 57v, 1-12-1576: tderde 11th ad zdem; A4, 132r, 19-10-1578: Die 
vnrzderz derde lede met  malcatzdererz opteti volrgaende saecke gecotnrnuuiceert hebbetzde, hebben 
vercleert betreffende ... heil te vuegen metten twee ierstetz leden ... 
GAH OA Al, 4r, 11-9-1552; 41r, 30-6-1554; 53r, 11-2-1555; A3, 101, 29-10-1574; 31r, 24-10- 
1575. 
Ook na 1629 werd een deel van de bestiiurlijke taken van het stadsbestuur door commissw 
uitgevoerd: HOEKX, JACOBS en LOOPER, 'De "Stadstaat"', 110. 
GAH OA Al, 22r, 16-9-1553. 
GAH OA Al, 46v, 15-9-1554; A3, 39s-40r, 9-1-1576. 
GAH OA A3, Slr, 30-10-1576. 
Ibidem, 46v, 1 1-2-1576. 
GAH OA A3, 6r, 15-10-1574. 
GAH OA A3, 66r, 9-1-1577. 
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en belang van de kwestie. In minder belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld particuliere re- 
kwesten, was een meerderheid van ambachtsdekens voldoende om tot besluitvorming over 
te gaan. Overigens was er over dergelijke zaken gewoonlijk niet zoveel onenigheid. Hoe- 
wel het een enkele keer wel v o o r k w a ~ n ~ ~ ~ ,  was het zeer ongebruikelijk, dat ambachtsde- 
kens over particuliere rekwesten en andere kleine kwesties achterraad namen; dat gebeur- 
de pas wanneer er betrekkelijk grote bedragen mee gemoeid waren2"'. 

In belangrijke zaken daarentegen werd gestreefd naar unanimiteit. In februari 1575 
beraadslaagde de stadsregering over de instelling van een nieuwe belasting o p  tarwe, bier 
en wijn, om de slechte financiële positie van de stad te kunnen verbeteren. Nadat de am- 
bachtsdekens ieder hun standpunt kenbaar hadden gemaakt, bleek de meerderheid van het 
derde lid in te stemmen met de voorgestelde maatregel. In principe was hiermee voldoende 
draagvlak binnen de raad voor invoering van de nieuwe belasting. O m  niet b y  vervangen 
vartde minste stemmen, maer b y  conseizt expres te procederen, werden de tegenstemmers 
toch teruggezonden naar hun gezworenen om opnieuw achterraad te houden over de 
kwestie en alsnog de maatregel goed te keuren. Het resultaat was evenwel nihil: soe en is 
b y  eghenen vanden ambachten yet voirder verclaert2". Hoewel de vereiste meerderheid 
van de raad vóór deze nieuwe belasting was, werd zij wegens obstructie door een minder- 
heid van de ambachtsgildert toch niet ingevoerd. In latere discussies over de n~ogelijkheden 
om de stedelijke financiën te saneren, kwam dezelfde belasting echter wel weer ter sprake 
en tenslotte werd ze met instemming van het gehele derde lid o p  5 november 1576 alsnog 
inge~teld"~. Deze kwestie is echter uitzonderlijk: vrijwel steeds werd uiteindelijk de in- 
stemming van eerste en tweede lid en de meerderheid van het derde lid voldoende geacht 
om een raadsbesluit te kunnen nemen. 

Alvorens verder in te gaan o p  de uiteindelijke besluitvorming, zal eerst nader in worden 
gegaan o p  de meest gebruikelijke situatie, die zich na de standpuntbepaling van de drie 
leden in de raadsvergaderingen voordeed. In vrijwel alle belangrijke kwesties stonden 
eerste en tweede lid tegenover een unaniem derde lid of een meerderheid daaruit. Ofwel 
trokken zich in dat geval de eerste twee leden afzonderlijk of gezamenlijk terug voor 
overleg over de situatie, om daarna hun bevindingen aan de arnbachtsgilden kenbaar te 
maken, ofwel werd direct in de raadzaal mondeling gediscussieerd tussen de drie leden2": 
de verschillende standpunten werden verhelderd, argumenten werden uitgewisseld, krach- 
tige woorden werden gesproken. Z o  voegden de heren in 1553 de ambachtsdekens toe dat 
haire opinie zeer vrempt ... [was], tenderende to t  destructie deser goeder stadt ...2'4. Soms 

209 GAH O A  A4,  19r, 30-7-1577: hier wordt per ambachtsgilde het standpunt weergegeven over 
een request van een schrijnwerker o m  een brug te mogen bouwen. 

210 GAH O A  A3, 48v,  4-12-1576: betreffende het verzoek van het predikherenklooster o m  verlen- 
ging van accijnsvrijstelling; 66v, 15-1-1577: betreffende het verzoek van een aantal burgers o m  
terugbetaling van door aan de stad geleende aanzienlijke sommen geld; A4,  l l r v ,  24-5-1577: 
betreffende het verzoek achterstallige lijfrenten te betalen en betreffende het verzoek o m  vergoe- 
ding van schade geleden ten tijde van de beeldenstorm. 

21 1 GAH O A  A3, 14r, 242-1575.  
212 GAH O A  A3,  39v, 9-1-1576; 40rv, 11-1-1576; 52r, 2-1 1-1576; 52v,  5-11-1576, 
213 Zie bijvoorbeeld: GAH O A  A l ,  6v,  13-12-1552: Eizde nae langhe communicatieti ende delibera- 

tien hiiic itzde zyn de d r y  leden ... eendrectelyck ueraccordeert geweest ...; 41r, 30-6-1554; 661, 
25-1 1-1555: Teli leste m e  ueele ende uerscheydeti altercatien hitzc inde hebben de drie ledetz ...; 
69r, 28-5-1556: Item hebben de drye leden sekere communicntie gehadt tnit malcanderen ... 
maer en hebben desen aengaende eegheti sloot ettde fi7iael resolutie gegeven ende genraeckt; 75v ,  
12-8-1556; A3 42v, 21-1-1576; 68rv, 20-1-1577. 

214 GAH O A  A l ,  14r, 20-3-1553. 
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toonden schepenen, gezworenen en raadsheren wel enig begrip voor het standpunt van het 
derde lid: wanneer de ambachtsdekens zich in februari 1576 verzetten tegen het opnemen 
van de zoveelste grote som geld, verklaren eerste en tweede lid dat hen dbeswaren ende 
belasten deser stadt alsoe zeer tegerzstaet, als den derden lith, en stellen een compromis 
voor2'". Meestal echter kwam het erop neer dat eerste en tweede lid persisteerden in hun 
stellingname. Z o  stelden de schepenen en gezworenen op 1 4  augustus 1575 dat zij moes- 
ten volharden in hun standpunt, gelyck sy tselue voer Godt ,  voerden coninck, voerde 
werelt ende den gemeynen borgeren zullen willen v e r r r n t ~ o i r d e n ~ ' ~ .  

Het gevolg van de volharding van de eerste twee leden was dat vrijwel steeds de am- 
bachtsdekens werden teruggestuurd naar hun gezworenen om opnieuw over de kwestie te 
beraadslagen. Wanneer het derde lid geen unaniem standpunt had ingenomen, kon deze 
hernieuwde achterraad wellicht een verschuiving in de stemverhouding veroorzaken. 
Meestal gebeurde dit echter niet en volhardde ook de meerderheid van de ambachtsgilden. 
Wanneer het standpunt van het derde lid wél unaniem was, trad daarin na hernieuwde 
achterraad vrijwel nooit verandering o p  en bleven ook de ambachtsgilden persisteren. Wat  
te doen in een dergelijke patstelling? Vaak verdween de gehele kwestie van de agenda. 
Ook kon dit het begin betekenen van een langdurig onder1~andelingsproces. Dit leidde 
opnieuw tot besloten vergaderingen van eerste en tweede lid, waarin de te voeren tactiek 
werd besproken. Bovenal betekende het dat na elke onderhandelingsronde de ambachtsde- 
kens het resultaat ter goedkeuring aan hun respectievelijke gezworenen moesten voorleg- 
gen. Deze onderhandelingen waren dan ook vaak zeer complex en van lange duur. 

Als voorbeeld kan hier de commissie-Tassis dienen. President-schepen Henrick Bloey- 
man (23)  had eind juli of begin augustus 1575 de kanselier van Brabant verzocht een 
oplossing te vinden voor de grote problemen die in 's-Hertogenbosch waren gerezen rond 
het garnizoen2". De soldaten dienden betaald te worden door de centrale regering, maar 
er bestond een maande~llange achterstand in de uitkering van de soldij. Dit was een van 
de belangrijkste oorzaken van de toenemende spanningen binnen 's-Hertogenbosch tussen 
bevolking en garnizoen. Wanneer de soldaten hun gage niet langs officiële weg ontvingen, 
hadden zij immers de gewoonte om die onder dreiging met geweld van de plaatselijke 
overheid of bevolking af te persen2". De kanselier zond hierop Jean-Baptiste de Tassis2" 
als commissaris naar 's-Hertogenbosch. Landvoogd Requesens had in het verleden elk van 
de vier vendels van het garnizoen 1.200 gulden per maand beloofd. Tassis stelde nu in de 
vergadering van de drie leden voor, dat de stad de helft van die in totaal 4.800 gulden 
zou voorschieten. Brieven va77 indemniteyt zouden terugbetaling door de centrale overheid 
garanderen22o. 

Het eerste lid bleek na onderlinge beraadslagingen bereid te zijn 300 gulden per vendel 
te betalen, in totaal 1.200 gulden. Dit alles onder de volgende voorwaarde~i: alle geestelij- 
ken2*' binnen de stad moesten gezamenlijk de helft van dat bedrag opbrengen; de toestem- 
ming zou slechts voor de duur van twee maanden gelden; verzekering van terugbetaling of 
korting van het geleende bedrag o p  komende beden moest worden gegeven. Het  tweede 
lid kon zich volledig in dit standpunt vinden. Bovendien verzochten de raadsheren de 

215 GAH OA A3, 45r, 4-2-1576. 
216 GAH OA A3, 19v, 14-8-1575. 
217 GAH OA A3, 16v, 9-8-1575. 
218 GUDDE, Vier eeutuetz geschiedenis, 13-27. 
219 Zie over hem: Nationaal Biografisch Woordetzboek 2 (Brussel 1966) 841-855; Biographie Ara- 

tionale 24 (Brussel 1926-1929) 612-616; JANSSENS, 'Brabant in het Verweer', 262, noot 16. 
220 GAH OA A3, 16v, 9-8-1575. 
221 Wie met deze aanduiding worden bedoeld wordt niet nader gespecificeerd. 
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centrale regering haast te maken met de beoordeling van de concepten die in 's-Hertogen- 
bosch waren opgesteld om de stad zonder garnizoen te kunnen verdedigen. Het derde lid 
nam achterraad en zou de volgende dag rapport uitbrengen222. 

O p  10 augustus 1575 maakten de dekens van veertien van de zestien stemhebbende 
ambachtsgilden hun standpunten in de raad kenbaar. Twee gilden waren afwezig. Zeven 
gilden gingen min of meer akkoord met het standpunt van de eerste twee leden2". Zes 
gilden wezen het resoluut van de hand. De ververs tenslotte hadden o p  dat moment geen 
gezworenen. De slotsom was, dat o p  basis van de verschillende standpunten van de de- 
kens gheen slot ofte conclusie conste worden gemaeckt. De dekens die zich tegen het 
standpunt van de eerste twee leden hadden verzet, werd verzocht nogmaals met hun ge- 
zworenen te gaan overleggen en de volgende dag opnieuw rapport uit te Een 
aantal ambachtsgilden ging nu alsnog akkoord. O p  11 august~is bleken negen ambachten 
het standpunt van eerste en tweede lid te delen, vijf bleven zich verzetten; welcke achter- 
volgende is mette meesten stemmen vande ambachten conclusie gemaeckt. Deze beslissing 
van de stadsregering werd vervolgens overgebracht aan commissaris  ass sis^^.'. 

Twee dagen later verscheen Tassis opnieuw met de militaire gouverneur in de raads- 
vergadering. Hij stelde vast dat hetgeen de raad had toegestaan, niet voldoende was om 
het garnizoen tot rust te brengen. De landvoogd was niet bij machte om de soldij van het 
garnizoen o p  korte termijn uit te betalen. Indien er niet snel iets zou worden ondernoment 
dreigde muiterij. Uitvoerig stond Tassis stil bij de desastreuse gevolgen daarvan voor de 
stad. Daarom vroeg hij de raad met klem nogmaals zijn oorspronkelijk voorstel te willen 
inwilligen. Als enige concessie verklaarde hij zich bereid goed te keuren dat de geestelijk- 
heid naar redelijkheid zou worden aangeslagen, met als maximum één derde van de gehele 
2.400 gulden2". 

Na onderling overleg verklaarden de heren van het eerste lid om d'meeste quaet mi t  
d'minste te scouwerz ende renzedieeren, zich bereid tot betaling van die 2.400 gulden per 
maand, voor ten hoogste drie maanden, met een schriftelijke verzekering dat de gehele 
som zou worden terugbetaald. Bovendien moest Tassis ervoor zorgen dat de centrale rege- 
ring de geestelijkheid schriftelijk zou bevelen een derde van dat bedrag o p  te brengen. Het 
tweede lid ging hiermee volmondig akkoord2". De ambachtsdekens namen in deze belang- 
rijke kwestie natuurlijk achterraad2". 

Toen de ambachtsdekens de volgende dag rapport ~iitbrachten, bleken veertien van de 
zestien gilden te persisteren in hun vorige standpunt. Vijf daarvan hadden zich steeds 
verzet tegen het meerderheidsbesluit van 11 augustus en volhardden in dat verzet. De 
overige negen hadden het eerdere besluit gesteund, maar verzetten zich tegen de nieuwe 
voorstellen. Twee gilden gaven om verschillende redenen geen standpunt22'. De conclusie 
was dat er sprake was van een generael persisteeringhe van alle den ambachten. Het eerste 

222 GAH OA A3. 16v-17r. 9-8-1575. 
222 Zes gingen volledig accoord, alleen de molenaars wilden slechts toestemming geven voor één 

maand. 
224 GAH OA A3, 17rv, 10-8-1575. 
225 GAH OA A3, 17v, 11-8-1575. 
226 GAH OA A3, 18r, 13-8-1575. 
227 Raadsheer Goyaert Loef (120) eiste bovendien dat de koning rente moest hetalcn over het be- 

drag, dat de stad immers in feite aan de centrale overheid leende. 
228 GAH OA A3, 18r, 13-8-1575. 
229 De dekens van de smeden hadden niet al hun gezworenen kunnen spreken. Degenen die ze wel 

hadden gesproken, waren het onderling oneens. Zij wilden daarom nogmaals achterraad houden. 
De korenkopers eisten, alvorens een standpunt in te nemen, eerst inzage in de commissiebrief 
van Tassis. 
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lid trok zich vervolgens terug, maar bleef na onderling overleg bij zijn standpunt en ver- 
zocht de ambachtsdekens innen zoe verre hen verdu7zckt eenich prouffyt te cunnen gedoe72 
by hetzne gesworens, nogmaals achterraad te nemen. De raadslieden sloten zich hierbij 
aan230 

De ambachtsdekens vergaderden vervolgens opnieuw met hun gezworenen. Dekens en 
gezworenen van smeden, bakkers, schrijriwerkers en hoedenmakers vergaderden zelfs ge- 
zamenlijk o p  een kerkhof, in het bijzijn van pensionaris Loekemans. Met nadruk wordt 
overigens in het resolutieboek gemeld, dat elk gilde uiteindelijk wel afzonderlijk zijn 
standpunt heeft bepaald en ook afzonderlijk rapport uitbracht in de raadsvergadering. 
Deze hernieuwde achterraad had een kleine verschuiving in de standpunten van de am- 
bachtsgilden teweeggebracht. O p  16 augustus bleek een drietal gilden bereid een som van 
1.600 gulden per maand o p  te brengen voor de duur van drie maanden. Nog eens vijf 
verklaarden zich bereid tot 1.200 gulden per maand, voor de duur van twee maanden2". 
Zeven gilden persisteerden, van één gilde is het standpunt onduidelijk2". Hoewel sommige 
gilden hun standpunt enigszins hadden bijgesteld, ging nog steeds geen enkel ambacht 
akkoord met het voorstel van de eerste twee leden. O p  verzoek van Tassis namen de de- 
kens opnieuw achterraad'". 

Wat er tussen het einde van de raadsvergadering van 16 augustus en de aanvang van 
die van de volgende dag is gebeurd, is onbekend. Toch rnoeten dekens en gezworenen van 
de verschillende ambachtsgilden o p  de een of andere manier onder zware druk zijn gezet 
door de eerste twee leden. O p  1 7  augustus immers verklaarden zes gilden zich geheel 
accoord met het standpunt van de eerste twee leden. Nog eens twee accepteerden een 
bedrag van 1.600 gulden voor de duur van drie maanden. Eén gilde, dat zich daarvóór 
steeds had verzet, was absent; vier persisteerden; drie gilden worden in het geheel niet 
genoemd. Telling van de stemmen levert op: zes gilden vóór; twee vóór, mits een lager 
bedrag; vier tegen; vier onduidelijk (waarschijnlijk twee min of meer vóór en twee tegen). 
Na onderlinge beraadslagingen concludeerden eerste en tweede lid dat  zy vynden de voirs. 
rapporten machtich genoch te wesen, om der petitie vande voers. Taxis te voldoen ende 
t'effectueeren. Indien de ambachten, die een bedrag van 1.600 gulden hadden goedge- 
keurd, het genomen besluit niet wensten te volgen, zou hen daarvan desgewenst akte wor- 
den verleend. Dit bleek echter niet nodig te zijn. Daarmee was de zaak in kannen en krui- 
ken. Tassis werd verwittigd dat de stadsregering zijn voorstellen had goedgekeurd2". Ten- 
slotte overhandigde Tassis o p  27 augustus een open brief aan de stadsregering, waarin de 
landvoogd verklaarde al het geld dat de stad besteedde om het garnizoen rustig te houden, 
terug te zullen betalen2'". 

In verband met de commissie-Tassis was de stadsregering in de loop van negen dagen 
zeven maal bijeen geweest en hadden de ambachtsdekens vijf maal achterraad genomen. 
Deze koortsachtige activiteit van alle geledingen van de stadsregering moet toegeschreven 
worden aan de gespannen sfeer in de stad, die elk moment tot een uitbarsting leek te kun- 
nen komen. Schepenen, gezworenen, raadslieden, arnbachtsgilden, allen waren zij er terde- 

GAH O A  A3, 19rv, 14-8-1575. 
Dit standpunt komt overeen met het besluit van 11 augustus, alleen worden nu maar twee 
maanden toegestaan. In feite houdt dit derhalve in dat deze gilden persisteerden in hun vorige 
standpunt. 
I11 het resolutieboek staat slechts genoteerd dat de schrijnwerkers hun standpunt in schrift in- 
leverden, zonder dat  de inhoud nader wordt uitgewerkt. 
GAH O A  A3, 19v, 16-8-1575. 
GAH O A  A3, 20r, 17-8-1575. 
GAH O A  A3, ~ O V ,  27-8-1575. 
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ge van doordrongen dat een oplossing snel diende te worden gevonden. Wanneer er geen 
sprake was van dergelijke directe dreiging en gevaar voor het welzijn van de stad, namen 
onderhandelingen binnen de stadsregering gewoonlijk een veel langere periode in beslag. 
Overleg en besluitvorming over de goedkeuring van beden aan de hertog konden vaak 
maanden voortduren. 

Wanneer de stadsregering in een bepaalde kwestie niet tot overeenstemming kon ko- 
men, bestond, zoals reeds eerder opgemerkt, de mogelijkheid om de zaak weer van de 
agenda af te voeren en onbeslist te laten. Waar het echter de positie van de stad in de 
Staten van Brabant betrof, was een beslissing steeds noodzakelijk, hoezeer de partijen 
binnen de raad ook verdeeld waren. En de grootste meningsverschillen binnen de stadsre- 
gering deden zich juist voor naar aanleiding van de toekenning van steeds weer nieuwe 
bijzondere beden. Wanneer de patstelling tussen de eerste twee leden en het derde lid na 
herhaalde onderhandelingen in de raad en na herhaalde achterraad van de dekens nog niet 
was verbroken, werd in een zeer enkel geval door het eerste en het tweede lid overgegaan 
tot een bijzondere vorm van beïnvloeding van ambachtsdekens en met name van de ge- 
zworenen van de ambachten. In april 1576 kwam het voorstel ter sprake van de Staten 
van Brabant om o p  kosten vande gemeynen lande 500 à 600 ruiters en 1.000 à 1.200 
man voetvolk aan te nemen om de losgeslagen troepen, die afpersend en plunderend door 
het land trokken, te bestrijden. De eerste twee leden stemden hiermee in, mits 's-Herto- 
genbosch van zijn garnizoen zou worden bevrijd of o p  zijn minst de soldij van de soldaten 
tijdig zou worden betaald. De ambachtsdekens namen achterraad en rapporteerden de 
volgende dag. Zeven gilden bleken in te stemmen met het voorstel, de andere negen waren 
tegen. Zeven van de tegenstemmers namen opnieuw achterraad, maar de volgende dag 
bleek dat hun standpunt niet was gewijzigd. Ten einde raad gelastten de eerste twee leden 
de negen tegenstemmende gilden in groepen van drie gezamenlijk bijeen te komen o p  
veïschillende kerkhoven: de speldenmakers, schrijnwerkers en hoedenmakers om twee uur 
o p  het kerkhof van de Minderbroeders; de smeden, molenaars en korenkopers om drie 
uur o p  het kerkhof van de Kruisbroeders; de looiers, wolwevers en nestelmakers om twee 
uur o p  het kerkhof van de Predikheren. De eerste twee vergaderingen werden onderricht 
door pensionaris Hessels (PI) ,  de laatste door secretaris Gerit Colen (S3). Deze nadere 
uiteenzetting had tot resultaat dat twee van de negen ambachten alsnog het voorstel ac- 
cepteerden, waarmee de verhouding zich wijzigde in negen vóór en zeven tegen. Direct 
daarop zyn by G. Colen brieve~z van comente gedepescheert aen onsen gedeputeerden te 
~ruessele~".  

Ondanks langdurige onderhandelingen kwam het voor, dat geen overeenstemming kon 
worden bereikt over een voorstel van de eerste twee Standen. Toch diende ook in die 
omstandigheid de stad haar gedeputeerden bij de Statenvergadering een beslissing mede te 
delen. Bij voortdurende onenigheid in de raadsvergadering leidde dit ertoe, dat  de gedepu- 
teerden twee standpunten toegezonden kregen: één van de heren van de raad en 6én van 
de ambachtsdekens2". De gedeputeerden dienden dan beide standp~inten aan de Statenver- 
gadering voor te leggen. Z o  bleek in april 1556 dat de gehele Staten van Brabant een bede 
van 400.000 gulden op bepaalde voorwaarden goedkeurden, met uitzondering van die van 

236 GAH OA A3, 47rv, 71819-4-1576. 
237 Voorbeelden in: GAH OA A208. Hierin is onder a n d e ~ e  te vlnden een Naerdere opitiie ende 

accoordt vanden derde lede der stadt vati sHartoigettbossche eettdrechtelyckerr geraetnpt etide 
geaccordeert opterr XXI'" dach der mnertdt van /utrio XV LXIIII op ende aettgae7tde der legefz- 
woordtgher bede o m  heeren des Conrncx als hartoige van Brabmit wan vyffhotidert duysettt ende 
ttoeebotrdert ende vyffeiitwtntrch duysertt guldens maicke~rde sevettho~tdert ende vyf fe tr twi~rtr~h 
dtiysetzt guldett eens, d d. 21-6-1564. 



Heren van de raad 

Bruessele ende tderde lith deser stadt [ ' s - ~ e r t o g e n b o s c h ] ~ ~ ~ .  
De derde stand had binnen de Statenvergadering een positie die analoog was aan die 

van de ambachtsgilden binnen de Bossche stadsregering. Prelaten en edelen, de eerste twee 
standen, hadden steeds vooroverleg, en kwamen dan ook met een eensluidend oordeel 
naar buiten. De gedeputeerden van de vier Brabantse hoofdsteden hadden de schriftelijke 
opinie of opinies van hun stadsregeringen bij zich. Het is bekend dat ook zij onderling 
vooroverleg hielden2", maar zij hadden niet de bevoegdheid om een compromis te sluiten 
en aldus met een eensluidend standpunt van de vier hoofdsteden in de Statenvergadering 
te verschijnen. Vrijwel steeds bestonden er kleinere of grotere verschillen in de standpun- 
ten van prelaten en edelen enerzijds en steden anderzijds. Een langdurig onderhandeiings- 
proces ving nu aan, waarbij de gedeputeerden van de verschillende steden herhaaldelijk 
heen en weer reisden om overleg te plegen met hun stadsregering. Het doel van de Staten- 
vergadering was te komen tot een eensluidend compromis, dat  vervolgens aan de hertog 
kon worden gepresenteerd. Wanneer een kleine minderheid van de derde stand zich bleef 
verzetten, kon de hertog die vervangen240, dat wil zeggen terzijde schuiven; de meerderheid 
besliste. Z o  werd het derde lid van de Bossche stadsregering in juli 1554 door de hertog 
vervangen in verband met haar standpunt over een obligatie van 400.000 gulden24'. 

Net als bij de Bossche stadsregering kan ook voor de Statenvergadering worden vast- 
gesteld, dat zij streefde naar een unanieme beslissing. Vandaar de vaak langdurige onder- 
handelingen. Vandaar ook dat in bijzonder moeilijke gevallen commissarissen, meestal uit 
de Raad van Brabant, naar een weigerachtige stad werden gezonden, om die alsnog over 
te halen tot het meerderheidsstandpunt. Allereerst een voorbeeld van vóór 1525. In au- 
gustus 1522 had landvoogdes Margaretha van Oostenrijk de Staten van Brabant voorge- 
steld voor 15.000 Rijnsgulden aan renten te verkopen, om de verdediging van het land 
tegen de Fransen en Geldersen te kunnen financieren. Na  beraad stemden prelaten en 
edelen in met de verkoop van renten ter waarde van 9.000 gulden. Tweemaal keerden de 
gedeputeerden van de vier Brabantse hoofdsteden huiswaarts, tweemaal brachten zij een 
negatief oordeel terug. Bij de derde bijeenkomst van de Staten, o p  4 december te Antwer- 
pen, gingen Leuven en Antwerpen akkoord, maar persisteerden Brussel en 's-Hertogen- 
bosch in hun afwijzing. O p  basis van deze stemverhoudingen was geen conclusie mogelijk. 
O m  een einde te maken aan de ontstane patstelling, vertrokken hierop de abten van Toii- 
gerlo en Sint-Bernard vergezeld van Hieronymus vander  oot^^*, kanselier van de Raad 
van Brabant, naar 's-Hertogenbosch. Met hen reisden de gedeputeerden van de drie an- 
dere steden. Opnieuw vergaderden zij, nu in 's-Hertogenbosch, over de kwestie van de 
r e n t e n v e r k ~ o ~ ~ ~ ~ .  Antwerpen en Leuven bleven bij hun goedkeuring, die van Bruessel en 
waren nyet genoch beraden te consenteren. De volgende dag, 1 2  december, vergaderde de 
Bossche stadsregering. De eerste twee leden toonden zich bereid akkoord te gaan met het 
voorstel, de ambachtsdekens namen vanzelfsprekend achterraad. Het resultaat was nega- 
tief. In de raadsvergadering van 15 december verklaarden vervolgens de gedeputeerden 

238 GAH OA A l ,  68r, 6-4-1556. 
239 WILS, 'De werking', 8. 
240 Ibidem, 9; VERHOFSTAD, D e  regering der Nederlaítde~t, 104; GORISSEN, 'De prelaten van 

Brabant', 79; WELLS, Antwerp atid the govertiment of Philip 11, 167; JANSSENS, 'Brabant in  
het verweer', 109, 149; DE VRANKRIJKER, 'Overstemming en submissie', 93. 

241 GAH OA A l ,  42v, 20-7-1554. Zie bijvoorbeeld ook: A3, 41r, 13-1-1576. 
242 Zie: GAILLARD, Le conseil de Brabant, 338; DE RIDDER-SYMOENS, 'Milieu social', 265. 
243 De stadsrekening over het jaar 1522-1523 ontbreekt, waardoor geen nadere bijzonderheden 

over uitgaven aan wijnschenkingen, aan aankleding van de vergaderzaal en dergelijke bekend 
ziin. 
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van de andere drie steden hun instemming met de verkoop van een bepaald bedrag aan 
renten. Brussel was blijkbaar intussen ook van mening veranderd. De ambachtsgilden 
vergaderden weder op hoir kerchouen, opnieuw met een in meerderheid negatief resultaat. 
Daarop beval de kanselier die gemeyn ambachten ... op  zekere penen [te/ comen op  hoir 
gewoentlycke kerchouerz. De kanselier trok eerst naar de Minderbroeders en vervolgens 
naar de Predikheren, legde de verzamelde gildenbroeders de situatie nogn~aals uitvoerig uit 
en gaf hen het advies om metten anderen consent [te/ dragen. Hierop besloot her derde lid 
in te stemmen met de verkoop van renten tot het bedrag van 5000 gulden. Dit besluit 
werd aan de andere leden van de Statenvergadering medegedeeld, die vervolgens o p  1 9  
december de stad verlieten244. 

O p  12 maart 1556 had de koning van de Staten-Generaal de heffing van een honderd- 
ste penning o p  alle roerende en onroerende goederen en een vijftigste penning o p  handels- 
en industriekapitaal gevraagd. Beraadslagingen over deze bede vonden vervolgens plaats in 
de verschillende gewestelijke Statenvergaderingen. In juni gingen de eerste twee Standen 
akkoord met de som van 660.000 gulden, mits die o p  andere wijze zou worden opge- 
brachtz4< De drie leden van de Bossche stadsregering achtten her onmogelijk dat hun stad 
hierin kon bijdragen, overmits de groote schulden ende tachterheyden, de groote armoede, 
benautheyt ende miserie [en/ het quaet gewassch van uier uorleden j a e ~ n ' ~ ~ .  Daarop zond 
de koning in september 1556 Willem van Oranje en Dirck ~ o p ~ e n ~ ~ ' ,  raadsheer in de 
Raad van Brabant, naar 's-Hertogenbosch, om de stadsregering over te halen de bede 
alsnog goed te keuren. Tegenover de drie leden deden zij vele ende uerscheyden remon- 
strantien, persuasien ende inductien ..., ten eynde dat de selue leden zouden willen con- 
senteren ende accorderen ...24! De stadsregering volhardde echter eensgezind in haar af- 
wijzing. Verdere onderhandelingen volgden, zonder resultaatz4'. Ook de wetsvernieuwing 
van begin oktober bracht geen verandering in het standpunt van het eerste lid. Beide com- 
missarissen zullen alle mogelijke wegen hebben bewandeld om de leden van de stadsrege- 
ring van gedachten te doen veranderen, maar de eerste twee leden volhardden. 

Het meeste succes had Oranje nog bij de ambachtsdekens: bij hen nam hij de bereid- 
heid waar om concessies te doen, onder voorwaarde dat de koning hen voor deze ene 
maal toe zou staan om een algemene vergadering te houden van allen die onder het derde 
lid waren2j0. Wat dit precies inhield is onduidelijk: een bijeenkomst van alle gildebroeders 
van alle stemhebbende gilden; een vergadering van alle dekens en hun gezworenen; of een 

244 PvO 349-350. 
245 GAH OA B62, 1555-1556, uttgavetz aan heeren scepene U...; VAN ZUYLEN, Iwentnrrs, 697: by  

twee tbrende petznttzghetz vandetr laerlycxschetz incomen van lee~zgoeden, chynsgoedetz etc., ende 
daeretz boven by  twee hotzdertstetz petzizrtzghetz van fretten, fitzantren, wissel, coopnzanschape~z 
ende dzergelycke handelttigen. VERHOFSTAD, De regerrtzg der Nederlatzden, 93, spreekt van 
twee maal de 1Oe penning van het jaarlijks inkomen uit onroerende goederen en de SOe penning 
op de waarde van het roerend goed. 

246 GAH OA Al ,  70v, 26-6-1556. 
247 Zie over hem: PLO 173-174; DE RIDDER-SYMOENS, 'Milieu social', 271. Zie p.346-347. 
248 GAH OA Al ,  79v, 15-9-1556. 
249 Het oudste resolutieboek loopt slechts tot en met 17-9-1556. Door deze omstandigheid zijn we 

over de periode daarna minder goed ingelicht. Met name op basis van de correspondentie van 
Willem van Oranje (zie volgende noot) kan echter de gang van zaken verder worden gevolgd. 
Zie ook: VAN ALFEN, "s-Hertogenbosch en de prins van Oranje', 108-109. 

250 GACHARD ed., Correspotzdance de Guillnume Ie Taciturne I, 332: ... moyennant que leur [het 
derde lid] fust accordé, de la part de Vostre Majesté, de faire assemblée gétzérale de tous ceulx 
qui sont dessoubz ledict troiziesme membre, pour totter s'ilz les pourriont itzduyre 2 l'intentio~r 
de Vostre Majesté. Zie ook: GROEN VAN PRINSTERER ed., Archives I, 24-26. 
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gezamenlijk overleg van alleen alle dekens? We constateerden reeds, dat overleg van de 
dekens onderling, hoewel na 1525 officieel verboden, in de jaren vijftig van de zestiende 
eeuw een geaccepteerde praktijk was. In dit geval werd expliciet éénmalige toestemming 
gevraagd: dit impliceert dat onder normale omstandigheden het gevraagde verboden was. 
Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat  het om een uitgebreidere vergadering ging, dan van 
alleen de ambachtsdekens. Het is echter niet geheel uitgesloten dat het hier om de een- 
malige officiële erkenning gaat van het eigenlijk verboden, maar reeds lang gedoogde ver- 
schijnsel van een gezamenlijke vergadering van de dekens. Hoe het ook zij, Oranje ging 
akkoord. Het gevolg was dat het derde lid enige concessies deed aan de hertog. Het betrof 
weliswaar geen instemming met de bede, maar, zo schreef Oranje aan Filips 11, het ant- 
woord van het derde lid getuigde wel van goede wil en affectie voor de hertog. Hij drong 
er dan ook o p  aan het standpunt van het derde lid niet direct terzijde te schuiven en reke- 
ning te houden met de grote armoede van de stad2". De koning en ook landvoogd 
Emanuel Filibert van Savoye konden echter het standpunt van het derde lid niet accepte- 
ren en drongen bij Oranje aan o p  verdere onderhandelingen met alle drie de leden2s2. 

Het verdere verloop van de onderhandelingen is door het ontbreken van bronnen on- 
duidelijk. Oranje schijnt kort na 7 oktober de stad te hebben verlaten. De onderhande- 
lingen moeten echter met succes zijn voortgezet: in november verschenen gedeputeerden 
van 's-Hertogeilbosch in de Statenvergadering met de goedkeuring, onder bepaalde voor- 
waarden, van de bede. Toen de koning verzocht om de middelen om te voldoen aan de 
bede te wijzigen, werd dit ook door de Bossche stadsregering geaccepteerd2". In de andere 
Brabantse hoofdsteden speelden zich soortgelijke taferelen af, die zelfs nog langer duur- 
den. Tenslotte volgde pas o p  27 juli 1557  de definitieve instemming van de Staten van 
 rab bant^". De stad 's-Hertogenbosch had zich aanvankelijk fel verzet tegen de bede, maar 
door langdurige onderhandelingen wist Willem van Oranje eerst het gesloten front van de 
stadsregering te breken door het derde lid tot concessies te bewegen. Daarna moeten ook 
eerste en tweede lid hun verzet hebben gestaakt. 

6.3.2.1. geheimhouding 
Alvorens over te gaan tot de besluitvorming, moet eerst nog de aandacht worden geves- 
tigd o p  het vertrouwelijke karakter van hetgeen in de raadsvergaderingen werd besproken. 
In paragraaf 6.1.5 is de fysieke beslotenheid van de vergadering aan de orde gekomen. 
Eenzelfde beslotenheid kan worden geconstateerd wat betreft de standpunten van de ver- 
schillende leden en de onderlinge discussies. Z o  mogelijk trad het stadsbestuur met een 
eensluidende beslissing naar buiten. Onenigheid binnen de vergadering, die daar vaak aan 
vooraf was gegaan, diende binnenskamers te blijveil; de stadsregering straalde gemeende 
of geveinsde eensgezindheid uit. O p  de vraag van Willen1 van Oranje welk standpunt het 
eerste en tweede lid met betrekking tot zijn commissie innamen, kreeg hij als antwoord, 
dat zij niet gewoon waren dit standpunt aan cominissarissen bekend te maken, maar dat  
zij daartoe gedeputeerden naar de hertog zouden zenden. Ook voorheen hadden zij bij 
con~missarissen als Henrick van Nassau en Floris en Maximiliaan van Egrnond o p  dezelf- 
de wijze gehandeld. Pas toen een ambachtcdeken in de raadsvergadering het standpunt 
van de eerste twee leden aan Oranje had uiteengezet, zagen de laatsten geen bezwaar meer 

GACHARD ed., Correspottdatrce de  Guillaurne le Taciturrte I, 332-334. 
Ibidem, 335-336. 
VAN ZUYLEN, Inventaris, 701-702. 
VERHOFSTAD, D e  regering der Nederlanden, 104. Zie voor de ontwikkelingen rond de bede in 
Antwerpen: WELI.S, Antwerp nnd the govertttnettt o f  Philip 11, 148-168; in Brussel: HENNE en 
WAUTERS, Histoire de  la wille de  Bruxelles I ,  316; LOUANT, 'Les nations de Bruxelles'. 



om erover te spreken2"". 
In 1575 deelden de eerste twee leden hun standpunt aan commissaris Tassis mede, nog 

voordat het derde lid zijn eigen standpunt in de raad had k~innen presenteren. De eerste 
twee leden wilden Tassis in veel grotere mate tegemoet komen dan het derde lid. De am- 
bachtsdekens konden nu niet meer in de beslotenheid van de raadsvergadering hun stand- 
punt uiteenzetten en met de eerste twee leden onderhandelen om tot een gezamenlijke stel- 
lingname te komen. Doordat de hele zaak prematuur aan Tassis was geopenbaard, voel- 
den de dekens zich door de eerste twee leden zwaar onder druk gezet. Zij protesteerde 
dan ook fel en verklaarden dat het beter waer dat de heeren vande iersten leeden hen 
opinie niet en hadden geopent om darme derde lith niet te culpeeren. Het resultaat was 
overigens averechts voor de eerste twee leden: de ambachtsdekens volhardden namelijk, 
mede uit onvrede met de gevolgde procedure, in hun negatieve oordeel2"'. 

Tot slot een laatste voorbeeld: in november 1577  bezochten enkele commissarissen 
van Willem van Oranje de stad, met name om erop aan te dringen de verdediging van de 
stad in paraatheid te brengen. Blijkbaar wilden deze commissarissen direct het standpunt 
van het eerste lid o p  hun voorstellen vernemen. Schepenen en gezworenen hebben echter 
van huerder opinien eegheen oepeningen willen doen in  presentien vanden gheenen die 
varzden eedt vande stadt ofte drye leden nyet en zyn, sonder aduis vanderz raidsheeren 
ende goede mannen vanden ambachten, o m  nyet te doen tegens de priuilegien ende ouden 
hercommen deser stadt. Uiteindelijk gaven zij, na overleg met de andere leden, als uitzon- 
dering toch opening van zaken aan de cornrnissarissen, o p  voorwaarde dat die hen acten 
uaiz n o n  prejudicierz2" zouden verlenenzs8. 

Uit deze voorbeelden zou kunnen worden opgemaakt, dat hetgeen in de raad werd 
besloten onder normale omstandigheden daadwerkelijk binnenskamers bleef. Toch mag 
worden betwijfeld of dit in de praktijk ook steeds zo was. De stadsregering bestond in 
volle omvang uit zo'n 90 personen. Daar kwamen nog eens 177  gezworenen van de am- 
bachtsgilden bij, die ook o p  de hoogte waren van o p  zijn minst een deel van de inhoud 
van de vergaderingen. Hoewel officieel de beraadslagingen geheim waren, zal in de prak- 
tijk onder de stadsbevolking op zijn minst een vage kennis hebben bestaan van de onder- 
werpen en standpunten die in de raadsvergaderingen werden ingenomen. De situatie 
kwam anders te liggen wanneer het commissarissen van het hof betrof. We hebben gezien 
dat die geregeld naar 's-Hertogenbosch werden gestuurd om de stadsregering tot een be- 
paalde beslissing aan te sporen. Voor hun taak was het van groot belang te weten hoe de 
stemverhoudingen binnen de raad lagen. Zij werden echter niet toegelaten tot de beraad- 
slagingen van de drie leden, maar kregen alleen de eindconclusies van de vergaderingen te 
horen. De hiervoor genoemde voorbeelden bevestigen deze praktijk. Toch lijkt het erop 
dat  de vele commissarissen, die vanuit Brussel om uiteenlopende zaken naar 's-Hertogen- 
bosch werden gezonden, hebben getracht om in het geheim in overleg te treden met voor- 
al de schepenen. Of zij in die opzet ook daadwerkelijk slaagden, was vooral afhankelijk 
van de bereidwilligheid van de schepenen. Als voorbeeld kan de commissie dienen van Jan 
van Merode en Jan Scheyfve, kanselier van Brabant. Zij arriveerden eind oktober 1566 in 
's-Hertogenbosch om de stad na de twee beeldenstormen van dat jaar te pacificeren. Ener- 
zijds volgden zij de gangbare procedure: zij legden hun commissiebrief aan de raad voor 
en begonnen onderhandelingen met de drie leden. Anderzijds namen zij echter direct in 
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het geheim contact op met enkele belangrijke personen uit het eerste en tweede lid, met 
wie zij veelvuldig vooroverleg voerden, alvorens zich tot de gehele raadsvergadering te 
wenden2". 

6.3.3. BESLUITVORMING 

Het sluitstuk van de behandeling van een kwestie in de raad werd gevormd door de vast- 
stelling van de uiteindelijke beslissing van de stadsregering. In het voorgaande is in een 
aantal voorbeelden al gesproken over de wijze van besluitvorming. Hierna zal een over- 
zicht worden gegeven van de verschillende manieren, waarop besluiten konden worden 
genomen en zal o p  een aantal aspecten dieper in worden gegaan. 

Ingeval er geen grote meningsverschillen tussen de drie leden bestonden, was er van 
een formele stemming geen sprake: de vaststelling dat allen akkoord gingen met het voor- 
gedragen voorstel, was voldoende om tot formulering van een besluit te komen. Wanneer 
er daarentegen na discussie en onderhandelingen in de raad nog steeds sprake was van 
onenigheid tussen de verschillende leden, werd vrijwel steeds een beslissing genomen bij 
meerderheid van stemmen. Alleen in kwesties die betrekking hadden o p  de Staten van 
Brabant werd af en toe geen meerderheidsbesluit van de raad als geheel genomen, maar 
zonden de eerste twee leden enerzijds en het derde lid anderzijds hun verschillende stand- 
punten afzonderlijk naar de stedelijke gedeputeerden in Brussel. Hiervoor is reeds geme- 
moreerd dat  een meerderheid binnen elk van de drie leden formeel voldoende was om een 
besluit rechtsgeldig te maken. Aangezien de eerste twee leden steeds een eensluidend 
standpunt innamen, kwam het er in de praktijk o p  neer dat zij de steun van een meerder- 
heid van de ainbachtsgilden nodig hadden. We constateerden dat  in belangrijke zaken 
gestreefd werd naar unanimiteit, naar een absolut consent oft accordZh0. Soms gebeurde 
het zelfs dat een voorstel, waarvoor een meerderheid bestond, maar dat  geen unanieme 
steun genoot, werd teruggetrokken. 

In de meeste gevallen werd echter wel genoegen genomen met een meerderheidsbesluit. 
Soms werd in dit verband dezelfde terminologie gebezigd als in de vergaderingen van de 
Staten van Brabant: Die dekenen vanden smeden hebben geprotesteert int middel ende 
opinie vanden prelaten ende edelen rzyet te consenteren, maer want het mestedeel vande 
ambachten consent gedragen hadden als voere, zyn de dekenen vande smeden uewanghen 
geweest2h'. Meestal werd een meerderheidsbesluit aangeduid met zinsneden als: ... is mette 
meesten stemmen vande ambachten conclusie gemaeckt ...l6'; Conclusie genomen byden 
meesten stemmen vande ambachten ...lh3; In effecten de meesten menichten [van ambachts- 
gilden] met de heeren accorderen Ende is alsoe slot genzaeckt ...2hi; IS coi~cltidendo 

259 ARAB AA 142711, con~missarissen aan Margaretha van Parma, 9-11-1566: ... et Ie jour 
ensuiuant neus a u o m  appellé secrètement vers nous aulcuns des principnux et plus aduisez du  
premier et second rnembre ...; commissarissen aan Margaretha van Parma, 1-12-1566: ... auons 
faict ouerture dicelle en  sécret confidatice a u  premier escheuin et a aulcuns aultres de  premier et 
second membre ...; commissarissen aan Margaretha van Parma, 11-1-1567: ... i1 nous a sanzblé 
conuenir auparauant de proposer tzotre charge aux  trois mernbres, de communiquer lesdits 
poinctz en sécret et co?tfidance au premier escheuin et a aulcu?zs aultres des principaulx et plus 
aduisez du  premier et second metnbre, tous g e m  de bien et catholique et hors de toot te  soubzo t~  
. . . 
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slot gemaeckt of simpelweg: Conclusie ...2h'; Conclusio facta ...2'R. In het geval dat 
de meerderheid van de ambachtsdekens het voorstel van de eerste twee leden ook na 
onderhandelingen bleef verwerpen, bleef de zaak onbeslist. Geen enkele maal kwam het 
voor dat een beslissing werd genomen door de eerste twee leden en een minderheid van 
het derde lid. Wel deed zich zo nu en dan de situatie voor dat telling van de stemmen van 
de ambachtsdekens geen duidelijk uitsluitsel opleverde. In sommige gevallen werden dan 
de afwezige dekens als instemmend meegeteld om zo alsnog een meerderheid te creëren. 
Z o  bleek bijvoorbeeld in november 1576 na telling van de stemmen van het derde lid, dat 
acht gilden instemden met een bepaald voorstel van de eerste twee leden, dat zes gilden 
tegenstemden, dat de wolwevers zich aansloten bij de meerderheid en dat de ververs 
afwezig waren. Uit deze toestand werd de conclusie getrokken dat de meerderheid 
inclusief de wolwevers het voorstel goedkeurde, ende nemende tot confort die verwers, 
absent als present ende consentunt2". De afwezige ververs werden dus meegeteld alsof zij 
hun goedkeuring hadden gegeven. Dergelijke twijfelachtige praktijken kwamen echter 
zelden voor. 

Bij onderhandelingen en finale besluitvorming over belangrijke zaken werd steeds ge- 
streefd naar een grote opkomst van alle drie de leden. De zwakste schakel in dit opzicht 
was het tweede lid. Over de opkomst van de raadsheren is in hoofdstuk 5 reeds gespro- 
ken. Ook is reeds geconstateerd dat de aanwezigheid van slechts één raadsheer niet vol- 
doende werd geacht om tot een valide opinie van het tweede lid te komen2". 

Een enkele keer kwam het voor dat schepenen, gezworenen of raadslieden, die een 
vergadering niet hadden bijgewoond, later alsnog hun instemming met de genomen be- 
sluiten kenbaar maakten2". Uitzonderlijke omstandigheden konden een bijzonder lage 
opkomst in de raadsvergaderingen tot gevolg hebben. O p  1 5  september 1554 zou de Bos- 
sche stadsregering vergaderen over een nieuwe bede van 400.000 gulden. Maar mitsdyen 
dat  veel uande scepenen ende heeren vande raede gevloyen ende buyten vertrocken 
waeren, overmits de groote sieckte, werd besloten de kanselier van Brabant te verzoeken 
om de beslissing over het Bossche standpunt uit te mogen stellen totdat die sterfft ewenich 
gecesseert zoude ~ y n ~ ' ~ .  Opvallend genoeg werd o p  die dag wel een aantal intern-stedelijke 
kwesties behandeld. De relatie met hertog en Staten en het Bossche aandeel in de bede 
waren dan ook van groter gewicht voor de raad dan bijvoorbeeld graafwerkzaamheden 
rondom de stad2'". Goedkeuring van een nieuwe bede had, ongeacht de wijze van inning, 
altijd directe negatieve gevolgen voor de financiële positie van de inwoners van de stad. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat bij dergelijke impopulaire beslissingen steeds ge- 
tracht werd een zo groot mogelijke opkomst van de drie leden te bewerken, zodat het be- 
sluit zo breed mogelijk gedragen werd. 

265 GAH OA A3, 35v, 13-12-1575. 
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6.3.3.1. verkiezingen 
Tenslotte moet hier nog nader worden ingegaan o p  een bijzonder soort besluitvorming, 
namelijk de verkiezing van (semi-)overheidsfunctionarissen. Uit de resolutieboeken en 
andere bronnen kan worden opgemaakt dat over deze verkiezingen de nodige onenigheid 
bestond binnen de raad. Enerzijds was dit het gevolg van de tegenstellingen tussen de 
verschillende leden, anderzijds was de te volgen procedure in een aantal gevallen bepaald 
niet helder. 

In ruil voor goedkeuring van een bede, stelde het derde lid van de Bossche stadsrege- 
ring in 1565 een aantal eisen. Onder andere eisten de ambachtsdekens van de hertog een 
behoorlijke regeling voor de verkiezing van verschillende functionarissen. In hun schrifte- 
lijke opinie274 onderscheidden de dekens twee categorieën functionarissen. In de eerste 
plaats zijn dat officiers, dienaers oft administrateurs der zelver stadt zoals rentmeesters, 
verschillende soorten zegelaars, keurmeesters, ijkmeesters en weegmeesters. He t  gaat hier 
om functionarissen die zich met het beheer van de stedelijke financiën en de regulering 
van de stedelijke economie bezighouden. De tweede groep bestaat uit functionarissen als 
kerkmeesters, gasthuismeesters, ziekenmeesters2", pensionarissen, griffiers, secretarissen en 
klerken. Hier gaat het enerzijds om bestuurders van charitatieve instellingen, anderzijds 
om functionarissen die schepenen en stadsbestuur in hun werkzaamheden ondersteunen. 

Voor de eerste categorie stelde het derde lid de volgende verkiezingsprocedure voor: 
wanneer bijvoorbeeid vier functionar~ssen moesten worden aangesteld, zouden de eerste 
twee leden vier personen nomineren, waaruit het derde lid er twee zou kiezen. Het derde 
lid o p  zijn beurt nomineerde eveneens vier personen, waaruit de eerste twee leden er 
eveneens twee zouden kiezen. Deze procedure zal niet nieuw zijn geweest. Reeds in 1471 
was een enigszins vergelijkbare, procedure vastgesteld voor de verkiezing van vier zege- 
laars en twee komzegeiaars. Toen was bepaald dat eerste en tweede lid twee personen uit 
het derde lid zouden kiezen, eerste en derde lid twee uit het tweede en tweede en derde lid 
twee uit het eerste lid. Deze zes personen moesten vervolgens de zegelaars kiezen2". In 
1477 werd dit zeskoppige kiescollege afgeschaft, in 1503  werd het opnieuw 
om vervolgens de hele zestiende eeuw door in werking te blijven. In de resolutieboeken 
wordt de jaarlijkse vaststelling van dit kiescollege aangeduid met de term het vosken 
cloeren2" of simpelweg t v ~ s k e n ~ ' ~ .  Ook andere keurmeesters en dergelijke functionarissen 
werden door het stadsbestuur gekozen, maar hoe dat precies in zijn werk ging is onbe- 
kend'". Het is daarom niet vast te stellen in hoeverre de in 1565 door het derde lid voor- 
gestelde keuzemethode wortelde in de praktijk. Toch mag worden verondersteld dat het 
de ambachtsdekens vooral ging om een formele vastlegging van de procedure, zodat in- 
breuken daarop niet meer of althans minder eenvoudig konden plaatsvinden. Opvallend is 
wel dat de dekens ook het ambt van rentmeester in deze categorie plaatsten. Hier raken 
we een conflictpunt dat in hoofdstuk 7 nader zal worden belicht2". 

Voor de tweede categorie functionarissen stelden de ambachtsdekens in 1565 de vol- 
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gende keuzeprocedure voor: elk van de drie leden zou kandidaten mogen voorstellen, die 
naar hun mening geschikt waren, mits geboren poorters van 's-Hertogenbosch. Vervolgens 
zou uit de voorgedragen kandidaten worden gekozen metten meesten stemmen vazzde 
persoenen, hoeft voer hoeft, die alsdan inde vergaderinge vande drye leden ter gesetter 
uren gecommen zullen zyn. Iedere aanwezige, of hij nu tot het eerste, tweede of derde lid 
behoorde, zou een individuele stem uitbrengen. De kandidaat met de meeste stemmen zou 
vervolgens benoemd worden. De dekens beriepen zich hierbij o p  een regeling uit 1458. In 
dat jaar had hertog Filips de Goede na een conflict officieel erkend dat de benoeming van 
onder andere klerken en secretarissen aan het Bossche stadsbestuur was v o ~ r b e h o u d e n ~ ' ~ .  
Hierop had de stadsregering een verordening uitgevaardigd, waarin onder andere werd 
bepaald dat klerken, secretarissen, H.  Geestmeesters, gasthuismeesters, kerkmeesters en 
ziekenmeesters zouden worden benoemd en ontslagen met volcomen eendrechtigen ruide 
ende ordinantie der schepenen, geswoeren, vaidsluden ende dekenen vanden 
De drie leden waren dus inderdaad betrokken bij de verkiezing van de genoemde functio- 
narissen, maar van een hoofdelijke stemming was geen sprake. Hoe een dergelijke verkie- 
zing dan wel verliep valt niet o p  te maken uit de verordening van 1458, zodat men zou 
kunnen veronderstellen dat de dekens ook hier de gangbare praktijk wilden vastleggen. 
Toch is dat niet zo; de praktijk bij verkiezingen van dit soort functionarissen was in de 
zestiende eeuw heel anders. In een reactie o p  de eisen van het derde lid uit 1565 zette 
schout Jacob van Brecht de gebruikeiijke procedure uiivocrig iïìderdâad was di: 
soort verkiezingen een zaak van de gehele stadsregering, inderdaad was er sprake van 
hoofdelijke stemming door de twee eerste leden, het derde lid daarentegen had slechts één 
stem per ambachtsgilde. Hierdoor hadden de eerste twee leden, mits in aanzienlijk aantal 
aanwezig, steeds de meerderheid. Het streven van de ambachtsgilden om in deze procedu- 
re per deken een individuele stem te krijgen, moet dan ook als een poging worden gezien 
tot versterking van hun positie in de stadsregering. 

In de praktijk is de roep om ongewogen hoofdelijke stemming nooit gehonoreerd. In 
de resolutieboelten komen geregeld benoemingen voor van secretarissen, kerkmeesters en 
dergelijke. Meestal is de gebezigde formulering vrij summier, zodat de gevolgde procedure 
niet valt te achterhalen. Z o  lezen we: O p  huyden den thienden dach van september anno 
voors. [1554] is dese stadt vergadeert geweest in huererz drie leden in notable ende zeer 
groote getalle om te ordinerene eenen secretaris inde plaetse van Adriaen van Achelen; 
ende is byden drie leden gekozen geweest mr. Goyart van ~ r n p e l ~ " .  Toch lijkt de proce- 
dure die de schout in 1565 beschreef later niet steeds te zijn gevolgd. We beschikken over 
één voorbeeld uit 1584, dat de mogelijkheid biedt de gang van zaken nader te beschou- 
wen. in het resolutieboek lezen we dat op 5 juni 1584 byden drye leden deser stadt oft 
emmers byde meeste stemmen van dyen twee personen tot kerkmeester werden benoemd 
en eveneens twee weesmeesters werden gekozen2". Toevalligerwijs is ook het blad be- 

282 GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 481; VAN DEN HEUVEL, Rrchtsbrorrtzerr nnrbachts- 
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heer der stndt vnir ~ H e ~ t o i ~ e r t h o s s c h e  r m e  volle vergnderrrrghe vanden drre leder? deser stndt 
bydeit drre leden derselver stndt ~rnvolgerzde doude mnityere vati doene gecoren voer heylich- 
geestmr. ... 

286 GAH OA A6, 164r, 5-6-1584. 



206 Heren van de rand 

l e  lid 2e lid l e  + 2e lid 3e lid totaal 

WEESMEESTERS 

Henrick de Hont 

Andries van Luyck 

Everart Berwouts 

Goyaert van Vlierden 

totaal 

KERKMEESTERS 

Seger Adriaens 

Jacop vander Cammen 

Marten Moens 

Gregorius van der Meer 

Jan vander Stegen 

Willem van Erp 

totaal 

De cursief gedrukte personen werden gekozen en benoemd 

TABEL 6.1. Sternverdeling bij de verkiezing van weesmeesters en kerkmeesters, 1584. 

waard gebleven, waarop de pensionaris het resultaat van de stemming had genoteerd287. 
Deze gegevens zijn weergegeven in tabel 6.1. Bij ongewogen telling van de stemmen zou- 
den Andries van Luyck en Everaert Berwouts (19) tot weesmeesters en Jacob vander 
Cammen (48) en Gregorius vander Meer tot kerkmeesters zijn gekozen. In plaats daarvan 
werden de kandidaten benoemd, die de meeste stemmen van de eerste twee leden hadden 
ontvangen. Het derde lid nam wel deel aan de verkiezing, maar speelde in wezen geen 
enkele rol, behalve wellicht wanneer twee kandidaten evenveel stemmen van eerste en 
tweede lid hadden ontvangen. Hierbij dient overigens aangetekend te worden dat de pro- 
cedure waarschijnlijk ingewikkelder was dan een enkelvoudige individuele stemming. De 
totalen van het eerste en het derde lid, 20 en 66 stemmen, overschrijden immers ruim- 
schoots het aantal personen dat deel uitmaakte van die leden, respectievelijk 16 en 50. 
Mogelijk dat  iedere persoon twee stemmen had, of dat  elk van de drie leden een verschil- 
lend aantal stemmen mocht uitbrengen. Vooralsnog blijft de kwestie onduidelijk. 

287 GAH OA A328, losse stukken, 1584. 





In dit hoofdstuk staan de bestuurlijke carrières van de stedelijke bestuurders centraal. De 
meeste aandacht gaat hierbij uit naar de bekleders van de belangrijkste functie: de schepe- 
nen. Na eerst een aantal praktische kanten van het schepenambt te hebben besproken 
worden de carrières van de 191 schepenen die tussen 1500 en 1580 hebben gefunctio- 
neerd, aan een diepgaand onderzoek onderworpen. Vervolgens komen de carrières van de 
rentmeesters aan de orde, met speciale aandacht voor de rentmeesters die tevens schepen 
zijn geweest. Pensiotlarissen en secretarissen, de belangrijkste stedelijke ambtenaren, wor- 
den daarna besproken. Tenslotte zal in dit hoofdstuk de vraag worden beantwoord in 
hoeverre deze stedelijke bestuurders ook andere bestuurlijke functies binnen en buiten de 
stad hebben vervuld. 

7.1. SCHEPENEN 

De bestuurlijke organisatie van 's-Hertogenbosch in de onderzochte periode is hiervoor 
reeds uitgebreid aan de orde geweest1. De belangrijkste rol in dat systeem was weggelegd 
voor de schepenen, tot 1525 zeven, daarna negen in getal. Hierna komen de wijze waarop 
elk jaar een nieuwe schepenbank is gekozen en benoemd aan de orde (7.1.1.1). Vervol- 
gens wordt kort stilgestaan bij personen die wel zijn voorgedragen, maar nooit zijn be- 
noemd (7.1.1.2.). Daarna wordt onderzocht in hoeverre de formeel aan de schepenen 
gestelde eisen in de praktijk ook daadwerkelijk werden gehandhaafd (7.1.1.3.). Tenslotte 
zal de rangorde onder de schepenen worden bezien (7.1.1.4.). Na behandeling van deze 

l Zie hoofdstuk 4. 
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aspecten zal worden overgegaan tot de analyse van de bestuurlijke carrières van de sche- 
penen (7.1.2.). 

ING, EISEN, R 

7.1.1.1. de jaarlijkse vernieuwing van de wet2 
In 's-Hertogenbosch werden jaarlijks op Bamis, of binnen een termijn van zeven dagen 
daarna, de nieuwe schepenen voor het komende schepenjaar gekozen en beëdigd. Evenals 
in de andere drie Brabantse hoofdsteden Leuven, Brussel en Antwerpen, lag de uiteindelij- 
ke keuze bij de hertog". Hoe die verkiezing, bekend als de vernieuwing van de wet, precies 
in haar werk ging en hoe het verkiezingsmechanicrne zich in de periode tot en met 1580 
ontwikkelde, wordt in het navolgende beschreven. 

Vanaf haar ontstaan eind twaalfde eeuw werd de stad 's-Hertogenbosch geregeerd 
door een aantal schepenen. Over de eerste schepenen is nauwelijks iets met zekerheid 
bekend. Z o  weten we bijvoorbeeld niet of er in de dertiende eeuw al sprake was van een 
jaarlijkse vernieuwing van de schepenstoel. Zeker is dat nieuw aan te treden schepenen in 
die tijd werden gekozen en benoemd door de zittende schepenen en niét door de hertog 
van Brabant. Pas in 1336 wist de hertog het benoemingsrecht in handen te krijgen, om 
het daarna niet meer af te staan. Sedertdien wees de hertog jaarlijks begin oktober zeven 
schepenen aan voor het volgende jaar. Hoe dit keuzeproces precies in zijn werk ging, 
weten we niet. In 1422 kwam in deze kwestie meer duidelijkheid. Toen werd in het zoge- 
naamde Nieuwe Regiment door hertog Jan IV vastgesteld, dat de zittende schepenen jaar- 
lijks een lijst moesten opstellen van geschikte personen. O p  deze lijst stonden enerzijds de 
namen van de beschikbare raadslieden, de personen die voorheen al een keer schepen 
waren geweest en daarna voor de rest van hun leven deel uitmaakten van het tweede lid 
van de stadsregering. Anderzijds bevatte de lijst ook altijd de namen van enige personen 
die het schepenambt nog nooit hadden bekleed, maar er wel geschikt en gekwalificeerd 
voor werden geacht. Die lijst met verkiesbare personen werd door de schout4 naar de 
hertog gebracht, die vervolgens hieruit een keuze maakte. De schout keerde vervolgens 
naar 's-Hertogenbosch terug en nam de zeven nieuwe schepenen namens de hertog de eed 
af. Vóór 1422 zal de gang van zaken niet veel anders zijn geweest. Uit de rekeningen van 
hoogschout Floris van Kijfhoek blijkt dat hij in 1402 o p  26 september en het jaar daarna 

2 In andere vorm is de inhoud van deze paragraaf eerder gepubliceerd als: SCHUTTELAARS, 
"'Alsoo nu Bamisse aenstaende is..."'. 

3 Leuven: VAN UYTVEN, Leuven. 'De beste stad virn Brabant' I, 219. Brussel: VAN DEN HEU- 
VEL, Ambachtsgilden, 303. Antwerpen: MARNEF, A~tttuerperz in de tijd van de Reformatie, 38. 

4 's-Hertogeiibosch kende twee schouten, de hoogschout en de laagschout. Het is onduidelijk 
welke van deze twee functionarissen de jaarlijkse tocht naar de hertog ondernam. In 1402 en 
1403 was het in ieder geval hoogschout Floris van Kijfhoek. Steekproefsgewijze controle van de 
hoog- en laagschoutsrelzeiiinge~i tot het einde van de zestiende eeuw leverde echter geen verdere 
vermelding van deze jaarlijkse reis op. In zijn commentaren op de Bossche costumen stelde de 
Bossche schepen en jurist mr. Gerit van Sonieren begin zeventiende eeuw dat het recht om sche- 
penen aan te stellen aan de iaagschout toekwam (GAH, Magisrraatsbibliotheek, MS9,  G. van 
Someren, Collectanea siue commanterius a d  cotlsuetlrdittes Buscoducemis, 6r). In de correspon- 
dentie over de vernieuwing van de wet tussen liet hof en de schout wordt de laatste steeds als 
schout zonder meer aangeduid: aangezien sinds 1535 de functies van hoog- en laagschout door 
dezelfde persoon werden vervuld, was een duidelijk onderscheid in titulatuur blijkbaar niet 110- 
dig. De kwestie blijft vooralsnog onduidelijk. Voor de bewering van JACOBS, Justitie en politie, 
29, 198 noot 53, 200, noot 24, dat  uit de schoutsrel<enirigen zou blijken, dat het steeds de hoog- 
schout was, die zich met deze raak belastte, heb ik geen bevestiging kunnen vinden. 
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(Adolf van Kleef, heer van Ravenstein) 
Maximiliaan van Oostenrijk 
Maximiliaan van Oostenrijk 
Maximiliaan van Oostenrijk (en Adolf van Kleef) 
Maximiliaan van Oostenrijk (en Adolf van Kleef) 
Henrick van Bergen, bisschop van Kamerijk; Cornelis van Bergen; Jan 
?Juckinc, maarschalk van de hertog van Saksen; Jan van Immerseel (als 
commissarissen voor de hertog van Saksen, die weer namens de hertog 
van Brabant optrad) 
admiraal Cornelis van Bergen, heer van Grevenbroek; Lambert Millinck 
Filips Hinckaert, hofmeester van de hertog 
commissarissen (zonder vermeldinq van namen) 
commissarissen (zonder vermelding van namen) 
commissarissen (zonder vermelding van namen) 
mr. Leonari Coutereel 
Floris van Egmond, graaf van Buren; de heer van Rosimbos 
Floris van Egmond, graaf van Buren 
Floris van Egmond, graaf van Buren 
Floris van Egmond, graaf van Buren 
Floris van Egmond, graaf van Buren 
Maximiliaan van Egmond, heer van IJsselstein (in naam van zijn vader de 
graaf van Buren); Jan Moys, rentmeester-generaal van Brabani 
Floris van Egmond, graaf van Buren; Jan Moys 
Floris van Egmond, graaf van Buren; Jan Moys 
Engelbert van den Daele, kanselier van Brabant 

TABEL 7.1. Commissarissen ter vernieuwing van de wet in 's-Hertogenbosch (1474-1545). 

o p  21  september naar hertogin Johanna te Brussel reisde onz met hoir te spreken wie sy 
scepeiz ten Bossch gheset woude hebben'. Dat de schout toen al, net als na 1422, een 
door de schepenen opgestelde lijst van verkiesbare personen met zich meenam, staat niet 
vast, maar mag waarschijnlijk worden geacht. Het lijkt er dan ook op dat met het Nieuwe 
Regiment van 1422 een reeds langer bestaande gang van zaken formeel is vastgelegd. 

In het jaar 1525 verhoogde Karel V het aantal schepenen van zeven naar negen, waar- 
bij steeds twee uanden oudsten ende uerstandichsterz scepenen van de zittende schepenstoel 
werden gecontinueerd. Ook bepaalde hij dat de jaarlijkse vernieuwing van de wet voort- 
aan zou plaatsvinden door commissarissen van de hertog, die voor de laagschout zouden 
zweren alleen de notabelste, eerbaerste ende nuttelicxste persooizen te zullen kiezen en 
daartoe eerst een grondig onderzoek in te zullen stellen! De constitutie die Karel V 
's-Hertogenbosch in 1525 oplegde, was o p  vele terreinen zeer ingrijpend, maar de  in- 
stelling van commissarissen ter vernieuwing van de wet lijkt toch - evenals in 1422 - 
vooral de formele vastlegging van een al ianger bestaande praktijk te zijn geweest. Van 
een achttal jaren vóór 1525 kan immers met zekerheid worden vastgesteld, dat de nieuwe 
schepenen ook toen al door hertogelijke commissarissen werden benoemd7: zie tabel 7.1. 
Het is bovendien zeer waarschijnlijk, dat deze procedure vaker is gevolgd. Het eerste geval 

5 ARAR RK 2818, 2821, rolrekeningen van hoogschout Floris van Kijfhoek. 
6 GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 720; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrometz nmbnchts- 

gildeti, nr. 123. 
7 Gegevens ontleend aan de schepenprotocollen, Nomina Scabinorum en stadsrekeningen. 
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waarbij van een dergelijke commissaris sprake is, deed zich voor in 1474, toen Adolf van 
Kleef, heer van Ravenstein en een van de belangrijkste edelen van het Bourgondische hof, 
de stad aandeed met de opdracht om er de wet te vernieuwen. Aangezien hij echter na 8 
oktober arriveerde, hadden de zittende schepenen, krachtens een privilege uit 1388', zelf 
reeds hun opvolgers gkozeri'. In 1477 en 1478 vernieuwde Maximiliaan van Oostenrijk, 
de echtgenoot van hertogin Maria, de wet in ' ~ - H e r t o ~ e n b o s c h ' ~ .  Het is echter onduidelijk 
of hij dat hoogstpersoonlijk deed of via tussenpersonen. Zowel in 1483 als in 1485 deed 
zich de merkwaardige situatie voor, dat zowel Maximiliaan als Adolf van Kleef een - qua 
personele inv~illing - verschillende schepenstoel benoemden. In beide gevallen prevaleerde 
de nominatie door Maximiliaan, hoewel uitdrukkelijk wordt vermeld dat Adolf van Kleef 
reeds vele jaren de bevoegdheid bezat om de Bossche schepenen te kiezen". Overigens, als 
Maximiliaan al in eigen persoon naar 's-Hertogenbosch is gekomen om de wet te vernieu- 
wen, dan nog kan zijn rol bij de Bossche wetsvernieuwing als voogd van zijn minderjarige 
zoon Filips de Schone, strikt genomen niet als commissaris worden omschreven. In de 
daaropvolgende decennia worden echter wel, zij het sporadisch, con~missarissen in de 
strikte betekenis van het woord vermeld. 

Al deze gegevens rilaken het aannemelijk dat de vernieuwing van de wet in 's-Herto- 
genbosch o p  zijn minst al sinds het vierde kwart van de vijftiende eeuw door commissa- 
rissen werd uitgevoerd. Dat voor slechts een betrekkelijk gering aantal jaren de activiteit 
van die commissarissen in de bronnen aanwijsbaar is, doet hier niets aan af; ook voor de 
periode n6 1525, toen de benoemingsprocedure via commissarissen formeel was vastge- 
legd, kan immers die activiteit voor een groot aantal jaren niet in de bronnen worden 
aangetoond. Om precies te zijn: tussen 152.5 en 1545 lzan slechts voor een negental jaren 
met zekerheid worden vastgesteld dat de wetsvernieuwing door cotninissarissen werd ge- 
daan: zie tabel 7.1. Zeer waarschijnlijk hebben echter commissarissen ter vernieuwing van 
de wet de stad ieder jaar met een bezoek vereerd. Uit de stadsrekeningen blijkt dat de 
stadsregering vrijwel jaarlijks rond het einde van september een aantal hoge heren een 
grote maaltijd aanbood, zonder dar de reden van deze beschenking wordt vermeld". Het 
ligt voor de hand te veronderstellen dat deze hoge heren o p  dat moment in de stad waren 
om - naast de behartiging van andere zaken - ook de wet te vernieuwen. Of de commis- 
sarissen vóór 1525 al dezelfde beslissingsbevoegdheden bezaten als daarna, of dat ze wel- 
licht slechts als overbrengers van de keuze van de hertog fungeerden, zoals bijvoorbeeld in 
Antwerpen steeds het geval is geweest'", is onzeker. De zelfstandige handelwijze van Adolf 
van Kleef lijkt echter o p  het eerste te wijzen. 

Wanneer aangenomen mag worden dat tenminste vanaf het laatste kwart van de vijf- 

8 GAH O A  Charters en privilegebrieven, nr. 257; V A N  DEN HEUVEL, Rechtsbronnen ambachts- 
gilden, nr. 29. 

9 GAH R A  1244, Ir, 66r, 116r, 263r; GAH O A  574a; GAH O A  A535 11, 2 9 2 ~ .  
10 GAH R A  1247, 383r; 1248, 262r. 
11 GAH l i A  1253, 369r: ... non obstante quod dotnirzus Adolphus de Ravesteyn vigore commis- 

sionis, qunm inultis atmis habuit, super ordinationem scabitzorum, alios septenz ordinavit ...; 
GAH R A  1255, 353r. 

12 Bijvoorbeeld: GAH O A  1341, 1534-1535, van scerzcken va77 tvynen ende gelagen: Item hebben 
dle greven van Hoirne ende van Bueren, heer jan vanden Wyngaert, rrdder Lubbrecht Turck, 
jan Moys rentmeester generael met meer andere heeren ende vrouwetr ende ~ouffrouwen opten 
Bnmtsavont snoenens opte Gaffel geteert metten heeren scepenen deser stat ende men heeft hen 
die twee ntaeltydetz gesconcken o m  datse deser stat met hueren meyeryen zouden vordderen etc. 
Belopende tsamen rn cost ende tuyn 36 gulden 15,5 stuwers; dair van dre oude ende nyeuwe 
scepenen uuyt hueren buydel hebben betaelt 14 gulden 6 stuwers .... 

13 WELLS, Antwerp and the government of I'hrlip 11, 89-90. 
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tiende eeuw de vernieuwing van de Bossche schepenbank door hertogelijke commissaris- 
sen werd uitgevoerd, rijst de vraag wat dan nog de rol van schout en schepenen van 
's- Hertogenbosch in het hele proces was. Het is aannemelijk dat ze wel degelijk een actief 
aandeel bleven behouden. Zeer waarschijnlijk werd de lijst met verkiesbare personen nog 
steeds door de zittende schepenen opgesteld. Vermoedelijk ook werd die lijst door één van 
de twee schouten naar de hertog gebracht. Het enige en essentiële verschil is dan dat de 
hertog niet aan het hof tot een beslissing kwam, die vervolgens door de schout in '+Her- 
togenbosch werd bekendgemaakt, inaar de beslissingsbevoegdheid heeft overgedragen aan 
één of meer afgevaardigden, de commissarissen, die zich persoonlijk in 's-Hertogenbosch 
o p  de hoogte moesten stellen van de capaciteiten van de kandidaten en pas o p  basis van 
hun bevindingen ter plaatse een zevental - en na 1525 een negental - personeli tot schepe- 
nen benoemden. Toch lijkt de rol van de schout in deze procedure, in vergelijking met de 
eerdere situatie, aanzienlijk ingeperkt. 

De laatste vermelding van een commissaris ter vernieuwing van de Bossche wet dateert 
van 1 . 5 4 ~ ' ~ :  toen nam Engelbert van den DaeIe, kanselier van  rab bant", de honneurs 
waar. Hoewel de beschikbare gegevens fragmentarisch zijn, bestaat er gegronde reden om 
te verondersteilen dat dit comniissarissen-systeem na 1545 en zeker vóór 1549 in onbruik 
is geraakt. Aangezien (delen van) de correspondentie, gevoerd over de Bossche wetsver- 
nieuwing, vanaf circa 1550 bewaard is gebleven, kan vanaf die tijd de hele gang van 
zaken veel nauwkeuriger worden gevolgd'h. Z o  blijkt uit die briefwisseling, dat  in 1550 de 
lijst met nieuwe schepenen voor dat jaar vanuit Brussel in een gesloten brief aan de schout 
werd gezonden. Van comn~issarissen is dan geen sprake meer. Nog geen twintig jaar later, 
in 1568, blijkt in Brussel het bestaan van dergelijke con~inissarissen al geheel te zijn ver- 
geten. De Raad van State rapporteerde toen nainelijk aan landvoogd Alva, dat er nooit 
coinmissarissen waren geweest om zorg te dragen voor de vernieuwing van de wet van 
's- Hertogenbosch, maar dat die altijd via gesloten brieven aan de schorrt was geregeld1'. 

Hoe heeft dan sedert 1549 de Bossche wetsvernieuwing plaatsgevonden? In 1549 deed 
zich de vrij uitzonderlijke situatie voor dat de landvoogdes en haar entourage zich eind 
september, in verband met de inhuldiging van prins Filips binnen 's-Hertogenbosch be- 
vonden1'. De lijst met namen van verkiesbare personen voor de schepeiistoe1 van 1549 
was door de schout zoals gebruikelijk naar de kanselier van de Raad van Brabant gezon- 
den. Die stuurde de lijst door naar de president vau de Geheime Raad die zich met de 
landvoogdes en prins Filips in 's-Hertogenbosch bevond, met het advies 0111 voor de keuze 
van de nieuwe schepenen een aantal betrouwbare deskundigen te raadplegen: de zittende 
president-schepen van 's-Hertogenbosch, de stadspensionaris (!), de deken van het kapittel 
van Sint-Jan en eventueel de hertogelijke rentmeester van de Meierij van 's-Hertogen- 
bosch. O p  basis van dic informatie werd vervolgens de schepenstoel benoemd door de 
landvoogdes. 

De situatie van 1549 was uitzonderlijk. 111 de jaren 1550 tot 1580 blijkt de verkiezing 
van de nieuwe schepenen echter steeds o p  vrijwel identieke wijze te zijn verlopen. De 
procedure was als volgt: de schepenen van 's-Hertogenbosch stelden een lijst o p  met ver- 
kiesbare personen. Die lijst bestond, in tegenstelling tot de tijd vóór 1525, steeds uit drie 

GAH RA 1344, Ir; GAH 0.4 574a. 
GAILLARD, Le cotzseil de Brabant IV, 338-339. 
ARAB AA 809130. 
Ibidem, Raad van State aan Alva, d.d. 27-10-1568: que jtlsques ores lot1 nait etttretetrus aucutis 
comnrissaires pour le fait de ladicte ~~ouuel le  loy de Boisleduc, ai t~s setzuoye totrsiours icelle par 
iettres closes a bscoutette. 
VK 128-129, 257-258; VAN HEURN, Historie der stad I, 527-535. 
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de zittende schepenen, waaruit sinds 1525 jaarlijks twee personen werden 
gecontinueerd; 
de verkiesbare raadsheren, in principe alle nog levende oud-schepenen, met 
uitzondering van de gezworenen van het lopende jaar, die pas een jaar 
later opnieuw verkiesbaar waren; 
een lijst van personen om nyeuwe ende jonge scepenen dair vuyt te 
kiesene. Hierin werden enkele personen genoemd, die nog nooit schepen 
waren geweest, maar daarvoor, naar de mening van de zittende schepenen, 
wel de caoaciteiten bezaten. 

Dit document werd aan de schout overhandigd, die ervoor zorgde dat de lijst in handen 
van de kanselier van de Raad van Brabant kwam. 111 1557  verontschuldigde de schout 
zich bij de kanselier voor de omstandigheid, dat hij vanwege ziekte niet persoonlijk zijn 
opwachting had gemaakt, gelyck ick dei2 voirsaten van uwen eerwerdigen altyt gewoen- 
lycken ben geweest te doene". Jan van Brecht (37) ging dus naar eigen zeggen, vóór 1.557 
jaarlijks met de lijst naar Brussel. Zijn zoon Jacob van Brecht, vanaf 1558 schout, deed 
dit in ieder geval niet meer: hij handelde de hele zaak schriftelijk af. Jaarlijks attendeerde 
hij medio september de kanselier erop, dat, alsoo nu bamisse aenstaende is, de hertog 
vóór die dag de nieuwe wet van 's-Hertogenbosch moest kiezen. I-Iiertoe zond hij een 
aantal bescheiden naar Brussel: de lijst, opgesteld door de zittende schepenen; een begelei- 
dend schrijven van eigen hand en, een aantal malen, een eigen beoordeling van de perso- 
nen die o p  de lijst vermeld stonden; soms gaf hij zelfs de namen van de negen personen 
die zijn voorkeur hadden. Na de beeldenstorm werd bovendien jaarlijks een door de bis- 
schop of diens plaatsvervanger afgegeven verklaring meegezonden, die inhield dat alle 
personen o p  de lijst als goede katholieken bekend stonden. 

De beoordeling2" van elke kandidaat die de schout naar de kanselier zond, is slechts 
voor een tweetal jaren, waarschijnlijk 1568 en 1570, bewaard gebleven2'. O m  een indruk 
te geven boe de schout hierbij te werk ging, mogen hier enkele citaten voor zich spreken: 

- mr. Wouter van Achelen ( 5 )  - een oudt, versuft man ende nyet vuyteiz 
huyse en gaet ende soe nyet bequaem. 

- Haenrick van Eynthouts (79)  - is daer bequaem toe. 
- Roeloff van Eycke (76) - wel bequaem, maer woont wel vier mylen weechs 

vanden Bossche, een edelman. 
- Goissen van Hedel (88) - borger b imen der stadt, nyet bequaem onz veel 

redenen, licht van conditien int bordeel etc. 
- mr. Zeger Adriaens ( 6 )  - licentiaet inde rechten ende zeer beqtiaem. 

Welke zaken en hoedanigheden achtte de schout van belang? In de eerste plaats lette 
hij o p  de geestelijke en lichamelijke gezondheid en de leeftijd van de kandidaten. Daar- 
naast vermeldde hij steeds of een kandidaat buiten de stad woonde, hoe ver die woon- 
plaats dan van de stad was verwijderd en of de kandidaat in kwestie ook nog een huis 
binnen de stad bezat. Van veel kandidaten noteerde hij of zij van adel dan wel burger 
waren, academische titels bezaten en of zij van hun renten leefden. Tenslotte gai hij soms 
individuele bijzonderheden. In een aantal gevallen raadde hij een bepaalde persoon af om 
u bekende redenen. Ook gaf hij steeds aan of er familierelaties bestonden die een verkie- 

ARAB AA 809130, Jan van Brecht, schout van 's-Hertogenbosch aan Jean Scheyfve, kanselier 
van Brabant, d.d. 14-9-1557. 
Voor beoordelingen van kandidaten voor het s tadsbest~~ur in andere steden: WELLS, Atitwerp 
aizd the govertiment of Philip 11, 91, noot 39; WOLTJER, 'Een Hollands stadsbestuur', 262. 
ARAB AA 809130, twee ongedateerde stukken. 
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zing konden uitsluiten of bemoeilijken; zo vermeldde hij bijvoorbeeld over Bartholomeus 
Loef (119), dat diens zoon Goyaert Loef (120) het voorgaande jaar schepen was geweest 
en voor het daaropvolgende jaar genomineerd was om gecontinueerd te worden. Vader 
Bartholomeus kwam derhalve niet in aanmerking om samen met zijn zoon in één schepen- 
stoel te worden verkozen. Tenslotte maakte de schout melding van functies die kandidaten 
bekleedden en die een verkiezing tot het schepenambt zouden bemoeilijken, zoals accijns- 
pachter of officier van een particuliere heer. 

Er dient hier trouwens opnieuw gewezen te worden o p  de steeds tameiijk gespannen 
verhouding tussen stadsregering en schout2'. De hele zestiende eeuw door doen zich bij 
voortduring conflicten tussen deze beide instanties voor. Het ligt dan ook voor de hand 
dat de schout zijn adviserende rol bij de wetsvernieuwing als wapen in die conflicten zou 
kunnen gebruiken. Een aantal schepenen was aan hem verwant, maar of zij door zijn 
toedoen waren verkozen, is onzeker; uiteindelijk was het immers de schepenbank die de 
norrii~latielijst opstelde. De schout kon alleen personen die o p  die lijst stonden pousseren. 
Toch waren de schepenen bevreesd dat de schout zijn invloed zou aanwenden om een 
protégé te laten benoemen. Toen in maart 1576 schepen Henrick van Eyndhouts (79)  was 
overleden, zonden de overgebleven schepenen de kanselier of de landvoogd snel een lijst 
met de namen van raadsheren die dagelijks de vergaderingen bijwoonden, om daaruit een 
vervanger te kiezen. Ze ondernamen deze actie naar eigen zeggen mede alsoe tuy verstaen 
ende oyck beducht syn, dat  myn heere den schoutet deser stadt doer toe gerne mie synen 
appetyten eenen soude rnoigert promoveren". 

Als gevolg van al deze activiteiten kon de kanselier tenslotte beschikken over een lijst 
van steeds rond de veertig namen. Tevens kende hij het oordeel van de schout over die 
personen. Daarnaast wist hij in hoeverre alle kandidaten als goed katholiek bekend ston- 
den. De aanbevelingen uit het Bossche zullen voor de kanselier zwaar hebben gewogen, 
maar waren zeker niet de enige basis voor zijn oordeel, dat in een enkel geval dan ook 
sterk van die aanbevelingen afweek. Z o  gaf de schout bijvoorbeeld over twee leden van de 
familie Pynappel, die o p  de nominatie stonden, een positief oordeel: hij achtte beiden be- 
kwaam tot het verviillen van het schepenambt. De kanselier schijnt echter een veto over 
alle leden van deze familie te hebben uitgesproken, omdat zij in het nabije verleden de 
hertog zeer slecht hadden gediend bij de inning van de bedenz4. Tussen 1562 en 1581 is 
dan ook geen enkele Pijnappel schepen geweest, hoewel wel regelmatig leden van die fa- 
milie o p  de nominatie stonden. Het is duidelijk dat de kanselier ook uit andere bronnen 
inlichtingen inwon over de verschillende kandidaten. Het ligt voor de hand dat hij de 
Bossche gedeputeerden bij de vergaderingen van de Staten van Brabant raadpleegde. Vaak 
was dit de Bossche president-schepen of een andere schepen, vergezeld van een secretaris 
of later de stadspensionaris. Bovendien was in de Brusselse regeringskringen ook een aan- 
tal personen werkzaam uit 's-Hertogenbosch en omgeving. Z o  werd in 1586 het advies 
gevraagd van Willem van Veen, afkomstig uit Oisterwijk, en Willem van Breugel, uit 
Oirschot, raadsheren van de Raad van  rab bant^'. Bij de eerste wetsvernieuwing na de 

22 Zie p.102-103. 
23 ARAB AA 809130, schepenen van 's-IHertogenbosch aan de kanselier van Brabant of de land- 

voogd, d.d. 24-3-1576. 
24 Ibidem, de kanselier van Brabant aan landvoogdes Margaretha van l>arma, d.d. 20-4-1567: ..et 

toucbaizt les Pynnppels, vostre nlteza scait que aulcuns dieenlx ont  faict inuttvais office eirdroict 
des nydes, telleinetzt qne depuis deux ou trois aiis enca elle na volsu bonitourer aulcuizs de 
ladicte farnille ... 

25 Ibidem, de kanselier van Brabant aan de landvoogd, d.d. 3-9-1586. Over de heide raadsheren: 
DE RIDDER-SYMOENS, 'Milieu social', 273. 
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troebelen van 1566 en 1567, legde de kanselier bovendien zowel de cominissarisseii die in 
's-Hertogenbosch die gebeurtenissen aan het onderzoeken waren26, alsook Luis del Rio, lid 
van de Raad van Beroerten2', een lijst met twaalf namen voor, met de vraag of vast stond 
dat deze personen o p  geen enkele manier bij de ongeregeldheden betrokken waren ge- 
weest. Tenslotte kon kanselier Jan Scheyfve putten uit zijn eigen, bittere ervaringen: hij 
had namelijk de eerste maanden van 1567 in 's-Hertogenbosch doorgebracht in een po- 
ging om de orde daar te herstellen. Deze missie was hopeloos mislukt; feitelijk had hij de 
eerste maanden van 1567  min of meer als gevangene binnen de stad door moeten bren- 
gen2x. In die tijd moet hij heel wat indrukken en informatie hebben opgedaan, die hem bij 
latere wetsvernieuwingen van pas zijn gekomen. 

Al deze activiteiten van de kanselier resulteerden tenslotte in een lijst van negen perso- 
nen, die jaarlijks aan de landvoogd of landvoogdes werd voorgelegd. Uiteindelijk moest 
die functionaris zijn of haar fiat geven. In principe stond het de landvoogd vrij de lijst 
naar eigen inzicht te veranderen, maar van dit recht is - voor zover na te gaan - geen en- 
kele maal gebruik gemaakt: steeds werd het door de kanselier voorgestelde negental ook 
daadwerkelijk benoemd. De landvoogd of landvoogdes zond vervolgens een biljet met de 
namen van de gekozen schepenen naar de schout van 's-I-Iertogenbosch. Daarbij moet nog 
gesignaleerd worden dat de hertog van Alva in 1568 serieus heeft overwogen om de ver- 
nie~iwing van de wet voortaan door de commandant van het garnizoen dat sinds 1567  in 
's-Kertogenbosch lag, te laten uitvoeren of door de commandant en de schout samen. 
Nadat zowel de Raad van Brabant als de Raad van State ernstig hadden gewaarschuwd 
tegen een dergelijke inbreuk o p  de traditionele gang van zaken, heeft Alva van dit plan af- 
gezien2y. 

Het bleef de taak van de schout om namens de hertog de negen uitverkorenen in de 
possessie van hueren officien te stellen, nadat zij eerst ten overstaan van hem de gebrui- 
kelijke eed hadden afgelegd. Hiervoor moesten alle nieuwe schepenen o p  het vastgestelde 
tijdstip in de stad aanwezig zijn. Dat was niet altijd even gemakkelijk te bewerkstellingen 
daar veel kandidaten buiten de stad woonachtig waren, soms voor een deel van het jaar, 
vaak ook permanent. Andere kandidaten waren nogal eens voor particuliere zaken o p  
reis. Uit de post uitgaven aan bodenloon in de stadsrekeningen blijkt dat  tussen 1500 en 
1580 maar liefst 8 7  nieuwe schepenen door een bode naar de stad moesten worden geroe- 
pen, om de eed te komen afleggen"". Daar in deze posten bijvoorbeeld de herhaalde mis- 
sies naar Everaert Berwouts (19) in Raveiistein, die in 1579 tot schepen was benoemd, 
maar bleef weigeren om de functie te komen vervullen", niet voorkomen, moeten deze 
getallen als minima worden beschouwd. Waarheen die boden werden gest~iurd is weerge- 
geven in tabel 7.2. 

Wanneer de genomineerde personen dan eindelijlz in de stad waren verzameld, kon de 
schout hun de eed afnemen en hen vervolgens aldus installeren. De beëdiging van de nieu- 
we schepenstoel vond vrijwel steeds binnen de gestelde termijn van l tot en met 8 oktober 
plaats. Wanneer de nominatie voor de nieuwe schepenen niet in die periode in 's-Herto- 
genbosch was gearriveerd, hadden de zittende schepenen zoals gezegd het recht zelf een 
nieuwe schepenbank te benoemen. Van dit voorrecht is slechts een zeer enkele keer ge- 

ARAB AA 809130, Con~missarissen Van der Noot en Van der Borch aan de kanselier, d.d. 16-9- 
1568. 
Ibidem, Luis del Rio aan de Raad van State, d.d. 2-10-1568. 
SCHUTTELAARS, Bossche beroerten, 126-155. 
ARAB AA 809130, Raad van State aan landvoogd Alva, d.d. 27-10-1568. 
GAH O A  B10 - B86, 1500-1501 - 1579-1580. 
Zie: SCHUTTELAARS, "'Alsoo nu Bamisse aenstaende is..."', 41-43. 
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bruik gemaakt: behalve in 1474 gebeurde 
dit nog slechts in 1438, 1577 en 1579. 
Eind jaren 1560 en in de jaren 1570 werd 
de schepenbank niet jaarlijks vernieuwd, 
maar soms jaren achtereen gecontinueerd. 
Formeel hadden de zittende schepenen in 
dergelijke gevallen het recht om een nieu- 
we bank te kiezen, maar ze hebben daar 
geen gebruik van gemaakt. Als reden hier- 
voor kan enerzijds de gespannen situatie 
en de dreiging die uitging van landvoogd 
Alva, worden beschouwd, anderzijds kon- 
digde diezelfde Alva elke verlenging van 
de zittende schepenstoel schriftelijk aan, 
zij het niet steeds binnen de daarvoor 
gestelde termijn. Toen het centrale gezag 
eind jaren 1570 vrijwel geheel wegviel, 
hebben de Bossche schepenen wél tot 
tweemaal toe, in 1577 en 1579, zelfstan- 
dig de wet verniertwd. Weliswaar had 
landvoogd Don Juan o p  1 2  september 
1.577 te Namen nog een schepenstoel voor 
's-Hertogenbosch vastgesteld, maar de 
brief met de namen van de door hem 

Meierij van 
's-Hertogenbosch * 32 27 

Antwerpen 
Breda 
Brussel 
Mechelen 
Capelle 
Heusden 
Holland 
Leuven 

" de verdeling binnen de Meierij was als volgt: Oisterwijk 
25; Kempenland 10; Maasland 10 en Peelland 9 bodes. 
Daarnaast werd nog één bode naar Den Dungen gezon- 
den, één ten plattelande, en drie naar Gestel (waarvan 
moeilijk is uit te maken welk dorp in de Meierij hiermee 
is bedoeld). 

TABEL 7.2. Bestemmingen van stadsbodes om 
personen van hun verkiezing tot schepen op de 
hoogte te stellen (1 500- 1580). 

gekozen schepenen heeft de stad nooit be- 
reikt'2. De zittende schepenen benoemden dat jaar dan ook zelf hun opvolgers. Slechts vijf 
van de negen personen die Don Juan had gekozen, kwamen tenslotte in de door de 
zittende schepenen gekozen schepenbank van 1577 terecht33. 

De procedure voor de vernieuwing van de wet, zoals die rond 1550 is ontstaan, bleef 
gehandhaafd totdat Frederik Hendrik 's-Hertogenbosch in 1629 wist te veroveren. Daarna 
werd de rol van de hertog overgenomen door de Staten-Generaal in Den ~ a a ~ " .  Na  1629 
stelden de zittende schepenen nog steeds een lijst met verkiesbare personen op, die via de 
schout naar Den Haag werd gest~iurd. Het lijkt erop dat de schout in die periode heeft ge- 
tracht zijn rol in de procedure te vergroten, door ook zelf een naamlijst met verkiesbare 
personen mee te zenden. Rond 1650 leidde dit tot een proces voor de Raad van Brabant 
in Den Haag tussen schepenen en scf~out. De stad zond toen zelfs afgevaardigden naar de 

ARAB AA 809f30, Don Juan aan de schout van 's-Hertogenbosch, d.d. 12-9-1577. 
Don Juan benoemde: Willem de Borchgreve (32), Zeger Adriaens (6), Goyaert Loef (120), Hie- 
roqvnus Wyttattts (188), jat2 van Hedel (90), Jan Heym (99),  Jacob Craen ( S S ) ,  Arrtt van Breu- 
gel (38) en Jacob vander Carnmen (48).  Uiteindelijk hadden slechts de cursief gedrukte personen 
zitting in de schepenbank, met naast hen Joest van Ouden (145), Marter1 's Heeren (94) (die in 
dat jaar overleed en werd vervangen door Jacob vander Caminen), Willem Monix (140) en Jan 
vander Stegen (167). Voor Van Ouden en Monix staat vast dat  zij tot de radicale partij behoor- 
den. Zie: PIRENNE, 's-Hertogettbosch tussetz Atrecht ett Utrecht, 70. 
Krachtens artikel 7 van het capitulatieverdrag van 1629 traden de Staten-Generaai in de rechten 
van de hertog van Brabant. Ondanks verzet van de provincie Friesland verzochten de Staten- 
Generaal Frederik Hendrik de vernieuwing van de Bossche wet van 1630, volgens de oude ge- 
woonten en gebruiken van de stad, op zich te nemen. Kort daarna verwierf hij dit recht zelfs 
voor de duur van zijn leven. Formeel bleven echter de Staten-Generaal de rechtsopvolgers van de 
Brabantse hertogen. Zie: BEERMANN, Stad en Meierij van 1629 tot  1648, 112-113. 
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drie andere hoofdsteden van het oude hertogdom Brabant, om daar materiaal te verza- 
melen, om haar zaak kracht bij te zetten". In de achttiende eeuw werd de nominatielijst 
door de schepenbank opgesteld en vervolgens door president-schepen en pensionaris naar 
Den Haag gebracht3'. De belangrijkste elementen in de procedure zijn eeuwenlang dezelf- 
de gebleven: nominatie door schepenen, intermediaire rol van de schout, benoeming door 
de centrale overheid, beëdiging door de schout. 

Het belangrijkste verschil tussen de Bourgondisch-Habsburgse periode en de Generali- 
teitspeïiode is gelegen i11 de vrijheid die de ceiirrale overheid nam bij de keuze. Vóór i 6 2 9  
koos de landvoogd steeds personen die o p  de nominatie van de Bossche schepenen ston- 
den, na 1629 weken Staten-Generaal (of stadhouder) hier geregeld van af: personen die 
niet door de Bossche stadsregering waren genomineerd, werden toch benoemd. Z o  is be- 
kend dat  zeventien personen, die tussen 1710 e11 1740 tot schepen van 's-Hertogenbosch 
werden gekozen, niet o p  de nominatielijst van de zittende schepenen hebben gestaan3'. 
Lobbyen voor ambten was na 1629 dan ook een veel voorkomend verschijnsel. Vóór 
1629 had een lobby bij de Brusselse overheden om tot het schepenambt van 's-Hertogen- 
bosch te worden geroepen weinig zin, tenzij men o p  de nominatie van de zittende schepe- 
nen stond. Wanneer er vóór 1629 al is gelobbyd, zal dat vooral in 's-I-tertogenbosch zelf 
zijn gebeurd. 

7.1.1.2, genomineerden die geen schepen werden 
Helaas ontbreken voor de zestiende eeuw de gegevens die dieper inzicht zouden kunnen 
verschaffen in de gang van zaken rond het opstellen van de jaarlijkse nominatielijst. Een 
analyse van de eigenschappen en kenmerken van de Bossche schepenen in deze periode 
kan dit gemis gedeeltelijk opvangen. Zij heeft evenwel slechts betrekking o p  degenen die 
tenslotte de stap van nominatie naar benoeming hebben gezet. De groep die wél werd 
genomineerd, maar het nooit tot schepen heeft gebracht, blijft grotendeels in het duister. 
Een analyse van juist deze groep zou meer licht kunnen werpen o p  de criteria die door de 
Bossche stadsregering werden gehanteerd, om iemand voor het schepenambt te nomine- 
ren, en bovendien o p  de eisen die de landsregering aan toekomstige stadsbestuurders stel- 
de. 

Voor de periode van l 5 5 0  tot en met 1580 zijn voor een tiental jaren de lijsten met 
genomineerden bewaard gebleven3', zodat ook de namen van de personen bekend zijn, die 
wel genomineerd, maar uiteindelijk nooit benoemd zijn. In die tien jaar werden 3 2  perso- 
nen in totaal 4 7  keer genomineerd om nyeuwe en de jonge sceperzen dair uuyt te kiesene: 
zie tabel 7.3. Van die 32  brachten tenslotte, na één of meer nominaties, 20  personen het 
tot het schepenambt. Voor de overige 1 2  kandidaten" was deze eer niet weggelegd. Van 
die 1 2  overleden er 3 kort na hun eerste nominatie. Dirck vanden Berge (R4) werd waar- 
schijnlijk nooit benoemd, omdat hij geen geboren Brabander zou zijn4'. Ook Marcelis 

3 5  GAH OA A63, d.d. 25-1-1656. 
36 GAH OA A565, Collectanea van Heurn, 1591rv. 
3 7  DE BROUWER, MEIJER, SCHELLEKENS, 'De  heeretz vnn de leedetz', 21. 
38 ARAB AA 809130. Nominatielijsten voor de schepenstoel vari de jaren: 1552, 1557, 1560, 1561, 

1562,1566,1567-1568,1569-1570-1571, 1571,1576. 
39  Wellicht waren het er overigens maar 11, omdat de persoon van Frans Berwouts niet te plaatsen 

is en het hier zeer waarschijnlijk een verschrijving van de naam Everaert Berwouts (19) betreft 
(zie tabel 7.3). 

40  ARAB AA 809130, beoordeling van de kandidatenlijst van ca. 1568 door de schout vari 's-Her- 
togenbosch. De schout meldt achter de naam van Dirck van den Berge: zeer wel bequnern, goet 
verstnnt ende woenende b i m e n  der stadt. In een andere hand is daarbij geschreven: bet schyttt 
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Naam 

Achelen, Willem van (4) 
Berge; Dirck vanden (R4) 
Berwouts, Everaert (19) 
Berwouts, Frans 
Boert, Henrick van 
Brecht, Arnt van (34) 
Breugel, Arnt van (38) 
Broekhoven, Henrick van (44) 
Cammen, Jacob van der (48) 
Craen, Jacob (55) 
Erp, Walraven van (72) 
Erp, Willem van 
Haastrecht, Goyaert van (84) 
Hedel, Goessen van (88) 
Hedel, Lazarus Zegers 
Heeren, Henrick (93) 
Heym, Jan (99) 
Leemput, Henrick vanden 
Leemput, Jan vanden 
Liebergen, Jan van (1 17) 
Loef, Goyaert (120) 
Maken, Karel van 
Moins, Marien (132) 
Monix, Goyaert 
Os, Peter van (143) 
Pynappel, Marcelis 
Staeckenbroeck, H. van (164) 
Vechel, Willem van 

jaar l jaren 
van nominatie 

jaar van eerste 
benoeming + 
bijzonderheden 

1560 

1579 
1577 
1571 
1577 (vervanger) 
1579 
1562 
1581 
1562 
1553 
- t 29-7-1572 
1571 
1569 
- t 740-4557 
- $15-11-1568 
1557 
1561 
- t 1587 
1575 

Vladeracken, Nicolaes van (180) 1566 1566 
Water, Jan vande (1 83) 1552 1552 
Wyck, Loenis van 1569171 - t 1-11-1570 
Wyfliet, Jan van 1576 

" mogelijk een verschrijving voor Everaeil Berwouts, die in 1566 voor het eerst schepen werd. 

TABEL 7.3. Genomineerden die het schepenambt nog niet eerder hadden vervuld, 1550-1580. 

Pijnappel heeft het, ondanks herhaalde nominatie, nooit tot schepen gebracht. Aangezien 
zijn vader en twee van zijn broers al schepen waren geweest, lag het in de lijn der ver- 
wachting dat Marcelis in h ~ i n  voetsporen zou treden. Drie maal achtereen stond hij o p  de 

dat /?y geer1 brabattder is. Mogelijk is hij dezelfde als Dirck Gerarts vanden Bercli, afkomstig van 
Weert, die in 1542-1543 poorter van de stad werd (GAH OA B49, 1542-1543 vandeti gheetien 
die poirters ghetuordett zytt). Hij behoorde overigens wel door zijn huwelijken met achtereenvol- 
gens Anna Belaerts en Weyndelinoet van Ouden tot de kring van de schepenfamilies. Zijn zoon 
Gerit was tussen 1584 en 1614 acht maal schepen van de stad. 
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nominatie, in 1567, 1569 en 1571, maar door het reeds vermelde veto vanuit Brussel is 
hij nooit schepen geworden4'. Voor de overige zeven kandidaten is het n~oeilijker om een 
verklaring te vinden waarom zij nooit schepen zijn geworden. Karel van Malsen, vanaf 
1561 heer van Tilburg, zou in 1566 tot het Verbond van Edelen hebben behoord. In de 
jaren zeventig stond hij echter aan de zijde van de landsheer42. Blijkbaar werd hij door de 
Bossche schepenbank voorgedragen als exporierit van de Meierijse adel. Van nauwe con- 
tacten tussen Van Malsen en de stad is verder niets bekend. Het is niet uitgesloten dat van 
de andere kandidaten een aaritai geen geboren poorter van de stad is geweest, en dus 
officieel niet het schepertambt kon bekleden. 

Wanneer de groep van 32  genomiileerden nader wordt bekeken, kunnen karalcteristie- 
ken worden vastgesteld, die blijkbaar in belangrijke mate meewogen bij de nominatie 
door de zittende schepenen. 6 van de 32  genomineerden waren van adel, 1 0  van de 32  
bezaten een universitaire graad. Van 16 van hen was de vader of de schoonvader ai sche- 
pen geweest, van 2 een broer. Van 2 was de vader of schoo~lvader in het verleden secreta- 
ris van de stad geweest, van nog eens 2 schout. In totaal kan van 72% van de genomi- 
neerden een dergelijke nauwe familierelatie met het bestu~irlijk establisli~nent van de stad 
's-Hertogenbosch worden vastgesteld. 

De voorkeuren van de hertogelijke a~itoriteiten kunnen eriigszins worden afgeleid uit 
de karakteristieken van de personen die tenslotte nooit schepenen zijn geworden. Met 
uitzoiideïing van Kaïel va11 Malsen, werden alle edelen onder de kandidateii door de her- 
tog gekozen. Uit de correspondentie over de benoeming blijkt dat er in het Brusselse naar 
werd gestreefd steeds een aantal edelen in de Bossche stadsregering te benoemen". Ook de 
meeste academisch geschoolden werden uitverkoren. Waarom de kanselier en de zijnen de 
ene kandidaat boven de andere verkozen, kan voor een aantal kandidaten worden berede- 
neerd, maar is niet voor elke persoon te achterhalen. 

7.1.1.3. formele eisen voor het schepenambt 
Aan personen die in 's-Hertogenbosch het schepenambt vervulden, werd een aantal for- 
mele eisen gesteld. In de eerste plaats dienden schepenen geboren poorters van de stad te 
zijn44. Daarnaast moesten zij minimaal 25  jaar oud zijn. Ook bestonden er vermogensei- 
sen. Aanvankelijk werd wat dat betreft geen enkele grens in de vorm van een bepaald 
bedrag gesteld. Bij de bestuurswijziging van 1494 kwam daarin verandering: alleen perso- 
nen die jaarlijks minstens 100 gulden uit renten verkregen of over een vermogen van meer 
dan 1200 gulden beschikten, kwamen voor het schepenambt in aanmerking. Onduidelijk 
is of deze specifieke eis ook na 1498, toen het oude bestu~irssysteem weer werd hersteld, 
bleef gelden. Na beëindiging van zijn mandaat was de aftredende schepen twee jaar lang 
niet herverkiesbaar. De functie van schepen was voorts onverenigbaar met een aantal 

41  Zie p.217. 
4 2  BECX, 'De oorsprong van het kasteel van Tilburg', 100. 
43 ARAB AA 809130, de lianselier van Brabant aan de landvoogd, d.d. 3-9-1586: .. je choisiroy les 

mestnes que lesdicts de la uille otit tnarcquez audict billet, cpi sont citiq bot1 bourgeois, inais 
pour tiexclure do tout les geíitilz homines pour ceste atitzee, i1 tious setnbloit qite lot1 pourroit 
prendre Walraueíi uaíi Erp et Jeharr Heyin, qui sont des tiobles et puis ... Aangezien de voor- 
dracht door de schepenen voor dat jaar niet is bewaard, is de toedracht niet geheel duidelijk. Het 
lijkt erop dat de schepenen voor dat jaar naast twee gecontinueerde en twee nieuwe schepenen, 
vijf burgers hadden voorgedragen. De kanselier heeft op zich geen grote bezwaren tegen deze 
keuze, maar om ook de adel een rol te laten spelen, wijkt hij bewust af van de voordracht van 
de Bossche schepenen en stelt hij zelf een tweetal edelen voor. Zie ook: paragraaf 7.2, p.252- 
253. 

44  Zie hoofdstuk 2. 
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andere ambten, zoals die van hoog- en laagschout, secretaris, stedelijk rentmeester en 
rentmeester van de domeinen. Bovendien was het schepenen verboden om stadsaccijnzen 
te pachten. Dat men er in Brussel voor waakte om personen met te nauwe familiebanden, 
overigens vooral langs mannelijke lijn, in één schepenstoel te benoemen, is reeds ter spra- 
ke gekomen4'. 

De regels waren duidelijk. Maar werden deze regels in de realiteit van alledag wel in 
alle gevallen nagekomen? De resultaten van het onderzoek naar de financieel-economische 
situatie wijzen uit dat de schepenen allen tot de vermogenselite van de stad b e h ~ o r d e n ~ ~ .  
Dit is ook niet verwonderlijk als men bedenkt dat een schepen geen salaris ontving, maar 
wel een jaar lang een groot deel van zijn tijd in dienst van de stad spendeerde. Alleen 
degenen die van de opbrengsten van hun vermogen konden leven of in de gelegenheid 
waren een jaar lang hun economische activiteiten nagenoeg te bevriezen, kwamen voor het 
schepenambt in aanmerking. 

De eis dat elke schepen geboren poorter van de stad moest zijn, is in hoofdstuk 2 
reeds aangestipt. Daar is het geval van Jan van Erp (66) aan de orde gesteld. Over hem 
gingen na zijn benoeming tot schepen in 1515 geruchten dat hij geen geboren poorter van 
's-Hertogenbosch zou zijn. Gesteund door getuigeriverklaringen van familieleden wist Van 
Erp aan te tonen dat hij weliswaar in Rosmalen was geboren, maar in 's-Hertogenbosch 
in de Sint-Jan was gedoopt en derhalve geboren poorter van de stad was4'. Een en ander 
lijkt erop te wijzen dat de eis van geboren poorterschap geen dode letter was of was ge- 
worden, maar dat iedere schepen daadwerkelijk werd getoetst. Toch blijkt de praktijk 
soms van het voorschrift af te wijken: van enkele schepenen is achteraf met zekerheid vast 
te stellen dat zij géén geboren poorters van de stad waren; het geboren poorterschap van 
een aantal anderen kan met recht worden betwijfeld. Dat het stadsbestuur in 1515 aan de 
centrale overheid had verzocht om Jan van Erp te vervangen, indien hij zijn geboren 
poorterschap niet met bewijzen kon staven, lijkt niet zozeer ingegeven door grote eerbied 
voor de formele regels rond het schepenschap, maar veeleer het gevolg van politieke on- 
enigheid binnen de raad, waarbij een deel van de raad zich - met onbekende beweegre- 
denen - tegen de benoeming van Van Erp verzette. 

De lijst met kandidaat-schepenen, die de zittende schepenen jaarlijks naar Brussel zon- 
den, bevat geregeld de namen van personen, van wie men zich kan afvragen of zij geboren 
poorters van 's-Hertogenbosch waren. Het geval van Dirck vanden Berge (R4) kwam al 
ter sprake: hij stond wel o p  de nominatie, maar een Brusselse functionaris noteerde in de 
marge bij zijn naam: het schynt dat h y  g e m  brabander is4'. Vanden Bergh bracht het dan 
ook nooit tot schepen. Of de in 1.576 genomineerde Karel van Malsen, heer van Tilburg, 
geboren poorter was is evenzeer twijfelachtig. Ook hij werd niet tot schepen gekozen. Dat 
overkwam wel Goyaert van Haastrecht (84), heer van Drunen, aan wiens geboren poor- 
terschap eveneens kan worden getwijfeld. Bij het doornemen van de lijst van schepenen 
komen we meer personen tegen bij wie in dit opzicht vraagtekens kunnen worden gezet. 
Bijvoorbeeld Hercules van Edingen (63), heer van Kestergat, schepen van 's-Hertogen- 
bosch in 1538. Hij was een telg van de adellijke familie Van Edingen die vooral in en 
rond Brussel actief was49. Het ligt voor de hand aan te nemen dat ook Hercules in of 

45 Zie p.216-2 17. 
46 Zie hoofdstuk 8. 
47 Zie p.37. 
48 ARAB AA 809130. Vergelijk p.220. 
49 Men denke bijvoorbeeld aan de rol van Jan van Edingen in de Brusselse stedelijke politiek rond 

1469: HENNE en WAUTERS, Histoire de la ~ d l e  de Bruxelles, 226-228. Zie ook: DE RIDDER- 
SYMOENS, 'Ukkelse schepenen', 224, stamboom VIL 
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nabij Brussel ter wereld is gekomen. Door zijn huwelijken kwam hij echter in contact met 
's-Hertogenbosch. Eerst huwde hij Dircxken, dochter van schepen Gerlach de Rover 
(160), en na haar overlijden trad hij voor de tweede maal in het huwelijk met Agnes, 
dochter van schepen Willem van Os (144). Daar zijn successieve schoonfamilies tot de 
bestuurlijke bovenlaag van 's-Hertogenbosch behoorden, zal ook Hercules geschikt zijn 
geacht voor zitting in de Bossche schepenbank. Daarna heeft hij 's-Hertogenbosch de rug 
toegekeerd en keerde hij terug naar ~russel", alwaar hij in 1554 als burgemeester 
overleed. Henrick Massereei (1271, schepen in 1524, en jan vanden ijiiyngaerd ( I Y O ) ,  
schepen in 1521, 1545 en 1546, stamden uit belangrijke Bredase geslachten en zijn zeer 
waarschijnlijk geen van beiden in 's-Hertogenbosch geboren. 

Enkele schepenen vinden we zelfs onder de gekochte poorters terug: een overtuigender 
bewijs dat zij géén geboren poorters van 's-Hertogenbosch waren, is niet mogelijk. In drie 
gevallen is het niet geheel zeker of liet om dezelfde personen of om naamgenoten gaat"', 
bij drie inschrijvingen in het poorterboek staat het onomstotelijk vast dat we hier te doen 
hebben met personen die later zitting zo~iden hebben in de Bossche schepenbank. Anton 
Belaerts (13), afkomstig uit Oirschot, waar zijn vader schepen was geweest, werd o p  7 
januari 1508 poorter van ' s - ~ e r t o ~ e n b o s c h ' ~  en fungeerde in de schepenjaren 1527  en 
1528 als schepen van zijn nieuwe vaderstad, zonder dat  er problemen zijn gerezen over de 
aard van zijn poorterschap. Hetzelfde geldt voor Gerit Michiels (129) uit Eindhoven die, 
na in 1498 al poorter van Helmond te zijn geworderi", varlaf 28 januari 1504 poorter 
van 's-Hertogenbosch wasT4 en in 1537 schepen van die stad. Everaert Berwouts ( l ? ) ,  
hoewel afkomstig uit een familie, die in de vijftiende eeuw verschillende Bossche schepe- 
nen had geleverd, was evenmin in 's-Hertogenbosch geboren en liet zich in het schepen- 
jaar 1573 als poorter inschrijve11"", hoewel hij al vanaf 1566 onafgebroken als schepen 
van de stad had gefungeerd. Dat Berwouts o p  het moment van zijn uitverkiezing tot sche- 
pen geen geboren en ook geen gekocht poorter van 's-Hertogenbosch was, is hem toen 
blijkbaar niet aangerekend. Later, na een langslepend conflict tussen Berwouts en de 
stadsregeringSh, gebeurde dat wel. Everard Berwouts was tussen 1566 en januari 1575 
continu als schepen in functie geweest. Kort nadat in 1575 een nieuwe schepenstoel was 
beëdigd, verliet Berwouts de stad, eerst waarschijnlijk naar zijn bezittingen in het kwartier 
Kempenland, maar al vrij snel vestigde hij zich in Ravenstein, gelegen buiten de Meierij 
van 's-Hertogenbosch, onder de jurisdictie van de hertog van Kleef. Toch werd Berwouts 
in 1579 opnie~iw tot schepen gekozen. Er ontspon zich een briefwisseling, waarin Ber- 
wouts zonder de Bossche stadsregering voor het hoofd te willen stoten trachtte onder deze 

50 GAH OA B53, 1546-1547, van schettcke7z van wynen: de stadsregering schenkt onder andere 
een hoeveelheid wijn aan tnytt heer Kestergnte, bourgerri~eester hittilev Bratessel. 

51  Jatzrzen vali Brecht s. wylert Goesserz van Brecht werd als eerste nieuwe poorter van het scheperi- 
jaar 1523 ingeschreven (GAH OA B31). Het lijdt nauwelijks twijfel dat we hier te maken heb- 
ben met de Jan van Brecht, die in 1523 voor het eerst schepen van 's-Hertogeribosch werd. Wel- 
licht was Petrus van Balen, die op 1 fcbruari 1506 werd ingeschreven als nieuwe poorter van 
's-Hertogenbosch (GAH OAA 8085) dezelfde als de Peter van Balen (12), die in 1533 schepen 
van de stad was. Tenslotte waren Matheeus Kuysten, die tussen Sint-Jan (24 juni) 1468 en Sint- 
Jan 1469 poorter werd (ARAB RK 13005, Sint-Jan 1468 - Sint-Jan 1469) en Mathys Kuyst, die 
vanaf 1498 driemaal schepen was, wellicht één en dezelfde persoon. 

5 2  GAH OAA 8085, als Anthonis Rutgers Belaerts; in de rekening van de laagschout wordt hij 
sleclits als Anthonis Rutgers aangeduid. 

5 3  MELSSEN, 'Gerard Michiels uit Eindhoven', 242. 
54  GAH OAA 8085. 
55  GAH OA B80. 
56 Zie hierover uitgebreider: SCHUTTELAARS, '"Alsoo nu Bamisse aenstaende is..."', 41-43. 
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nieuwe benoeming uit te komen. Ondanks herhaald aandringen vanuit 's-Hertogenbosch 
hield Berwouts voet bij stuk: hij kwam niet naar de stad. De stadsregering o p  haar beurt 
weigerde een andere schepen te laten benoemen: 's-Hertogenbosch kende dat jaar slechts 
acht schepenen. Blijkbaar zijn de twistende partijen later tot een vergelijk gekomen: in 
1581 werd Berwouts opnieuw tot schepen benoemd, en ditmaal aanvaardde hij zijn ver- 
kiezing wel. Dat hij het volgende jaar zelfs tot president-schepen werd benoemd, ging 
sommigen in de stadsregering echter te ver. Nu werd hem blijkbaar wel voor de voeten 
geworpen dat hij geen geboren poorter was. Berwouts verweerde zich hiertegen door te 
stellen dat aan de eis dat een schepen geboren poorter van de stad diende te zijn, sinds 
mensenheugenis nooit enige aandacht was besteed en wees daarbij naar zijn eigen aanstel- 
lingen in het verledens7. In Brussel had men meer respect voor de Bossche privileges. 
Landvoogd Alexander Farnese erkende dat de Bossche schepenen geboren poorters van de 
stad dienden te zijn, maar hield in 1582, bij wijze van uitzondering, toch vast aan de 
benoeming van Berwouts". Dat de eis van geboren poorterschap door onwillige kandida- 
ten ten eigen voordele kon worden uitgebuit, bleek in 1584, toen twee personen, die tot 
schepen waren benoemd, weigerden de eed af te leggen, omdat zij geen geboren poorters 
waren". Voor de periode 1500-1580 mag worden geconcludeerd dat niet in alle gevallen 
aan de eis dat iedere schepen geboren poorter van 's-Hertogenbosch diende te zijn, werd 
voldaan. Naar alle waarschijnlijkheid was dat wel in de grote meerderheid van de benoe- 
mingen het geval. Over het algemeen leidde de benoeming rot schepen van een persoon 
die geen geboren poorter was, niet tot protesten. Indien dat wel het geval was, speelden 
meestal andere motieven dan de verdediging van de stedelijke privileges een doorslagge- 
vende rol. 

De leeftijd van de schepenen zal verderop in dit hoofdstuk nader worden besproken; 
hier gaat het alleen om de vraag of de eis dat een schepen minstens 25  jaar oud moest zijn 
steeds werd nageleefd. Van 107 van de 191 schepenen is de geboortedatum en derhalve de 
leeftijd bij de eerste benoeming tot schepen bij benadering bekendh". Verreweg de meeste 
schepenen hadden bij hun eerste benoeming hun vijfentwintigste levensjaar reeds lang 
voltooid. Toch waren zo'n 22 schepenen bij hun eerste benoeming jonger dan 30 jaar en 
enkelen van hen wellicht ook jonger dan 25 jaar. Jan van Breugel (39)  was rond 1497  
geboren en werd in 1520 voor het eerst schepen: hij was toen pas circa 23 jaar oudh'. 
Henrick Kuyst (111) zag o p  een niet nader te bepalen tijdstip tussen 1488 en 1491 het 
l e v e ~ ~ s l i c h t ~ ~  en was bij zijn eerste benoeming tot schepen in 1512 derhalve tussen de 21  
en 24 jaar oud. Het geboortejaar van schepen Lambert vanden Brocck (41) moet tussen 
1481 en 1484 hebben gelegenh'; toen hij i11 1507 voor het eerst in de schepenbank werd 
geroepen was hij tussen de 23 en 26 jaar o ~ i d .  Dirck de Borchgrevc (29) terislotte was 
rond 1488 geborenh4 en werd in 1513 op ongeveer vijfentwintigjarige leeftijd voor het 
eerst schepen. Bij slechts een gering aantal van de 191 schepenen die tussen 1500 en 1580 

GAH OA A239, 16-10-1582: hoe wel rtochtans hy  zyet en gelooft dat by memorie van nzeir- 
schen oyt regardt is genoemen geweest iírt orditteretz vande scepeiz stoele weder sy geboren por- 
ters tunereti oft ityet ofte dat sulckx oit is gettsert geweest ... 
GAH Collectie Provinciaal Genootschap 375a, 309r, 20-1 1-1582. 
JACOBS, Justitie en politie, 36. 
Zie p.239, tabel 7.6. 
GAH OA A245, 87v-88r, 12-10-1538: Jan van Hrogel oudt omtrent een e d e  uiertich jairett, 
inden voirs. raidt geweest zytzde achttien jairen .... 
GAH OA A245, 87v, 12-10-1538; GAH OA AS93a,b,c. 
GAH OA A245, 87v, 12-10-1538; GAH OA AS93a,b,c. 
GAH OAA 7851, 259v: op 3-7-1528 was hij omtrent 40 jaar oud. 
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functioneerden, is niet gelet o p  de formeel vastgestelde minimumleeftijd. Tegen deze 
uitzoi~deringsgevallen zijn blijkbaar geen protesten gerezen. 

Een schepen moest volgens de privileges van de stad na beëindiging van zijn 
ambtstermijn twee jaar wachten alvorens hij herkozen kon worden. Controle van de sche- 
penlijsten voor de periode 1500-1580 wijst uit dat  bij vrijwel alle schepenbenoeiningen 
inderdaad een rustpauze van minimaal twee schepenjaren in acht werd genomen. Slechts 
in de woelige jaren zestig en zeventig werd een enkele keer van die praktijk afgeweken. 
Vier schepeneri uit de schepenbank van 1565 (6, 32, 49, i 6 6 )  werden al in 1569, na een 
rustperiode van slechts één schepenjaar, opnieuw benoemd. Bartholomeus Loef (119) was 
in 1566, na een wachttijd van twee jaar, voor de tiende keer tot schepen benoemd. Deze 
schepenstoel bleef o p  verzoek van landvoogd Alva functioneren tot 1 maart 1569. De 
daaropvolgende schepenbank werd o p  haar beurt pas rond Bamis 1571 vervangen. In die 
nieuwe bank was ook een plaats toebedacht aan Bartholomeus Loef, hoewel er sinds zijn 
aftreden in 1569 pas één schepenambtstermijn (maar wel ruim twee-en-een-half jaar) was 
verstreken. Goyaert Lombaerts (123) en Ghysbert Heym (97), Loefs medeschepenen uit 
1566, werden in 1571 eveneens opnieuw benoemd. Bartholome~is' zoon Goyaert Loef 
(120) was in 1569 schepen geweest en werd in 1575, na een pauze van slechts één sche- 
penbank opnieuw benoemd, evenals Zeger Adriaens (6). Het kon in deze crisisjaren echter 
nog sterker: Everaert Berwoiits (19) was zonder onderbreking van 1566 tot 1575, in drie 
opeenvolgende schepenbanken, schepen. Hetzelfde overkwam Jan valider Stegen (166) van 
1569 tot 1577. Continuatie van twee schepenen per jaar was in de Bossche bestuurlijke 
organisatie een vast fenomeen, maar een schepenmandaat kon volgens de regels slechts 
éénmaal worden verlengd, waarna de betreffende schepen net als alle anderen weer twee 
jaar moest wachten tot hij opnieuw benoemd kon worden. Deze gevallen, die zich alle 
voordeden tijdens een crisisperiode, vormen de enige afwijkingen vali de wachttijdregel. 
Geconcludeerd kan worden dat onder normale omstandigheden die regel steeds werd 
geëerbiedigd"'. 

Een andere eis die aan de Bossche schepenen werd gesteld was dat zij niet tegelijkertijd 
de functie van hoog- of laagschout mochten vervullen; evenmin mochten zij secretaris, 
stedelijk rentmeester of rentmeester van de domeinen zijn. De incompatibiliteit met de 
functie van stedelijk secretaris was overigens pas in 1491 formeel vastgelegd. Henrick 
Pelgrom (S14), vanaf i 4 7 1  een van de secretarissen van de stad, had bijvoorbeeld nog in 
1489 tevens deel uitgemaakt van de schepenbank. Na 1491 is een dergelijke dubbelfunctie 
niet meer voorgekomen. Enkele secretarissen brachten het weliswaar tot schepen, maar 
pas nadat zij het secretariaat hadden neergelegd. Hierover later meer. Voor de andere 
functies geldt hetzelfde. Z o  was Jan van Brecht (37)  in 1523, 1526 en 1529 schepen ge- 
weest. in  1530 werd hij benoemd tot laagscho~~t  van 's-Hertogenbosch, in 1535 tevens tot 
hoogschout. Pas nadat hij die functies in juni 1558 had neergelegd, werd hij in oktober 
1.558 weer tot schepen verkmen. Peter van Balen (12)  was van 1497 tot 1530 hertogelijk 
rentmeester van de beden in het kwartier van 's-Hertogenbosch. Na die functie te hebben 
neergelegd, werd hij in 1533 schepen van 's-Hertogenbosch. Tenslotte de stedelijke rent- 
meesters: slechts drie personen hebben tussen 1500 en 1580 mogelijk de functie van sche- 
pen en rentmeester gecombineerd. Een Arnt Monix (133) was in de schepenjaren van 
1514 tot en met 1525 doorlopend rentmeester, terwijl een naamgenoot van hem in 1519 
en 1522 schepen was. Gezien de omvang van de familie Monix en de frequentie waarmee 
de voornaam Arnt in die familie voorkomt, is het niet geheel ondenkbaar dat het hier om 

65 Vergelijk: JACOBS, jrrstitie etz politie, 40. Zij stelt: 'tenslotte kwam het voor dat aan de termijn 
niet de hand werd gehouden en er na één of twee jaar herbenoeniiilg plaatsvond'. Voor de perio- 
de 1500-1580 gaat dat  dus sleclits in vijf gevallen op. 



Bestuurlijke carrières 227 

twee verschillende personen gaath6. Ywan Kuyst (113) was in de schepenjaren 1505-1507 
rentmeester, terwijl een naamgenoot van hem in 1506 tevens schepen was: ook in dit 
geval is het onduidelijk of we met dezelfde persoon of met twee verschilleilde personen te 
maken hebben. Van Jan Kariapart (106) is in ieder geval wel zeker dat hij in het schepen- 
jaar 1505 zowel schepen als goede man was. Daarnaast deed zich tussen 1500 en 1580 
nog een drietal gevallen voor, waarbij een zojuist afgetreden schepen direct tot rentmees- 
ter werd verkozen: Willem van 0 s  (144), in 1528 schepen, werd in 1529 rentmeester; Jan 
de Wolf (184) werd in 1548 rentmeester, na in 1547 al als schepen te hebben gefungeerd; 
Henrick van Broekhoven (43) tenslotte werd in 1577 direct vanuit de vorige schepenstoel 
rentmeester. Dat een gezworene geen rentmeester mocht zijn, was echter niet uitdrukkelijk 
verboden, hoewel in 1583 schepen Andries van Luyck werd vervangen, omdat hij nog 
geen twee jaar daarvoor rentmeester was geweest6'. Ook wat betreft de incompatibiliteit 
van schepenambt en rentmeesterschap kan worden vastgesteld dat die o p  een enkele uit- 
zondering na gedurende de gehele onderzochte periode werd gerespecteerd. 

Terislotte gold voor schepenen een verbod o p  het pachten van stadsaccijnzen. O m  elke 
vorm van misbruik uit te sluiten was in 1525 uitdrukkelijk bepaald dat die scepenen, 
gezworen, raiden ende dekens var? den ambachten, die te rnide zulleiz commen, egeen 
excysen van der stadt en zullen mogen pachtert off dner pnert off deel in hebben, heyme- 
iyck off int openbaer, ende dar dieghenen, die excysen gepacht off paert off deel daerinne 
hebben, in de?? raedt ??iet en zullen moegen romen". Raadpleging van de desbetreffende 
posten in de stadsrekeningen lijkt uit te wijzen dat schepenen zich tijdens hun arnbtster- 
mijn onthielden van het pachten van stadsaccijnzen. Sterker nog, zeer waarschijnlijk lieten 
leden van de bestuurlijke bovenlaag ook in jaren dat zij geen officiële functies vervulden, 
zich nauwelijks in met het pachten van stedelijke accijnzen". Werd per abuis iemand tot 
schepen benoemd, die al een stedelijke accijns in pacht had genomen, dan werd deze di- 
rect vervangen, zoals in 1563 Jan van Liebergen (117) en in 1590 Jacob van Balen en 
Reynier de Haze ~ v e r k w a m ' ~ .  In 1548 was aanvankelijk Henrick van Deventer (60)  tot 
schepen benoemd. Na protesten dat deze Henrick reeds accijnzen had gepacht, verving de 
landvoogdes hem door zijn broer Herman van Deventer (61)". Deze benoemi~lg heeft 
blijkbaar geen verdere protesten opgeleverd. Toch zouden die wel gerechtigd zijn geweest, 
daar uit de schepenprotocollen kan worden opgemaakt dat Herman samen met zijn broer 
Henrick de bieraccijns had gepacht72 en daardoor dat jaar evenmin in aanmerking ZOLI 

mogen komen voor het schepenambt. Dit geval lijkt echter een uitzondering te zijn ge- 
weest. Nader onderzoek naar de belastingpachters zou hierover meer duidelijkheid kunnen 

66 Wellicht is de rentmeester Arnt Monix dan te identificeren met Arnt Goyaert Monix (134), die 
in 1527 éénmaal schepen was. 

6 7  JACOBS, J~st i t ie  etr politie, 275. 
68 GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 720; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbronttett ambnchts- 

gilden, 476. 
69  Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Gcnt: BOONE, 'Triomferend privé-initiatief'. 
70 GAH OA B70, 1563-1564, walt boodenloon; JACOBS, Jtlstitie e7r politie, 276. 
71 Ibidem, 41. 
72 GAH RA 1351, 7v. Vreemd genoeg ontbreekt in de stadsrekening van het jaar 1548 elke verwij- 

zing naar deze verpachting. Men zou kunnen stellen dat Herman van Deventer niet als compag- 
non van zijn broer optrad, maar zich slechts borg stelde voor hem. Dan nog was hij persoorilijk 
betrokken bij deze verpachting en kon hij naar de geest van de wet dat  jaar geen schepen wor- 
den, 
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verschaffen'". 
De formele eisen die aan de Bossche schepenen werden gesteld, blijken over het alge- 

meen te zijn nageleefd. Slechts in een betrekkelijk gering aantal gevallen is ervan afgewe- 
ken, meestal zonder dat dit tot protesten heeft geleid. Wanneer iemand, die niet aan alle 
eisen voldeed, toch door de zittende schepenen o p  de lijst van verkiesbare personen werd 
gezet, moet hij wel de instemming van de bestuurlijke bovenlaag hebben genoten. Wan- 
neer er a1 werd geprotesteerd over de overtreding van een van die regels, was dat veelal 
ingegeven door motieven van politieke aard, die echter meestal niet meer te achterhalen 
zijn. Of bijvoorbeeld de arnbachtsgilden vaak of zelfs maar ooit gebruik hebben gemaakt 
van dit protestmiddel, is vooralsnog onbekend. 

7.1.1.4. rangorde van schepenen 
Het college van schepenen was de belangrijkste bestuurlijke instantie van de stad 's-Her- 
rogenbosch. 111 tegenstelling tot veel andere steden is de burgemeester hier nooit uitge- 
groeid tot de belangrijkste bestuurlijke f~inctionaris van de stad. De aanduiding burge- 
meester, die oorspronkelijk naast die van rentmeester werd gebruikt, verdween zelfs geheel 
van het toneel. Tijdens de kortstondige bestuurshervorming van 1494-1498 kende 's-Her- 
togenbosch wel naar voorbeeld van steden als Brussel en Antwerpen een tweetal burge- 
meesters, maar die functie liield in 1498 op te bestaan. Meer dan in veel aridere steden 
was er in 's-Hertogenbosch sprake van een soort collectief leiderschap. Formeel bestond er 
immers tussen de schepenen geen onderscheid. In de praktijk heeft zich natuurlijk wel een 
vorm van hiërarchie ontwikkeld binnen het schepencollege. Deze hiërarchie komt met 
name tot uiting in de préséance. Hoewel de schepenen - behalve de eerste schepen - in de 
praktijk nooit met rangtelwoorden werden aangeduid, is de rangorde waarin de schepenen 
vanuit Brussel werden benoemd zeker niet willekeurig geweest. 

De belangrijkste bronnen voor de schepenlijsten zijn de Nomina Scrlbinorum en de 
~ c h e ~ e n ~ r o t o c o l l e n ~ ~ .  Tot 1525 geven deze beide bronnen steeds dezelfde volgorde van 
schepenen. Deze volgorde is volledig gebaseerd op anciënniteit: het aantal jaren dat was 
verstreken sinds de eerste maal dat men schepen was geweest bepaalde de plaats o p  de 
schepenlijst. Deze vaststelling, die voor de lijsten in de schepenprotocollen ook na 1525 
blijft gelden, is van essentieel belang gebleken voor de identificatie van verschillende sche- 
penen met gelijkluidende namen. Z o  blijken Jan van Erp (65) en Jan van Erp (66) twee 
verscliilleiide personen te zijn, die respectievelijk in 1504, 1512, 1518 en in 1515, 1519, 
1523, 1526, 1527, 1530, 1531, 1534 schepen waren geweest. Hetzelfde geldt voor de drie 
Walravens van Erp (70, 71, 72). Van Jan Ghysselen (81) kon zo onomstotelijk worden 
vastgesteld dat hij in 1499 voor het eerst het schepenambt vervulde en derhalve een an- 
dere persoon moet zijn dan de Jan Ghysselen die in 1460, 1466 en 1475 die functie ver- 

Voor een dergelijk onderzoek kan niet worden volstaan met de betreffende posten uit de stadsre- 
keningen, waar steeds slechts de naam van één pachter wordt vermeld; uit de verpachtingsakten 
in de schepe~iprotocollen blijkt echter dat vrijwel alle accijnzen door groepen van twee, drie, vier 
of meer personen werden gepacht. Een voorbeeld: in 1520 staat in de stadsrekening vermeld 
(GAH OA B29, 1520-1521, vaftder stat assyse~r): Vntz Hettricken Thyss vniz hout torf te water 
121 nlde scilden; vanden selveiz van 12 slagen 1 2  alde scilden; ende vrinden cope '/z nlde scilt ... In 
het schepenprotocol lezen we dat de accijns van het hout ende torff te water inderdaad voor 121 
oude schilden is verpacht, maar hier worden als pachters genoemd: Hetzricus filius quo~zdam 
Petri Mathyss, Ar~zoldus filius quoiidnm Wolteri Neysetl et Anzoldus de Broeyecom (GAH RA 
1295, I l r ,  15-10-1520). Bij steekproefsgewijze controles bleken overigens onder de tweede, 
derde en verdere partners van een dergelijke pachtsamenwerking geen schepenen voor te komen. 
Zie de inleiding van Bijlage 3. 
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vulde. Men kan zich echter afvragen of de krachtsverhoudingen binnen het college van 
schepenen ook steeds volgens anciënniteit waren verdeeld, met andere woorden: of de 
langst dienende schepen ook altijd de rol van voorzitter heeft vervuld. 

Na de institutionele veranderingen van 1525 vertoont de volgorde van de schepenlijs- 
ten in Nomina Scabinorum en in de schepenprotocollen grote verschillen. De lijsten in de 
protocollen zijn net als voorheen gebaseerd o p  anciënniteit, maar de volgorde van de sche- 
penen in de Nomina Scabinorum wordt vanaf dat moment overgenomen van de benoe- 
mingsvolgorde en geeft derhalve de door de hertog of zijn commissarissen gewenste hië- 
rarchie aan. De nieuwe schepenen staan in beide lijsten zonder uitzondering steeds o p  de 
onderste plaatsen, maar de volgorde van de andere schepenen kan aanzienlijke verschillen 
vertonen. Bij wijze van voorbeeld zetten we hier de volgorde van de schepenstoelen van 
1547  en 1552, zoals die in beide bronnen wordt gegeven, tegenover elkaar: 

1547  Nomina Scabinorum 
Willem van Os (144) 
Frans van Balen (11) 
Henrick Bloeyman (23) 
Adriaen van Eyndhouts (78) 
Gerit van Vladeracken (177) 
Rutger van Berkel (18) 
Marcelis Heymans (100) 
Jan de Wolf (184) 
Goyaert van Vechel (1 76) 

1552 Nomina Scabinorum 
Marten de Greve (82) 
Bartholomeus Loef (1 19)  
Jan vander Stegen (168) 
Adriaen van Eyndhouts (78) 
Frans Bogaert (25) 
Roelof van Eyck (76) 
Willen1 de Borchgreve (32) 
Peter van Os (143) 
Jan vande Water (183) 

schepenprotocollen 
Willen1 van Os ( l e  maal schepen: 1519) 
Adriaen van Eyndhouts (1529) 
Gerit van Vladeracken (1530) 
Rutger van Berkel (1534) 
Marcelis Heymans (1534) 
Jan de Wolf (1534) 
Frans van Balen (1538) 
Henrick Bloeyman (1546) 
Goyaert van Vechel (1547) 

schepenprotocollen 
Jan vander Stegen (1.526) 
Adriaen van Eyndhouts (1529) 
Frans Bogaert (1532) 
Roelof van Eyck (1536) 
Marten de Greve (1540) 
Willem de Borchgreve (1543) 
Bartholomeus Loef (1545) 
Peter van Os (1552) 
J a n  vande Water (1552) 

De nieuwe schepenen staan in beide lijsten in beide jaren steeds onderaan. Ook valt o p  
dat over het algemeen ook in de Brusselse lijsten de anciënniteit wordt gerespecteerd en 
dat  slechts in enkele gevallen personen, die nog niet zo vaak schepen waren geweest, 
hoger o p  de lijst worden geplaatst. In 1547  zijn de nummers 7 en 8 van de anciënni- 
teitslijst o p  de Brusselse lijst naar de plaatsen 2 en 3 doorgeschoven, voor het overige is de 
volgorde o p  beide lijsten identiek. In 1552 zijn de nummers 5 en 7 naar de plaatsen 1 en 
2 o p  de Brusselse lijst doorgeschoven. De lijst met beschikbare raadslieden, die de zittende 
schepenen jaarlijks naar Brussel zonden, was ook opgesteld o p  basis van anciënniteit. De 
Brusselse keuzeheren namen de volgorde van die lijst grotendeels over, behalve waar het 
de topposities betreft: o p  de plaatsen 1, 2 en 3 benoemden zij personen, die zij het meest 
geschikt achtten. Het doorbreken van de volgorde in anciënniteit vormde bovendien tege- 
lijkertijd binnen het Bossche stadsbestuur en binnen de Bossche sameiileving een indicatie 
voor de omstandigheid dat niet iedere schepen even belangrijk werd geacht. 

Vóór 1525 moet er ongetwijfeld ook sprake zijn geweest van een vorm van hiërarchie 
binnen de Bossche schepenbank. Hoewel alles er o p  wijst dat de schepenen elkaar in die 
tijd zagen als gelijken, werden de zittingen van de schepenbank en de raadsvergaderingen 
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voorgezeten door één van hen. Of die voorzitter aan die functie bijzonder veel extra aan- 
zien ontleende, valt te betwijfelen. Een aanduiding als eerste schepen, voorschepen of 
president (-schepen) komt vóór 1525 niet voor in de bronnen van de stedelijke admini- 
 trat tie'^, en ook daarna aanvankelijk slechts sporadisch. Alles wijst erop dat de rol van de 
president-schepen pas na 1525 geleidelijk aan belangrijkheid heeft gewonnen en, mede 
door het benoemingsbeleid vanuit Brussel, boven de positie van de andere schepenen is 
uitgestegen. Een en ander blijkt vooral in de jaren zestig en met name de jaren zeventig 
van de zestiende eeuw. Z o  wordt in de schepenlijsten in de schepenprotocollen pas in 
1578 voor het eerst met zoveel woorden gesproken van de prases van de schepenbank, o p  
dat moment Dirck Aertsen (8), die o p  basis van zijn anciënniteit in dat jaar de derde 
plaats innam76. 

O p  de plaats in de schepenbank die de verschillende schepenen in de loop van hun 
carrière innamen, zal in het navolgende nog nader worden ingegaan. 

Voor een aantal steden in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd is het zogenaamde 
mutatie- of wisselingsritme onderzocht, dat wil zeggen het gemiddeld aantal ambtstermij- 
nen per bestuurder. Blockmans heeft in dat perspectief de carrières en ambtstermijnen van 
stadsbestuurders van Gent, Dordrecht, Rotterdam en Zutphen voor de periode 1400-1550 
aan een comparatief onderzoek onderworpen7'. Voor Gent constateert hij voor de periode 
1400-1506 een gemiddelde van 3,3 ambten per bestuurlijke carrière7', voor Dordrecht7' 
5,5 ambten (van 2 jaar elk), voor Rotterdam 12 ambten en voor Zutphen gemiddeld 14,s  
ambten per carrièreB0. Een verklaring voor deze opvallende verschillen zoekt Blockmans in 
de omvang en de economische structuur van de verschillende steden: in kleine, weinig o p  
handel en nijverheid gerichte steden zou de participatie aan de politieke besluitvorming 
gering zijn, terwijl in grotere, meer industrieel en commercieel gerichte steden de partici- 
patie hoog en het aantal mandaten per bestuurder dus gering zou zijnx1. Recent onderzoek 
lijkt deze stelling echter te ondergraven. Stabel heeft voor kleine Vlaamse s t ~ d j e s  als Hulst 

Slechts éénmaal is er sprake van den president vnnden sceperzerr (GAH O A  B28, 1519-1520, u m  
allerha~rde eiide diverse saickett). 
GAH RA 1417, Ir. 
BLOCKMANS, 'Mobiliteit'. 
Ibidem, 240. Zie ook: BLOCKMANS, 'Het wisselii~gsproces', 78. 
Voor Dordrecht is bovendien voor de periode 1350-1565 een mutatieritme van 5,8 berekend: 
VAN HERWAARDEN, Geschiedenis van Dordrecht, 261. 
BLOCKMANS, 'Mobiliteit', 241, 252. De hoge getallen, variërend van gemiddeld 12,88 tot 16,9 
ambten per persoon, die hij in noot 1 9  op pagina 259 van het geciteerde artikel noemt zijn geba- 
seerd o p  cijfers van Smit voor een aantal Noord-Nederlandse steden over de periode 1579 tot 
1795: SMIT, 'Das Amersfoorter Regentenpatriziat', 138. In de meeste I-Iollandse steden bleef 
men na toetreding voor het leven lid van de Vroedschap. Iri de berekening die Blockmans hier 
uitvoert, is elk jaar dat iemand lid van de Vroedschap was als één ambtsterniijn geteld. Stierf een 
vroedschapslid bijvoorbeeld 23  jaar riadat hij tot de vroedschap was toegetreden, dan is hij voor 
23 ambtstermijnen meegeteld. De hoge gemiddelden wekken met deze rekenwijze geen verwon- 
dering. Wil men echter een zirivolle vergelijking met Zuid-Nederlandse stedelijke b e s t ~ ~ u r s s ~ s t e -  
men mogelijk maken, dan moeten voor de Noord-Nederlandse steden alleen functies als schepen 
en burgemeester, waarvoor men daadwerkelijk gekozen moest worden, worden nieegeteld. De 
berekeningen voor de steden Dordrecht, Rotterdam en Zutphen voor de periode 1400-1550 zij11 
wel volgens deze methode uitgevoerd. 
BLOCKMANS, 'Mobiliteit', 237, 255-256. 
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en Axel voor de vijftiende en zestiende eeuw mutatieritmes geconstateerd, die met respec- 
tievelijk gemiddeld 2,27 en 2,61 zelfs nog hoger liggen dan in Gent. Voor Brugge, Eeklo 
en Kaprijke noemt Stabel respectievelijk gemiddeld 2,6, 3,3 en 3,26 ambten per carrière, 
in Diksmuide daarentegen vervulden de schepenen gemiddeld 5,3 mandatenn2. In de perio- 
de 1433-1494 vervulde elke magistraatsfamilie in Kortrijk gemiddeld 3,53 mandaten als 
burgemeester en schepenx'; per individu moet het wisselingsritme daarom nog veel hoger 
hebben gelegen en derhalve het gemiddeld aantal mandaten aanzienlijk lager dan de ge- 
noemde 3,53. In Rijsel daarentegen vervulden de bestuurders tussen 1301 en 1481 gemid- 
deld 6,9 maal een mandaatg4. De functionarissen die dezelfde stad tussen 1541 en 1565 
bestuurden, hebben gedurende hun gehele bestuurlijke carrière gemiddeld 7,58 mandaten 
vervuld, waarbij dient te worden aangetekend dat in deze stad de mogelijkheid bestond 
om door afwisseling van verschillende functies onophoudelijk bestuurlijk actief te blij- 
ven8". Uit de gegevens die De Ridder-Symoens voor haar onderzoek naar de universitaire 
vorming van de stadsmagistraat en stadsf~~nctionarissen in Leuven en Antwerpen over de 
periode 1430-1580 heeft verzameld, kan worden afgeleid dat in Leuven een burgemeester 
gemiddeld 3,1 maal die functie heeft vervuld en een schepen 4,8 keer. In Antwerpen was 
dat gemiddeld respectievelijk 3,2 en 6,5 maalxh. In deze steden waren velen gedurende hun 
bestuurlijke carrière zowel schepen als burgemeester, maar de gegevens laten het niet toe 
het gemiddelde aantal mandaten per bestuurder vast te stellen. Dat is dankzij het werk 
van Marnef voor een kortere periode van de Antwerpse geschiedenis, tussen 1550 en 
1566, wel mogelijk: 66 verschillende personen bekleedden bij elkaar 333 inandaten van 
buitenburgemeester, schepen en tresorier-generaal, gemiddeld 5 , l  mandaten per persoonx7. 

Uit deze stortvloed aan gegevens blijkt dat een rechtlijnig en ondubbelzinnig verband 
tussen omvang en economische oriëntatie van een stad en het mutatieritme van haar be- 
stuurlijk personeel niet valt aan te tonen. Waar Blockmans het hoge mutatieritme van 
Gent als vrij uitzonderlijk beschouwt, lijkt na vergelijking met de gegevens over vele an- 
dere steden juist het lage wisselingstempo van met name Rotterdam en Zutphen de uit- 
zondering te vormen. Het is verleidelijk om uit dit onderscheid een geografische scheiding 
tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden te veronderstellen, die dan mede veroor- 
zaakt zou kunnen zijn door institutionele verschillen, waarbij vooral gedacht moet worden 
aan de rol van de vroedschappen in de Hollandse steden. Toch lijkt ook voor deze hypo- 
these geen basis te bestaan. Een Hollandse stad als Leiden vertoont immers juist wel weer 
een redelijk hoog mutatieritme. Van Kan heeft voor die stad tussen 1340 en 1399 een 

STAKEL, 'Van schepenen en ontvangers', 5-6. Het getal voor Brugge is overigens gebaseerd op 
onderzoek van Blockmans voor een korte periode van 1477 tot 1492, waarin 19 magistraatsver- 
nieuwingen plaatsvonden. In zo'n betrekkelijk korte periode kan het gemiddelde aantal man- 
daten per persoon natuurlijk nooit erg hoog oplopen. Naar alle waat~schijnlijkheicl zou onder- 
zoek naar een langere periode voor Brugge een enigszins hoger gemiddelde opleveren. Zie: 
KLOCKMANS, 'Mutaties', 96-97; BLOCKMANS, De volksverteget~woordigi?tg in Vlnanderett, 
577-578. 
PAUWELIJN, 'De gegoede burgerij van Kortrijk', 187: 189 faniilies bezetten de 668 te begeven 
zetels. 
CLAUZEI., 'Les élites urbaines', 249: 5712 mandaten vervuld door 832 individuen. 
DUPLESSIS, Lille and the Dutch Revolt, 27-29. 
DE RIDDER-SYMOENS, 'De universitaire vorming', 26, 33, 69, 82. 
MARNEF, Atltwerpett itz de tijd van de Reformatie, 39. In zijn studie over Mechelen oiiderzocht 
Mariief bovendien de personele bezetting van het ambt van conirnuriierneester, waarvan er jaar- 
lijks twee functioneerden: per familie werd dit ambt gemiddeld 6,Y maal uitgeoefend: MARNEF, 
Het calvittistisch betuitrd te Mecheiet~, 56. 
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gemiddeld aantal ambten van 4,6 becijferdRR. O p  grond van gegevens van Van Kan heeft 
Brand voor de periode 1340-1420 een gemiddelde van 3,94 ambten per persoon bere- 
kend; o p  basis van eigen onderzoek komt hij voor de periode 1420-1510 tot een 
vergelijkbaar gemiddelde van 3,96 functies per persoonxg. Voor Amsterdam zijn voor de 
periode 1419- 1578 gegevens voorhanden over de burgemeesters, waarvan er jaarlijks vier 
functioneerden: elke burgemeester vervulde deze functie gemiddeld 3,71 maaly0. 

Welk inutatieritme kan nu voor het Bossche stadsbestuur worden vastgesteld? De or- 
ganisatie van het Bossche stadsbestuur was in vergelijking met bijvoorbeeld veel andere 
Brabantse steden, betrekkelijk eenvoudig. De 'burgemeester' is nooit een echt politieke 
functie geworden, maar heeft zich onder de naam van rentmeester steeds beperkt tot het 
beheer van de stadsfirianciën. De enige bestuurlijke functie die in 'c-Hertogenbosch echt 
van belang was, was het schepenambt. Daarom zullen we ons in het navolgende eerst con- 
centreren op de personen die de functie van schepen hebben bekleed. Tussen l 5 0 0  en 
1525 zetelen jaarlijks 7 schepenen in 25  schepenbanken. Vanaf 1.525 tot 1580 fungeren 
4 8  schepenbanken met telkens 9 schepenen, van wie jaarlijks een rweetal wordt gecon- 
tinueerd". Door tussentijdse benoemingen ten gevolge van overlijden en enkele vervan- 
gingen komt het totaal aantal schepenmandaten in de onderzochte periode uit o p  625. 
Deze mandaten werden vervuld door 191 schepenen, die gemiddeld 3,27 schepenambten 
per persoon voor hun rekening namen. Het mutatieritme van de Bossche scheperieii ligt 
derhalve in vergelijking met de bovengenoemde cijfers betrekkelijk hoog, o p  een niveau 
vergelijkbaar met dat van Gent en aanzienlijk hoger dan het wisselingstempo van de sche- 
penen in de Brabantse zusterhoofdsteden Leuven en Antwerpen. Wanneer we zowel naar 
schepen- als rentmeesterambten kijken, komen we tot gemiddeld 3,97 mandaten per per- 
soon". 111 het vervolg van deze paragraaf beperken we ons echter tot de schepenen. Het  
gemiddelde van 3,27 ambten per schepen wordt - overigens net als voor de andere plaat- 
sen - enigszins vertekend, doordat de carrières van verschillende schepenen door de tijds- 
afbakening slechts gedeeltelijk zijn meegewogen. De totale carrières van alle 191  schepe- 
nen, dus ook vóór 1500 en ná 1580, beslaan 774 mandaten, ofwel gemiddeld 4,05 per 
persoon. 

Alvorens nader in te gaan op de Bossche schepenen die tussen 1500 en 1580 actief 
waren, willen we eerst een korte vergelijking maken rnet de voorgaande en daarop- 
volgende tijdsvakken. O m  het mutatieritme van de Bossche schepenbank in de periode 
1500-1580 in een groter tijdsperspectief te plaatsen is o p  basis van de schepenlijst, zoals 
Jacobs die heeft gepubliceerd, ook voor de periode 1450-1499 en 1580-1628 het wisse- 
lingstempo berekend. Opgemerkt moet worden dat voor deze twee tijdvakken geen toege- 
spitst prosopografisch onderzoek is verricht. Hierdoor bestaat de kans dat verschille~lde 
personen met een gelijkluideride naam als één persoon zijn gerekend. Als dit al het geval 
is, betreft het echter slechts een gering aantal, zodat de uitkomsten niet wezenlijk worden 

88 VAN KAN, Sleutels tot de tnncht, 98-99. 
89 BRAND, Over macht en overwicht, 49. 
90 DUDOK VAN HEEL, 'Oligarchieën in Amsterdam', 38. In Amsterdam werden jaarlijks drie 

nieuwe burgemeesters gekozen en één van de oude burgemeesters herbenoemd. Ik heb gerekend 
met ambtstermijnen van één jaar: de burgemeester die direct werd herbenoemd is derhalve voor 
twee ambtstermijnen meegeteld. 

91 Voor alle duidelijkheid: de 2 achtereenvolgende schepeilstoelen waarin deze gecontinueerde sche- 
penen zitting hebben, zijn in het vervolg als 2 afzonderlijke mandaten geteld. 

92 Voor de rentmeesters is elk jaar als één mandaat gerekend. Het gaat hier uitsluitend om de 
daadwerkelijk functionerende rentmeesters, dat wil zeggen de goede mannen van 1500 tot en 
met 1546 en de rentmeesters vanaf 1547. Wanneer we de rentmeesters zonder fu~ictie uit het 
begin van de eeuw meerekenen, komt het gemiddelde op 3,89 ambten per persoon. 
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beïnvloed. De 364 scheperizetels die tussen 1450 en 1499 te verdelen waren, werden bezet 
door I 8 9  personen: elke schepen was gemiddeld genomen slechts 1,93 termijnen in func- 
tie. In vergelijking met de cijfers die uit de literatuur voor andere steden bekend zijn, is 
dat een uitzonderlijk hoog mutatieritme. In de volgende acht decennia neemt dit ritme, 
zoals we zagen, aanzienlijk af, tot een gemiddelde van 3,27 mandaten per schepen. Tussen 
1580 en 1628 waren 110 schepenen 433 maal in die functie actief, ofwel gemiddeld 3,94 
inaal per persoon. Het mutatieritme blijkt ten opzichte van de periode 1500-1579 nog 
verder te zijn gedaald, hoewel het in vergelijking met andere steden nog steeds hetrek- 
kelijk hoog is te noemen. Uit deze cijfers blijkt d~iidelijk dat het stadsbestuur van 
's- Hertogenbosch in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd langzaam maar zeker bij 
een kleiner wordende groep bestuurders komt te liggen. De tendens naar oligarchisering is 
duidelijk. Maar  daarbij moet wel aangetekend worden dat in de vijftiende eeuw de sche- 
penen elkaar in vergelijking met andere steden gemiddeld genomen erg snel zijn opvolgd; 
in de loop van de zestiende eeuw daalt dit inutatieritme aanzienlijk, maar vergeleken met 
andere steden blijft het wisselingsteinpo nog betrekkelijk hoog. Hoewel er sprake is van 
een langzaam toenemende oligarchisering, blijft het Bossche stadsbestuur gedurende de ge- 
hele zestiende eeuw en ook in het begin van de zeventiende eeuw, o p  zijn minst tot aan de 
verovering van de stad door Frecierik Hendrik in 1629 een betrekkelijk open karakter 
houden. 

Voor een nadere analyse zijn in tabel 7.4 de gegevens voor de periode 14.50-1628 uiï- 
gesplitst per decennium (4A) en per kwart eeuw (4I3). Door de verhoging van het aantal 
schepenen in 1525 van zeven naar negen, zijn de gemiddelden per decennium (kolom I) 
voor de periode voor en na die wijziging niet direct met elkaar vergelijkbaar; na 1525 zijn 
er immers per decennium 20 schepenmandaten meer dan daarvoor, hetgeen tot verhoging 
van de gemiddelden leidt. In de periode 1510-1519 vervult elke schepen gemiddeld 1,41 
schepenrnandaten, in de periode 1520-1529, o p  de helft waarvan de wijziging in het aan- 
tal schepenen zich voordoet, stijgt dat gemiddelde al naar 1,94, om daarna niet meer 
onder de 2 te zakken, behalve in de jaren zeventig van de zestiende eeuw, wanneer door 
bijzondere omstandigheden slechts S schepenbanken fungeren. Door de gemiddelden van 
elk decennium te relateren aan het maximaal mogelijke gemiddelde (kolom 11) van die 
periode, is het mogelijk de gegevens van vóór en ná 1525 te vergelijken. Voor de bereke- 
ning van de maxima is uitgegaan van de meest oligarchische situatie die binnen het o p  dat 
moment geldende bestuurssysteem mogelijk is. In de periode vóór 1525 telt de schepen- 
bank jaarlijks 7 schepenen die pas na een wettelijke wachttijd van 2 jaar konden worden 
herbenoemd: in een ideaal-oligarchische situatie is binnen dit systeem een groep van 3 x 7 
= 21 personen voldoende om voortdurend alle schepenzetels bezet te houden. Na de be- 
stuurswijziging van 1525 wordt die groep iets groter: in het eerste jaar zijn 9 schepenen 
nodig, vervolgens, omdat steeds 2 zittende schepenen worden gecontinueerd jaarlijks 7. 
Met ook nu een wachttijd van 2 jaar bestaat de kleinst mogelijke groep, die alle schepen- 
ambten voortdurend kon bezetten uit 9 + 7 + 7 = 23 personen. De cijfers in koloin I1 zijn 
het resultaat van een deling van het aantal schepenzetels door het minimale aantal schepe- 
nen. In het eerste decerinium van de zestiende eeuw bijvoorbeeld fungeren 1 0  schepenstoe- 
len met elk 7 schepenen. Deling van die 70 zetels door het minimum van 21  personen 
levert een gemiddelde van 3,33 schepenzetels per persoon op. In een normaal decennium 
na 1525 gaat de berekening als volgt: 90 / 23 = 3,91. We gaan hierbij uit van een ideale 
situatie; sterfgevallen van schepenen en andere individuele verstorende factoren zijn niet 
meegewogen. Wel is uitgegaan van het werkelijke aantal schepenstoelen per decennium: 
tussen 1570 en 1579 functioneren slechts 5 schepenstoelen, waardoor het maximale ge- 
middelde o p  1,96 uitkomt, aanzienlijk lager dan in een normaal decennium. Door nu het 
reële gemiddelde (kolom I) te delen door het maximaal mogelijke gemiddelde (kolom 11) 
krijgen we een getal dat de verholiding van de realiteit met de meest oligarchische situatie 
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A, per decennium 

aantal 
periode schepenen 

1450-1459 
1460-1 469 
1470-1479 
1480-1 489 
1490-1499 
1500-1509 
1510-1519 
1520-1 529 
1530-1 539 
1540-1 549 
155ft1559 
1560-1 569 
1570-1 579 
1580-1 589 
1590-1 599 
1600-1 609 
1610-1619 
1620-1 628 

B. per i 25 jaar 

1450-1 474 
1475-1 499 
1500-1 524 
1525-1 549 
1550-1 574 
1550-1579 

1575-1 599 
1580-1 599 

1600-1 624 
1600-1628 

aantal I I I quotiënt 
mandaten gemiddelde maximum 1/11 

TABEL 7.4. Gemiddeld aantal mandaten per schepen per decennium en per kwart eeuw 
(1 450-1 628). 

weergeeft. Hoe dichter deze quotiënten de O benaderen, des te meer schepenen er gefunc- 
tioneerd hebben; hoe dichter de quotiënten daarentegen de 1 benaderen, des te minder 
schepenen er zijn. Een toename van het quotiënt diiidt derhalve op een daling van het 
aantal schepenell. 

Wat kunnen we nu afleiden uit de cijfers in tabel 7.4? AIS we naar de ontwikkeling 
van het aantal schepenen kijken, zien we aanvankelijk in de tweede helft van de vijftiende 
eeuw per decennium steeds rond de 60 schepenen optreden, vanaf de jaren tachtig van de 
vijftiende eeuw begint dat aantal gestaag te dalen. Deze daling zet door tot in de jaren 
zeventig van de zestiende eeuw? in welk decennium nog maar 36 schepenen actief zijn. De 
cijfers voor de jaren zestig en zeventig van de zestiende eeuw tonen evenwel een vertekend 
beeld, doordat in deze jaren het jaarlijkse ritme van de wetsvernieuwing tijdelijk stokt. 
Met name de quotiënt voor de jaren zeventig heeft door het geringe aantal schepenzetels 
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in die jaren weinig betekenisy". Wanneer het jaarlijkse ritme in de jaren 1580 weer wordt 
hernomen, blijft het aantal schepenen per decennium rond de 40 schommelen. Deze situa- 
tie blijft voortbestaan tot 1629. Aan de ene kant wordt een daling van het aantal sche- 
penen per decennium zichtbaar, aan de andere kant neemt het totale aantal schepenman- 
daten na 1525 juist aanzienlijk toe. De gemiddelden per decennium (kolom I) stijgen na 
1525 dan ook sterk. De quotiënt in de laatste kolom van tabel 7.4 maakt vergelijking van 
de periodes vóór en na 1525 mogelijk. Tussen 1450 en 1480 is de toestand redelijk sta- 
biel, daarna begint de quotiënt langzaam te stijgen. Deze stijging zet ook na i 5 2 5  door, 
zodat geconcludeerd mag worden dat de hogere gemiddelden niet louter aan de bestuurs- 
hervorming toe te schrijven zijn. De quotiënt bereikt een hoogtepunt in de jaren zestig en 
zeventig van de zestiende eeuw, maar wordt daar sterk Seïilvloed door het kleinere aantal 
schepenstoelen per decennium. In de jaren tachtig daalt de quotiënt aanzienlijk naar een 
niveau vergelijkbaar met de jaren vijftig. Vanaf dat moment zet opnieuw een stijging in, 
die aanhoudt tot 1629. 

Door korte periodes van 10 jaar te bescho~~wen,  verliezen we de volledige schepencar- 
rières enigszins uit het oog. O m  dat euvel enigszins te ondervangen is in tabel 7.4B een 
soortgelijke bewerking gedaan voor periodes van 25 jaar. Grosso modo kunnen uit deze 
gegevens dezelfde conclusies worden getrokken: een gestage daling van het aantal schepe- 
nen per periode tot in het derde kwart van de zestiende eeuw. De invloed van de uit- 
zonderlijke schepenbanken van de jaren zeventig valt uit deze cijfers duidelijk af te lezen. 
Daarom is ervoor gekozen om zowel de cijfers voor 15.50-1574 als 1550-1579 en voor 
1575-1599 als 1580-1599 weer te geven. Met name de benoeming van 1 0  nieuwe sche- 
penen in de schepenbanken van 1577, 1578 en 1579, die nooit een tweede keer diezelfde 
functie zouden vervullen, geeft een sterke vertekening van het lange-termijnbeeld, hetgeen 
de lage quotiënten voor 1550-1579 en 1575-1599 verklaart. Wanneer we de periode 
1575-1579 buiten beschouwing laten, volgt de ontwikkeling van de quotient van 1450 tot 
1600 een oplopende lijn. Opvallend is wel dat de oligarchiseringstendens die bezien vanuit 
de gegevens per decenni~im na 1600 doorzet, van~iit  het gezichtspunt van langere termij- 
nen van 25  jaar na 1600 lijkt af te remmen. Tot  een gelijkluidende conclusie komen we 
bij berekening van het gemiddelde aantal schepenambten per schepen per periode bere- 
kenen, met weglating van eenmalige schepenen. Een dergelijke bewerking levert voor de 
periode 1450-1499 een gemiddelde van 3,13 schepenzetels per schepen op; voor 1500- 
1579 een gemiddelde van 4,81 (en wanneer we de gehele carrières van die schepenen be- 
zien van 5,45); voor 1580-1628 tenslotte een gemiddelde van 4,71. Opnieuw blijkt hier~iit 
dat de gesignaleerde oligarchiseringstendens aan het einde van de zestiende eeuw en voor- 
al in het begin van de zeventiende eeuw niet in toenemende mate doorzet, maar stabili- 
seert of zelfs enigszins afzwakt. 

Tenslotte is nog één ander aspect voor de drie periodes o p  vrij grofrnazige wijze on- 
derzocht: namelijk het gemiddeld aantal schepenzetels per schepenfamilie. Daartoe is voor 
de periodes 1450-1499 en 1580-1628 geen minutieus genealogisch onderzoek naar de 
personen en de families van de schepenen verricht. Er wordt van uitgegaan dat schepenen 
met gelijkluidende achternamen tot dezelfde familie behoren, hoewel dat zeker niet in alle 
gevallen zo hoeft te zijn. Deze bewerking leidt tot de volgende resultaten: voor de periode 

93 Bij vijf schepenzetels en een verplichte wachttermijn van twee jaar tussen schepenambten kan 
zich nauwelijks een patroon aftekenen. Het  maximale aantal schepenen voor een dergelijke peri- 
ode (wanneer we vervangingen wcgcns overlijcien etc. buiten beschouwing laten) kan niet hoger 
zijn dan (5 x 7)  + 2 = 37. Dit getal zou een quotiënt van 0,65 opleveren. Hieruit mag worden 
geconcludeerd ciat de gebruikte methode bij kleine aantallen schepenstoelen onbruikbaar is, maar 
bij een aantal van tien wel degelijk van nut kan zijn. 
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1450-1499 tellen we 106 schepenfandies, hetgeen neerkomt o p  3,43 schepenambten per 
familie; tussen 1500-1579 komen we 100 n a a m g r ~ e ~ e n ~ ~  tegen, ofwel 6,25 ambten per 
familie; in de periode 1580-1628 tenslotte tellen we 71 schepenfamilies, met elk gemid- 
deld 6,1 schepenmandaten. Weglating van families die slechts éénmaal het schepenambt 
hebben vervuld, leidt tot de volgende cijfers: in de periode 1450-1499 gemiddeld 4,91 
mandaten per familie; tussen 1500 en 1579 vervullen leden van elke familie gemiddeld 
8,19 schepenambten; van 1580 tot 1628 ligt het gemiddelde o p  7,14. Opnieuw levert dit 
een bevestiging o p  van het inmiddels bekende beeld: een daling van het mutatieritme tus- 
sen 1450 en het einde van de zestiende eeuw en daarna een lichte versnelling in de periode 
tot de val van 's-Hertogenbosch in 1629. 

De belangrijkste conclusie voor de periode 1500-1580, die in deze studie centraal 
staat, moet zijn dat dit tijdsvak van de Bossche geschiedenis wordt gekenmerkt door een 
langzaam kleiner wordende bestuurlijke bovenlaag, zonder dat  het niveau van een geslo- 
ten oligarchie wordt bereikt. Ondanks een dalende lijn in het mutatieritme, blijven de 
Bossche schepenen elkaar, zeker vergeleken bij andere steden in de Nederlanden, nog 
steeds vrij snel opvolgen. De oligarchiseringstendens zet zich bovendien niet door na het 
einde van de zestiende eeuw en het wisselingstempo blijft, vergeleken met andere steden, 
tamelijk hoog. 

Uit alle hiervoor genoemde onderzoeken naar het rriutatieritn~e van bestuurders in andere 
steden in de Nederlanden blijkt dat dat ritme een belangrijke indicator is om aard en ont- 
wikkeling van een bestuurssysteein vast te kunnen stellen. Maar  men mag er niet van 
uitgaan dat het gemiddelde aantal mandaten per persoon of per familie een reëel beeld 
van de verhoudingen binnen een dergelijk bestuur weergeeft. De verdeling van de man- 
daten over de bestuurders is namelijk in alle onderzochte steden zeer ongelijk. Steeds is er 
sprake van een kleine groep bestuurders die een buitenproportioneel groot aantal bestuur- 
lijke functies vervult. In Gent worden in de periode 1400-1506 4 5 %  van de stedelijke 
ambten vervuld door slechts 17% van de bestuurders, in Dordrecht neemt 1 3 %  van de 
bestuurders tussen 1400 en 1550 37% van alle ambten voor zijn rekening, in Rotterdam 
worden 52,6% van alle ambten door slechts 17% van de bestuurders bekleed9". In Leiden 
neemt tussen 1340 en 1399 11% van de bestuurders 35% van de bestuursfuncties iny6, in 
de periode 1420-1510 wordt daar 41,6% van de ambten vervuld door slechts 15,5% van 
de bestuurdersy7. Kortom, de personele invulling van de besturen van al deze steden kent 
twee polen, enerzijds een grote groep personen die slechts één of enkele malen een be- 
stuurlijke functie uitoefent en anderzijds een kleine groep personen, die per persoon een 
groot aantal ambten vervult; daar tussenin bevindt zich een aanzienlijke middengroep. De 
kleine groep personen met een buitenproportioneel groot aandeel in de bestuurcambten 
kan worden aangeduid als de politieke topelite. 

De frequentieverdeling van het aantal ambten per bestuurder voor 's-Hertogenbosch in 
de drie onderzochte tijdvakken is in tabel 7.5 weergegeven. In de eerste plaats valt het 
grote aantal eenmalige schepenen op. Tussen 1450 en 1499 vervullen maar liefst 107  
schepenen, dat is 56,674 van het totaal, die functie éénmaal. Daarmee vullen zij slechts 
29,4% van alle schepenzetels. In de jaren 1500-1579 gaat het om 40,3% van de schepe- 

Voor de keuze van deze term in plaats van de term 'familie', zie verderop p. 247. 
BLOCKMANS, 'Mobiliteit', 240-242. In Brugge bezetten 10% van de bestuurders tussen 1477 
en 1492 28% van de bestuurlijke ambten, in Gent tussen 1472 en 1496 29%. Zie: BLOCK- 
MANS, De volksuertege~~woordiging in vla andere^^, 578. 
VAN KAN, Sleutels tot de vracht, 103. 
BRAND, Over macht en overwicht, 51, gebaseerd op tabel 2.2. 
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totale carriere 
1450-1499 1500-1 579 1500-1 579 1580-1 628 

frequentie aantal OIO aantal % aantal % aantal % 

totaal 110 191 191 110 

TABEL 7.5. Frequentie van het aantal schepenambten per schepen (1450-1499; 1500-1579; de 
gehele bestuurlijke carrière van de schepenen van 1500-1579; 1580-1628). 

nen, die 12,3% van de zetels bezetten. In de periode 1580-1628 is 20,9% slechts éénmaal 
schepen, hetgeen neerkomt op 5,3% van alle schepenzetels. Tegenover deze groep die 
slechts één ambtstermijn actief betrokken is bij het stadsbestuur, staat net als in andere 
steden een kleine groep zeer invloedrijke bestuurders. Nadere analyse van de bovenste 
10% van de schepenen in de verschillende perioden maakt de volgende ontwikkeling 
zichtbaar: de bovenste 1 0 %  bezet tussen 1450 en 1499 18,4% van de beschikbare sche- 
penzetels; in de periode 1500-1579 32,8%; en tenslotte tussen 1580 en 1628 31,2%. In 
vergelijking met de tweede helft van de vijftiende eeuw neemt de ongelijke verdeling van 
de schepenambten in de zestiende eeuw sterk toe: een kleine politieke topelite weet steeds 
meer het schepenambt te monopoliseren. Ook vanuit deze invalshoek kan een toenemende 
oligarchisering worden geconstateerd, die rond 1580 een top bereikt en o p  een iets lager 
niveau consolideert. 

Wanneer we niet van individuele schepenen, maar van schepenfamilies uitgaan, ont- 
staat een enigszins afwijkend beeld. Kijken we naar het aantal schepenambten, dan bezet 
tussen 1450 en 1499 de bovenste 10% van de schepenfamilies in totaal 33,0% van alle 
schepenzetels. Tussen 1500 en 1579 stijgt dat aandeel naar 37,4%. In de periode 1580- 
1628 tenslotte vullen deze families 33,5% van alle schepenzetels. Uitgaande van de sche- 
penfamilies ligt het aandeel van de bovenlaag in de tweede helft van de vijftiende eeuw 
veel dichter bij het percentage in de daaropvolgende periode, dan wanneer wordt uitge- 
gaan van de individuele schepenen. Het is verleidelijk te veronderstellen dat in de vijftien- 
de eeuw de stedelijke politiek vanuit het kader van de verschillende families is gevoerd, 
terwijl in de loop van de zestiende eeuw de individuele bestuurder meer o p  de voorgrond 
is komen te staan". Het ontbreken van carrières van meer dan 1 0  ambtstermijnen vóór 
1500 lijkt ook in die richting te wijzen. Nader onderzoek van de Bossche schepenfamilies 
in de vijftiende eeuw en hun rol in het stedelijk bestuur zou daarover duidelijker uitsluitsel 
kunnen geven. 

98 Vergelijk: HOPPENBROUWERS, 'Maagschap en vriendschap'; BRAND, Over macht en ouer- 
wicht, 283-301. 
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Na de ontwikkelingen o p  langere termijn globaal te hebben bezien, richten we ons in het 
navolgende o p  de carrières van de schepenen die tussen 1500 en 1580 actief zijn geweest 
in het Bossche stadsbestuur. Biografische gegevens over elk van hen zijn opgenomen in 
Bijlage 3. In Bijlage 5 zijn de bestuurlijke carrières van deze schepenen schematisch weer- 
gegeven, zodat in één oogopslag zowel het verloop van een individuele carrière, als ook 
een vergelijking met andere schepenen mogelijk is. 

O p  welke leeftijd werd men voor het eerst schepen? Aanduidingen van leeftijden 
komen in de zestiende-eeuwse Bossche bronnen slechts sporadisch voor9'. Wanneer al 
leeftijdsaanduidingen worden gegeven, blijken ze naar huidige maatstaven niet erg nauw- 
keurig te zijn"". Vaak worden leeftijden als volgt aangeduid: oudt omtretzt xli jaeren. 
Ronde getallen overheersen echter niet, hetgeen erop wijst dat er geen sprake is van een 
ruwe schatting. Toch kunnen de leeftijdsaanduidingen van een schepen i11 verschillende 
bronnen nogal uiteenlopen. De leeftijd van schepen Zeger Adriaens (6)  wordt in de turben 
maar liefst 4 0  maal aangeduid'"'. Deze aanduidingen wijzen 3 maal o p  het geboortejaar 
1525, 8 maal o p  1526, 1 1  maai o p  1527, 14 maal o p  1528, 3 inaal op 1529 en 1 maal 
o p  1530. O p  20 juli 1528 verkocht de stad 's-Hertogenbosch een lijfrente van 1 0  Garolus- 
gulden o p  de levens van Zeger en Christina, kinderen van Adriaen ~egersl"'. Zeger was 
toen twee jaar oud. Bij die renteverkoop ontbreekt het bijvoegsel omtrent; bovendien mag 
ervan worden uitgegaan dat de nauwkeurigheid vrin leeftijdsaanduiding groter is naarmate 
dc persoon jonger is. In dezelfde brou wordt Chrisrina Zegers aangeduid als oudt  een 
halff jner. Bij hogere leeftijden komen preciseringen tot o p  het halve jaar niet voor. Een en 
ander lijkt erop te duiden dat Zeger Adriaens in de eerste helft van 1526 is geboren. De 
meeste aanduidingen in de turben onderschatten derhalve zijn werkelijke leeftijd met één 
of enkele jaren. 

In de bestuurlijke administratie werd blijkbaar weinig waarde gehecht aan de exacte 
geboortedatum van bijvoorbeeld getuigen; een globale aanduiding werd voldoeride geacht. 
Het is in ieder geval niet zo dat de zestiende-eeuwse Bosschenaar, zeker uit de bovenste 
lagen van de stadsbevolking, zijn eigen geboortedatum niet kende. Uit de weinige ego-do- 
cumenten die uit die periode bewaard zijn gebleven blijkt dat de auteurs daarvan precies 
wisten wanneer zij geboren waren. Secretaris Goyaert Grotaert van Os (S9) deelt ons 
mede dat hij is geboren in die lune ante pasce videlicet xvi"' aprilis anno domini millesimo 
guadringentesimo nonagesimo prirnolo3, ofwel o p  maandag 16 april 1492. Sterker nog, hij 
weet ons zelfs te vertellen dat hij o p  zondag 1 7  juli 1491 is verwekt! De geboortedata van 
zijn kinderen noteert hij eveneens zeer nauwkeurig. De in Londen woonachtige Bossche- 
naar Herman I'ottey schrijft in zijn autobiografie: 1543 aerz 6 Mertto op eerzen Dinsdaech 

99 De belangrijkste bronnen vormen: (1) het Pensioenboek (GAH OAA 7551), waarin de verkochte 
lijf- en erfrenten zijn opgetekend. Vaak werd van de personen op wier leven een dergelijke rente 
werd afgesloten de leeftijd genoteerd; (2) een aantal registers van zogenaamde turben (GAH OA 
A593abc, A594). Een regel van het gewoonterecht werd als geldend geaccepteerd, wanneer een 
groot aantal deskundige personen eensiuidende verklaringen daarover aflegden. Schepenen en 
oud-schepenen werden geacht bij uitstek deskundig te zijn in juridische zaken en werden dan 
ook bij vrijwel elke turbe \veer ondervraagd. Vrijwel steeds werd daarbij ook de leeftijd (of al- 
thans een benadering in de trant van oudt omtrent) genoteerd. 

100 Hierbij hebben complicaties door de verschillende jaarstijlen die in gebruik waren zeker een rol 
gespeeld. 

101 GAH OA A593abc; AS94; A328 diverse stukken 1571. 
102 GAH OAA 7 8 5 1 , 2 6 3 ~ .  
103 Universiteit Lc~iven, Cartularium 's-Hertogenbosch, 2.30~-234r (tweede paginering: 393-398), 

aldaar 230r (393). O p  microfiche aanwezig in GAH; inventarisnummer in Leuven onbekend, 
afkonistig uit nalatenschap Strubbc. 
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in dert avondt  omtrent 20 u r e n  
was ick geboeren in Brabandt in 
de stadt van Tsartogenbossche in 
de Vuechterstraette a1daerto4. 
Ook Pottey weet de exacte ge- 
boortedata van zijn kinderen 
stuk voor stuk op te sommen. 
Van slechts één schepen weten 
we precies wanneer hij geboren 
is, namelijk van Henrick Bloey- 
man (23). Uit een afschrift van 
aantekeningen betreffende h e m  
zelf en zijn familie, die hij in een 
persoonlijk rekenboek had geno- 
teerd, biijkt dat hij op 1 2  ok- 
tober 1519 het levenslicht zag"". 
De precieze geboortedatum van 
zijn h u i s v r o ~ ~ w  weet hij eveneens 
te vermelden, evenals die van zijn 
kinderen. De leeftijd van Bioey- 
man wordt in de turben negen- 
tien keer vermeld. Omrekening 
leidt viermaal tot het geboorte- 

leeftijd gemiddeld 
leeftijd bij eerste aantal leeftijd bij 

schepenarnbt schepenzetels overlijden 

TABEL 7.6. Leeftijd van schepenen bij hun eerste benoe- 
ming; gemiddeld aantal schepenzetels per categorie; le- 
vensduur schepenen. 

jaar 1519, driemaal tot 1.520, tienmaal tot 1521 en tweemaal tot 1522. Net als bij Zeger 
Adriaens kan hier worden vastgesteld dat in de meeste gevallen de leeftijd van Bloeyman 
enigszins werd o~iderschat. 

Van 1 0 7  van de 191 schepenen, ofwel 56,0%, kan het geboortejaar bij benadering 
worden vastgesteldl"f Op basis daarvan kan de leeftijd worden berekend waarop men 
voor het eerst schepen wordt. De resultaten zijn per periode van vijf jaar weergegeven in 
de eerste kolom van tabel 7.6. Het kleine aantal personen dat wellicht al vóór het berei- 
ken van de leeftijd van 25 jaar in de schepenbank is benoemd, is hiervoor reeds behan- 
deld'". De gemiddelde leeftijd waarop een schepen voor het eerst wordt benoemd, ligt o p  
37,8 jaar. Degenen die al o p  jonge leeftijd voor het eerst schepen waren, vervullen die 
functie gemiddeld ook vaker dan degenen die pas o p  hogere leeftijd tot dat ambt werden 
geroepen. Opvallend is wel dat degenen die waarschijnlijk al vóór h ~ i n  vijfentwintigste 
jaar schepen waren geworden gemiddeld minder vaak die functic vervulleii dan degenen 
die tussen hnn zesentwintigste en dertigste jaar voor het eerst schepen worden. Van de 
zeventien schepenen uit de periode 1500-1580 die in hun gehele bestuurlijke carrière tien- 
maal of vaker schepen zijn geweest, is alleen van Jan van Vladeracken (179) de geboorte- 
datum niet bekend. Van de overige zestien worden er negen tussen hun zesentwintigste en 

104 'De  "rnémoires" van Herman Pottey, factor van Jan Della Faille' in: BIIULEZ, D e  Firma deiia 
Faille, 559. 

105 MELSSEN, 'Manuaal van Henrick Bloeymans', 233. Het  in dit geciteerdc artikel getranscribeer- 
de handschrift bevindt zich onder inventarisnummer 5 in de collectie Van Lerfdael in het Rijks- 
archief in Noordbrabant te 's-Hertogenbosch. 

106 In de meeste gevallen kunnen de leeftijd~ge~evens lierleid worden tot een periode van enkele 
jaren, waarin de betreffende schepen geboren moet zijn. In die gevallen is steeds voor de mid- 
delste waarde gekozen. 

107 Zie p.225-226. 
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dertigste jaar voor het eerst schepen, de overige zeven tussen hun eenendertigste en vijfen- 
dertigste jaar. De best~iurlijke topelite wordt derhalve al o p  jonge leeftijd betrokken bij 
het stadsbestuur. Hoe hoger de leeftijd waarop men voor het eerst schepen wordt, des te 
minder is er gelegenheid werkelijke invloed in het stadsbestuur o p  te bouwen. Voor velen 
die o p  hogere leeftijd éénrnalig schepen worden, moet die benoeming vooral een erkenning 
van hun sociale positie hebben betekend en in sommige gevallen ook wel een beloning 
voor bewezen diensten. Dirck van Wyck (186) bijvoorbeeld is in 1529-1532 en 1539- 
I T A n  
L J W  er1 i 5 4 7  al zeven jaar lang rentmeester geweest, ais hij in 1555 o p  een leeftijd van 
tussen de 71 en 73 jaar voor het eerst schepen wordt; dat is de hoogste leeftijd van alle 
nieuwe schepenen die 's-Hertogenbosch tussen 1500 en 1580 heeft gekend. De benoeming 
van Van Wyck moet vooral als een soort beloning voor zijn inspanningen voor de stad 
worden gezien. Nog geen twee jaar na het verstrijken van zijn ambtstermijn overleed hij. 
De benoeming in 1537 van de niet-Bosschenaar Gerit Michiels (129) o p  63-jarige leeftijd 
tot schepen moet voor hem een bewijs van acceptatie door de Bossche bovenlaag zijn ge- 
w e e ~ t ' " ~ .  Dar die benoeming mogelijk is gemaakt door de erfenis van Gerits zwager kardi- 
naal Willem van Enckevoirt, zoals Van den Bichelaar ~ u ~ g e r e e r t ' " ~ ,  valt niet te bewijzen. 
Vast staat dat men niet zonder meer een schepenarnbt kon kopen, want steeds werd de 
voorgeschreven verkiezingsprocedure gevolgd. Beïnvloeding van de uitkomst van de ver- 
kiezing van de nieuwe schepenstoel was natuurlijk wel mogelijk. Om een bepaalde per- 
soon daadwerkelijk verkozen te krijgen, moest deze eerst door de zittende schepenen o p  
de voordrachtslijst worden geplaatst en vervolgens in Brussel of door Brusselse commis- 
sarissen ook daadwerkelijk worden verkozen. Het is niet ondenkbaar dat  Michiels actief 
voor zijn kandidatuur heeft geijverd, maar te bewijzen valt het niet. De benoemingen van 
de 63-jarige Joest van Ouden (145) in 1577  en van de 61-jarige Reynier Everswyn (73) in 
1578 kunnen tenslotte zonder twijfel worden gekenschetst als politieke benoen~ingen van 
betrouwbare aanhangers van de Staten-Generaal. 

Van 101  van de 191 schepenen uit de periode 1500-1580, dat is 52,9%, zijn zowel 
geboorte- als sterfjaar bij benadering bekend, zodat de levensduur van al deze 101 perso- 
nen kan worden vastgesteld. Opgedeeld in periodes van vijf jaar zijn deze gegevens weer- 
gegeven in de derde kolom van tabel 7.6. Geiniddeid zijn deze schepenen 65,8 jaar oud 
geworden. I-Eenrick Loenmans (122) is voor zover bekend de schepen die o p  de jongste 
leeftijd overleed. In 1542 o p  37-jarige leeftijd voor het eerst schepen geworden, stierf hij 
nog geen twee jaar na het verstrijken van die ambtstermijn, slechts 40 jaar oud"". Aan de 
andere kant bereikten veel schepenen zeer respectabele leeftijden: maar liefst dertien sche- 
penen werden 80 jaar of ouder. De kroon spannen de volgende drie: Mathys Stoters 
(170), tussen de 84 en 86 jaar oud; Goescen vander Stegen (165), met 54 tot 8 7  jaar; jan 
van Erp (66), met een leeftijd van 85 tot 88 jaar de oudste onder de Bossche schepenen. 
Dat wil niet zeggen dat deze drie schepenen tot aan het einde van hun leven als schepenen 
in het stadsbestuur actief zijn gebleven; tussen hun laatste termijn als schepen en hun 
overlijden liggen respectievelijk 18, 18  en 1 7  jaar. Gemiddeld genomen beginnen schepe- 

108 Zie p.224. 
109 VAN DEN BICHELAAR, 'Van kapelaan tot kardinaal', 25. 
110 GAH OAA 7851, 143r: op 25-6-1518 wordt een lijfrente van 8 Carolusgulden verkocht op het 

leven van Henrick Loenmans, o p  dat moment rond de 13 jaar oud. Deze lijfrente zou jaarlijks 
voor de ene helft worden uitbetaald op Kerstmis en voor de andere helft o p  Sint-Jan (24 juni). 
GAH OA B51, 1544-1545, van lyffrerzteiz die afgestorven zyz: onder deze post wordt van Hen- 
sick Loenmans vermeld dat de lijfrente van 8 gulden dat rekeningjaar nog geheel was betaald. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat Henrick Loenmans tussen de laatste betalingstermijn, 24 juni 
1545 en bet einde van het rekeningjaar, 31-9-1545 moet zijn overleden. 
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AFBEELDING 7. Portret van Arnt van Breugei (38), circa 1595 (foto: Noorbrabants Museum). 
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nen o p  een leeftijd van 53,8 jaar aan hun laatste ambtstermijn. Toch zijn acht schepenen 
70 jaar of ouder bij hun laatste vervulling van dat ambt. Rutger van Berkel (18)  is al 73  
of 74 jaar oud als hij in 1575 voor de zesde maal tot schepen wordt benoemd. Nog geen 
drie maanden later overlijdt hij. Jan van Brecht (37) is bij zijn laatste schepenambt in 
1558 69  tot 71 jaar oud en sterft eveneens kort na zijn benoeming. Zijn zoon Goessen 
van Brecht (36) is in 1590, als hij voor het laatst schepen is, 71 of 72 jaar o ~ i d .  Arnt van 
Breugel (38; zie afbeelding 7)  is bij zijn laatste schepentermijn tussen de 69 en 7 1  jaar 
oud; Goessen vanden Hezeacker (101) rond de 76 jaar; Goyaert van Vlierden (181) is 70 
jaar oud; Dirck van Wyck (186) 71 tot 73 jaar; Hieronyrnus Wynants (188) tenslotte 71 
tot 73  jaar. Hoewel een aantal schepenen tot o p  hoge leeftijd actief blijft, is de gemiddelde 
schepen als zodanig actief van ongeveer zijn 35e tot zijn 55e levensjaar. Van een zoge- 
naamde 'gerontocratie' is in 's-Hertogenbosch, evenmin als elders in de Nederlanden"', 
dan ook zeker geen sprake geweest. 

Het bestuurssysteem van 's-Hertogenbosch hield onder andere in dat  iedereen die ooit 
schepen van de stad was geweest voor de rest van zijn leven als raadsman deel zou blijven 
uitmaken van het tweede lid van de stadsregering. In het voorgaande hebben we slechts de 
schepencarrières beschouwd en geconstateerd dat een groot aantal schepenen slechts één- 
maal die functie vervulde en een kleine groep schepenen een groot aantal mandaten uitoe- 
fende. Voorts is geconstateerd dat bejaarde bestuurders nauwelijks tot schepen werden 
verkozen. Toch bieven deze eenmalige schepenen en de bejaarde oud-schepenen, deel uit- 
makend van het tweede lid van de stadsregering en het recht behouden om deel te nemen 
aan de vergaderingen en besluitvorming van de stadsregering. Hoewel zij niet meer als 
schepenen actief deelnamen aan het dagelijkse bestuur, zou het onjuist zijn te stellen dat  
zij geen reële politieke invloed meer bezaten. In hoofdstuk 5 constateerden we dat  bij de 
raadsheren over het algemeen de motivatie om deel te nemen aan raadsvergaderingen af- 
nam, naarmate ze langere tijd niet tot schepen waren herbenoemdH2. Toch lijkt het van 
belang om hier niet alleen aandacht te besteden aan de schepenambten van de verschillen- 
de bestuurders, maar ook de lengte van de gehele bestuurlijke carrière te bezien. 

De lengte van de periode tussen eerste en laatste schepenambt (beide schepenjaren 
meegeteld), ligt voor de Bossche schepen tussen 1500 en 1580 gemiddeld o p  15,6 jaar. De 
verdeling in periodes van vijf jaar is weergegeven in tabel 7.7. Van 177  schepenen is be- 
kend wanneer zij ongeveer zijn overleden. Wanneer we de periode bekijken tussen het 
eerste schepenambt en het overlijden van de schepen, blijkt dat er gemiddeld 26,7 jaar zijn 
verstreken. Ook deze gegevens zijn in tabel 7.7 weergegeven. Gemiddeld leven oud-sche- 
penen nog meer dan tien jaar na hun laatste schepenambt. Hoewel de frequentie waarmee 
raadsleden die al lang geen schepen meer zijn de raadsvergaderingen bijwonen over het al- 
gemeen steeds verder afneemt, blijven deze personen in ieder geval het onbetwiste recht 
behouden om de bijeenkomsten van het tweede lid en van de voltallige stadsregering bij te 
wonen. Zeker wanneer moeilijke knopen doorgehakt moesten worden, werd de aanwezig- 
heid van een groot aantal raadsheren o p  prijs gesteld, om zo de uiteindelijke beslissing een 
zo breed mogelijke basis binnen de stadsregering te geven. Over het algemeen kan echter 
gesteld worden dat schepenen die niet meer werden herbenoemd, zich in steeds mindere 
mate met het stadsbestuur gingen bezig houden. 

Aan de hand van de volgorde van de schepenlijsten, zoals die vanuit Brussel werden gede- 
creteerd, kan een en ander over het carrièreverloop van de schepenen worden vastgesteld. 
De nieuwe schepenen werden steeds onderaan de schepenlijsten geplaatst. De kanselier of 

111 BLOCKMANS, 'Mobiliteit', 255, noemt Zutphen als uitzondering op deze regel 
112 Zie p.137. 
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de Brusselse commissarissen 
brachten over het algemeen 
slechts veranderingen in de 
anciënniteitsvolgorde aan in 
de eerste drie posities. Die 
eerste drie plaatsen werden 
als de belangrijkste schepeii- 
zetels beschouwdHi. Van de 
98 schepenen die na 1525 
voor het eerst schepen wor- 
den, zal 64,3% nooit een van 
de eerste drie plaatsen be- 
reiken. De overige 39 schepe- 
nen bereiken gemiddeld na 
4,17 mandaten een van die 
eerste drie posities. Van hen 
brengen 1 7  het tenslotte tot 
president-schepen, gemiddeld 
na 7,65 schepenmandaten. 
Het onderscheid tussen deze 
groepen tekent zich ook af in 
het gemiddeld aantal schepen- 
ambten. De schepenen die 

periode I % II % 

TOTAAL 191 177 

TABEL 7.7. Perrode tussen eerste en laatste schepen- 
benoeming (I) en tussen eerste schepenbenoeming en over- 
lijden (11). 

niet tot de eerste drie schepenplaatsen hebben weten door te dringen, vervullen gemiddeld 
1,89 mandaten; degenen die daar wel in zijn geslaagd, gemiddeld 7,9. Die laatste groep 
kan weer opgesplitst worden in schepenen die het tenslotte tot president-schepen weten te 
brengen, met gemiddeld 10,2 mandaten, en degenen die daar niet in zijn geslaagd, met ge- 
middeld 5,s. Opnieuw kan worden geconstateerd dat er binnen de groep schepenen spra- 
ke is van een zeer ongelijke verdeling van het aantal mandaten: een kleine groep schepen 
weet niet alleen buitenproportioneel veel, maar ook de belangrijkste mandaten in de 
wacht te slepen. 

Alvorens de bestuurlijke topelite in het vizier te nemen, moet hier nog enige aandacht 
worden geschonken aan de schepenen die nooit tot een van de eerste drie schepenplaatsen 
zijn geraakt. Van hen hebben de meesten minder mandaten vervuld dan de 4,'17, die ge- 
middeld nodig zijn om tot de top-drie van de schepenbank door te dringen. Dit lijkt een 
afdoende verklaring. Daarbij dient echter opgemerkt te worden dat veel van deze schepe- 
nen na hun laatste schepenambt nog vele jaren hebben geleefd. De conclusie moet dan 
ook zijn dat zij bewust niet opnieuw zijn benoemd. Slechts drie schepenen uit deze groep 
hebben vaker dan 4,17 maal zitting in een schepenbank en zouden derhalve in aanmer- 
king moeten zijn gekomen voor een van de bovenste drie plaatsen. Roelof de Bever (21)  is 
in 15.5.0 zevende schepen, in 1553 opnieuw zevende, in 1565 vervangt hij een overleden 
schepen, in L558 is hij achtste schepen en in 1561 zesde schepen. Na dat vijfde schepen- 
mandaat - hij is dan rond de 48 jaar oud en heeft nog minstens elf jaar te leven - is hij 
niet opnieuw benoemd. Goyaert van Vlierden (181) is in 1579, 1593, 1597, l 6 0 2  en 1603 
respectievelijk negende, vierde, vijfde, zevende en vierde schepen. Frans Bogaert (25)  ten- 
slotte is maar liefst acht maal schepen zonder ooit tot de bovenste drie van een schepen- 
bank door te dringen: in 1532, 1537, 1538, 1548, 1552, 1556, 1557  e11 1560 is hij res- 
pectievelijk negende, viermaal vijfde, vierde, zevende en zesde schepen. Bogaert wordt 

113 Zie p.228-230. 
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vanaf 1548 steeds om de drie of vier schepenstoelen herbenoemd. Maar voordat hij in 
1563 of 1564 omieuw kan worden herbenoemd, wellicht ditmaal wel als één van de 
eerste drie schepenen, sterft hij op 25  november 1562. 

Schepenen die nooit een van de eerste drie plaatsen in de schepenbank bereikten, met 
name degenen die slechts één of enkele malen het schepenambt hebben vervuld, kunnen 
als schepenen van het tweede plan worden beschouwd: zij zijn te kort werkzaam geweest 
in het actieve stedeliike best~iur om veel invloed te kunnen winnen. Velen van hen zullen 
bovendien geen langd~irige bestuurlijke carrière hebben geambieerd. Benoeming tot sche- 
pen was voor hen voldoende als bevestiging van hun sociale prestige. Het lidmaatschap 
van het tweede lid van de stadsregering stelde hen bovendien altijd nog in staat om enige 
invloed o p  het stedelijke beleid uit te oefenen. 

Een schepen bereikt na gemiddeld 7,65 mandaten de positie van president-schepen. O p  
basis van dit gegeven is besloten om alle schepenen die in hun carrière 8 maal of vaker 
schepen zijn geweest tot de bestuurlijke topelite te rekenen. In totaal betreft dit 3 3  schepe- 
nen, 17,3% van alle schepenen die tussen 1500 en 1580 hebben gefunctioneerd. Deze 33 
nemen 45,6% van alle schepenmandaten voor hun rekening. Hun namen zijn opgenomen 

- - 

in tabel 7.8. Daarbij staat in de eerste kolom het aantal schepenambten vermeld, gezien 
over de gehele bestuurlijke carrière van de individuele schepenen; ook de ambten van vóór 
1500 en n5 1580 zijn meegeteld. In de tweede kolom is aangegeven hoe vaak iedere sche- 
pen na 1525 het ambt van president-schepen heeft vervuld. Daarbij dient aangetekend te 
worden dat daarbij alleen de periode na 1525 is beschouwd. Vanaf 1525 werden jaarlijks 
twee zittende schepenen gecontinueerd. In de derde kolom is aangegeven hoe vaak een 
schepen in zijn ambt is gecontinueerd. 

De bestuurlijke topelite van 3 3  schepenen bezet tussen 1500 en 1580 in totaal 56 
president-zetels. Van de 48 president-ambten die tussen 1525 en 1580 te vergeven zijn, 
krijgen zij er 41, ofwel 85,4% in handen'14. Uit tabel 7.8 kan worden opgemaakt dat 1 4  
van de 1 7  personen die tien maal of vaker schepen zijn geweest ook het presidentschap 
hebben vervuld. Van de overige drie is Goessen vanden Hezeacker (101) al lang vóór 
1525 overleden. Slechts Henrick van Eyndhouts (79) en Roelof van Eyck (76)  zijn on- 
danks hun vele mandaten nooit tot president-schepen benoemd. Duidelijk blijkt dat hoe 
vaker men schepen is, des te vaker men gewoonlijk ook tot president wordt benoemd. 
Goessen vander Stegen (165) en Willem van Os (144), samen goed voor 3 5  schepenman- 
daten, zijn tussen 1525 en 1580 bij elkaar maar liefst 14 maal eerste schepen, waarmee zij 
29,2% van de beschikbare mandaten opeisten. De jongste president-schepen is in 1559 
Henrick Bloeyman (23) met een leeftijd van 40 jaar. De oudsten zijn Goessen vander Ste- 
gen (165), in 1.558 tussen de 6 5  en 68 jaar oud; Goyaert Symonis (171), in 1540 66  tot 
68 jaar oud; en Marten de Greve (82) in 1552 6 7  of 68 jaar oud. Voor alle drie betreft 
het tevens hun laatste ambtstermijn, zij keren ook niet o p  lagere posten in de schepenbank 
terug. Per decenniun~ bekeken tekent zich de volgende ontwikkeling af: 1530-1539: 51,9 
jaar; 1540-1549: 58,6 jaar; 1550-1559: 60,4 jaar; 1560-1.569: 56,s  jaar; 1570-1579: 
56,9 jaar. Gemiddeld genomen zijn de president-schepenen 56,9 jaar oud. 

De jaarlijkse continuatie van twee schepenen vanaf 1525 bood ambitieuze bestuurders 
de mogelijkheid om niet éénmaal in de drie jaar maar tweernaal in de vier jaar als schepen 
het dagelijks bestuur van de stad mede vorm te geven. Bij de wetsvernieuwing van 1582 
was een conflict gerezen over deze continuatie. Vertegenwoordigers van de landsheer wil- 
den in plaats van de gebruikelijke twee schepenen in dat jaar drie schepenen continue- 

114 De andere presidenten waren: Dirck Aertsen (7); Jan de Bever (20); Lambert vanden Broeck (41); 
Marten de Greve (082); Frans Toeliiick (172) en 2 maal Jan vanden Wyngaerd (190). 
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naam en nummer I 11 III naam en nummer I 1 1  111 

Goessen vander Stegen (165) 
Goyaert Loef (120) 
Willem van Os (144) 
Frans van Balen (1 1) 
Di"-, .. t ~ h  van Vechel (175) 
Henrick Bloeyman (23) 
Jan van Vladeracken (1 79) 
Goyaert Lombaerts (123) 
Zeger Adriaens (6) 
Henrick van Eyndhouts (79) 
Willem de Borchgreve (32) 
Herman van Deventer (61) 
Bartholomeus Loef (1 19) 
Roelof van Eyck (76) 
Ghysbert Heym (97) 
Goessen vanden 

Hezeacker (101) 

Gerit van Vladeracken (1 77) 
Goessen van Brecht (36) 
Arnt van Breugel (38) 
Henrick Kuyst (1 l l )  
Willem Pynappe! ( l  56) 
Goyaert Symonis (171) 
Jan Back (9) 
Frans Bogaert (25) 
Dirck de Borchgreve (28) 
Dirck de Borchgreve (29) 
Jan van Erp (66) 
Adriaen van Eyndhouts (78) 
Henrick de Leeuw (1 16) 
Henrick Pelgrom (148) 
Goyaert van Vechel (176) 
Everaert vande Water (182) 
Hieronymus Wynants (188) 

TABEL 7.8. Het aantal mandaten als schepen (I); aantal mandaten als president-schepen (11); 
aantal continuaties (111) van de 33 schepenen met acht of meer mandaten (1500-1580). 

ren1". Een van hun kandidaten was Willem van Erp, die in het voorgaande jaar pas voor 
het eerst schepen was geweest en die bovendien geen geboren poorter van de stad was. 
Deze benoeming stuitte o p  verzet van de Bossche stadsregering. Zij beriep zich bij de 
landvoogd o p  twee argumenten: ten eerste de eis dat elke schepen geboren poorter diende 
te zijn, ten tweede dat de gecontinueerde schepenen volgens de bestuursregeling van 1525 
uit de oudste zittende schepeilen moesten worden gekozen'I6. In het geval van Willem van 
Erp toonde de landvoogd zich inschikkelijk en liet hij een andere kandidaat tot schepen 
benoemen. Wel verzocht hij de Bossche stadsregering vrieudelijk doch dringend om haar 
argumenten met bewijzen te staven, met andere woorden; hij ging er niet zonder meer 
vanuit dat de Bossche argumenten valide waren. Hoe deze kwestie verder afliep, is onbe- 
kend. Maar het staat vast dat de Bossche stadsregering wat betreft de eis dat de gecon- 
tinueerde schepenen uit de oudsten moesten worden gekozen, een wel erg opgerekte inter- 
pretatie van de regeiing van 1525 bezigde. In dat document staat namelijk slechts dat 
twee vanden oudsten ende uerstandichste~z scepenert dienden te worden gecontinueerd"'. 
De Bossche stadsregering legde in 1582 ten onrechte alle nadruk op de leeftijd en ging 
volledig voorbij aan het criterium van bekwaamheid. Hier is duidelijk sprake van gelegen- 
heidsargumentatie, want de praktijk van de voorgaande halve eeuw was namelijk een heel 
andere geweest. Tussen 1525 en 1580 is het zeker geen regel dat de o~idste schepenen 
zonder meer werden gecontinueerd. Het is zelfs maar liefst elfmaal voorgekomen dat een 
van de nieuwe schepenen direct is Van die elf wisten er vijf direct door 
te dringen tot de bovenste drie schepenzetels. Ook bij andere contiriuaties lijken 

115 Zie ook: JACOKS, justitre ett politie, 19. 
116 GAH Collectie P~oviilciaal Genootschap, 375a, 309s. 
117 GAH Charters en piivilegebrieven, nr. 720; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbromen nmbnchts- 

gilden, 473. 
118 Het gaat om nmmmers 11, 13, 16, 19, 23, 75, 78, 82, 143, 167 en 176. 
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ouderdom en anciënniteit nauwelijks of geen rol te hebben gespeeld. Hoewel de maatregel 
in 1525 is ingevoerd om steeds een mi~iimuin aan ervaring en bestuurlijke routine te 
waarborgen, is het middel van de continuatie in de praktijk vanuit Brussel ook  herhaal- 
delijk gebruikt om de carrières van bepaalde schepenen te bevorderen en hun prestige te 
verhogen. 

Tussen 1525 en 1579 hebben 48 scliepei~stoelen gefunctioneerd, hetgeen 9 6  continua- 
ties inhoudt. De bestuurlijke toplaag neemt 71 van die continuaties, ofwel 74% voor haar 
rekening. Juist door de veie continuaties konden de best~iurders uit de toplaag binnen be- 
trekkelijk korte tijd zoveel schepenambten vervullen. Goessen vander Stegen (165) spant 
in dat opzicht de kroon. 111 1522 is hij voor het eerst schepen; na een verplichte rustperio- 
de van twee schepenjaren wordt hij dat opnieuw in 1525. In 1528 vervult hij zijn derde 
termijn als schepen, in 1529 wordt hij gecontinueerd. Na drie schepenjaren te hebben 
gewacht wordt hij in 1533 opnieuw benoemd en in 1534 gecontinueerd. N u  zet een ritme 
in van steeds twee actieve schepenjaren, gevolgd door twee jaar wachttijd, dat  tot 1557- 
1558 voortduurt. In totaal is hij maar liefst acht maal gecontinueerd. Tussen 1533 en 
1558 heeft Goessen vander Stegen het volgens de regels maximaal mogelijke aantal sche- 
perizetels bezet. Aan het einde van het schepenjaar 1558, waarin hij voor de zevende maal 
president-schepen is geweest, was Van der Stegen 66 à 69 jaar oud. Waarschijnlijk heeft 
hij o p  dat moment besloten om een punt achter zijn actieve bestriurlijlte carrière te zetten. 
Aan liet einde van de jaren zestig van de zestiende eeuw - hij is dan al ver in de zeventig - 
wordt hij door de schout omschreven als: TZU ee~z heel oudt ende versuft man e d e  inden 
kintsche zuerlt, gheelz verstont meer en heeftt''. In oktober 1577 overlijdt Goessen vander 
Stegen tenslotte, ruim tachtig jaar oud. Continuatie was het middel bij ~iitstek om de be- 
stuurlijke carrière te versnellen. Langs de normale weg van éénrnaal schepen, twee jaar 
wachten, kan nien pas in het zestiende jaar voor de zesde maal schepen worden. Wanneer 
o p  elk schepenmandaat een continuatie volgt, kan hetzelfde aantal van zes al in het tiende 
jaar worden bereikt. Het zal dan ook geen verwondering wekken dat de bestuurlijke top- 
laag de meeste continuaties voor haar rekening heeft genomen. 

Tenslotte nog enkele opmerkingen. Een aantal schepenen heeft een te korte carrière ge- 
kend om binnen de door ons gestelde criteria tot de bestuurlijke toplaag te kunnen wor- 
den gerekend. Meestal gaat het hier om schepenen die vroegtijdig overledent2', een enkele 
keer ook om een schepen wiens bestuurlijke carrière pas o p  latere leeftijd was begon- 
nen'*'. Wanneer we echter naar liet herbei~oemi~lgsritn~e en naar de rang binnen de cche- 
penbank kijken, mag van een aantal van die schepenen, die minder dan acht maal dat  
ambt hebben vervuld, toch worden gezegd dat zij o p  weg waren om deel van de bestuur- 
lijke topelite te gaan uitmaken. Enkele schepenen zijn bovendien niet in staat geweest om 
een doorlopende schepeiicarrière o p  te bouwen, doordat zij ook andere ambten vervul- 
den"'. 

ARAB AA 809170. 
Bijvoorbeeld Walraven van Erp (71), Everaert Berwouts (19), Arnt van Campen (49) en Frans 
Toelinck (172) zijn allen binnen de wachttermijn vari twee jaar na hun laatste schepenambt 
overleden. Het ligt in de lijn der verwachting dat zij, indien zij nog in leven waren geweest, na 
drie jaar zouden zijn herbenoemd. 
Bijvoorbeeld Marten de Greve (82) en Peter van Os (143). 
Het duidelijkste voorbeeld hiervan is wel de loopbaan van Jan van Brecht (37). In 1523 werd hij 
voor het eerst schepen, en daarna met tussenpozen van twee jaar in 1526 en 1529. O p  het einde 
van die laatste termijn werd hij tot laagschout van 's-Hertogenbosch benoemd. Dit ambt, vanaf 
153.5 gecoriibineerd met de functie vari hoogschout, bleef hij tot juni 1558 uitoefenen. Amper 
had hij het schoutsambt neergelegd, of hij werd in oktober 1558 weer tot schepen benoemd. 
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Thans komt de vraag aan de orde in 
hoeverre er sprake is van schepenfamilies 
en hoe de schepenmandaten in dat per- 
spectief zijn verdeeld. Bij de globale 
vergelijking tussen de periodes 14.50- 
1499, 1500-1579 en 1580-1628 gingen 
we uit van zogenaamde n a a r n g r ~ e ~ e i ~ " ~ .  
Omdat voor de eerste en laatste periode 
geen prosopografisch onderzoek is ver- 
richt, is in een aantal gevallen niet uit te 
maken of personen met eenzelfde achter- 
naam ook daadwerkelijk familie van 
elkaar zijn. Voor de periode 1.500-1 579 
kan die verwantschap in de meeste ge- 
vallen wel worden vastgesteld. Om de 
vergelijking met de andere twee periodes 
niet onevenwichtig te maken, is daarbij 
ook voor de periode 1500-1579 uitge- 
gaan van naarnsgelijkheid als criterium 
om verschillende personen tot één groep 
te rekenen, die we echter voor de duide- 
lijkheid geen familie, maar naamgroep 
hebben genoemd. In het navolgende is 

frequentie aantal frequentie aantal 
schepenmandaten schepenen 

aantal per familie per familie 

TOTAAL 116 116 

TABEL 7.9. Frequentie van het aantal schepen- 
mandaten en het aantal schepenen per familie 
(1 500-1 580). 

wel uitgegaan van families. Alleen perso- 
nen van wie kan worden aangetoond dat ze in mannelijke lijn verwant waren, zijn tot de- 
zelfde familie gerekend. Achter de 100 naamgroepen blijken 116 groepen verwanten 
schuil te gaan. Vooral achternamen die afgeleid zijn van plaatsnamen in de nabijheid van 
's-Hertogenbosch als Van Erp, Van Hedel en Van Os(s) blijken door verschillende families 
te zijn gebruikt. Ook de naam Pelgrom werd door twee verschillende families gebezigd. 
Of Goessen, Lambert en Roelof vanden Broeck (40, 41, 42)  familie van elkaar zijn, is 
vooralsnog niet aantoonbaar. Hoewel zij waarschijnlijk in een ver verleden aan dezelfde 
stam zijn ontsproten, kan de verwantschap tussen alle schepenen met de naam Monix 
(133-140) nog niet worden achterhaald. 

In een groot aantal gevallen is de term familie eigenlijk een te groot woord. Uit tabel 
7.9 blijkt dat  in 71 gevallen een 'schepenfamilie' uit slechts één persoon bestond. Noch in 
voorgaande noch in navolgende generaties brengen andere leden van deze families het 
tussen 1500 en 1580 tot schepen van 's-Hertogenbosch. Anderen zijn slechts de enige 
schepenen van hun familie door de tijdsafbakening. Bijvoorbeeld Christiaen Coenen (52) 
is tussen 1500 en 1580 als enige van zijn familie schepen van 's-Hertogenbosch. Zijn 
vader Herman Coenen e11 ook zijn grootvader Christiaen Coenen waren hem echter vóór 
1500 reeds in dat ambt voorgegaan. Wel is Christiaen de laatste Bossche schepen uit het 
geslacht Coenen. Anderzijds treffen we ook personen aan die als eersten van hun familie 
uitverkoren worden voor het Bossche schepenambt en wier kinderen na 1580 dezelfde 
functie vervullen. Als voorbeeld daarvoor kan Zeges Adriaens (6)  dienen, wiens zonen 
Zeger en Adriaen 11a 1580 eveneens in de schepenbank zitting zouden nemen. O p  de ont- 
wikkelingen van de schepenfamilies o p  langere termijn zal hierna nog nader worden 
ingegaan. 

Het aantal schepenen per familie vormt een belangrijke indicator voor de invloed die 

123 Zie p.236. 
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aantal aantal 
familie schepenen mandaten 

vander Stegen 
de Borchgreve 
Loef 
Kuyst 
van Vladeracken 
Heym 
van Vechel 
van Brecht 
van Eyndhouts 
van Deventer 
Willem van Os (144) 
van Balen 
Pynappel 
van Achelen 

aantal aantal 
familie schepenen mandaten 

Henrick Bloeyman (23) 1 
Bogaert 2 
van Eyck 3 
Goy Lornbaerts (133) l 
Monix 5 
Zeger Adriaens (6) 1 
van Erp 3 
vanden Hezeacker 2 
Wynants 2 
van Breugel 2 
van Campen 2 
Pelgrom 2 
Raassen 2 
vande Water 2 

Tabel 7.10. Aantal mandaten en aantal schepenen van de schepenfamilies met meer dan 10 
schepenmandaten (1 500-1 580) 

een familie op het stedelijk bestuur kan uitoefenen. Daarnaast moet ook het totale aantal 
schepenmandaten per familie worden bezien. Het ligt voor de hand aan te nemen dat  
families die naar verhouding veel schepenen leveren ook een groot aantal schepenman- 
daten hebben vervuld. Alle families die drie of meer schepenen leveren, vervullen inder- 
daad ook meer dan tien schepenambten, behalve de familie Van Hedel. Vader Jacob van 
Hedel (89) is in 1529 éénmaal schepen geweest, zijn zonen Gielis (87) en Goessen (88)  
volgen in zijn voetsporen. Hoewel deze beide broers in 1563 nog in leven zijn, worden zij 
niet opnieuw tot schepen Hun broer Jan van Hedel (90) wordt in dat jaar 
voor het eerst tot liet schepenambt geroepen. Deze heeft blijkbaar wel aan de verwach- 
tingen voldaan en zetelt dan ook in totaal zesmaal in de schepenbank. In totaal zijn deze 
vier leden van de familie Van Hedel slechts negenmaal schepen geweest. 

In tabel 7.10 zijn de 28 schepenfamilies gerangschikt, waarvan de telgen die tussen 
1500 en 1580 als schepen van 's-Hertogeribocch fungeerden, gedurende hun gchele be- 
stutirlijke carrières meer dan 1 0  schcpcrtmandaten hebben verv~ild. Daarnaast is voor elke 
familie aangegeven hoeveel scliepe~ien zij tussen 1.700 en 1580 leverde. Uit deze 28 f a m -  
lies komen 80 schepeiieu voort die gedurende 1 i ~ i i i  gehele bestuiirlijke carrikre 484 maal 
schepen zijn geweest. In procenten uitgedrukt: 25% van de scliepenfamilies levert 41,9% 
van de schepenen, die 62,5% van alle schepenzetels bezetten. De bovenste 9 families leve- 
ren 3 3  verschillende schepenen, die goed zijn voor 233 zetels, ofwel in procenten: 7,8% 
van de families levert 17,3% van de schepenen, die 30,1% van de mandaten o p  zich ne- 
men. Bij vergelijking van deze gegevens niet de individ~iele schepenen met de meeste man- 
daten (tabel 7.8), blijkt dat 29 van de 33 individuele schepenen met 8 of meer mandaten 
tot een van de 22 bovenste schepenfamilies behoren. Van de 33 meest actieve schepenen 
behoren er 15 tot de bovenste 9 schepenfamilies. De meest succesvolle schepenen behoren 
vrijwel zonder uitzondering tot een familie die vaker schepene11 heeft voortgebracht. Wan- 

124 De levenswandel van Goessen schijnt niet geheel oilbesproken te zijn geweest, tenminste als we 
de mening van de schout mogen geloven. Zie p.216. 
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neer een persoon uit een familie die nog nooit schepenen heeft geleverd, een groot aantal 
malen als schepen in de stadsregering weet door te dringen en zo een vaste plaats binnen 
de bestuurlijke bovenlaag weet te verwerven, betekent dit vaak dat ook een of meer van 
zijn zonen het later tot schepen zullen brengen: een nieuwe schepenfamilie is ontstaan. 

Bij de vaststelling van aantal en omvang van de schepenfamilies is uitsluitend rekening 
gehouden met de afstamming in mannelijke lijn. Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan 
dat de bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch sterk verbrokkeld is in een groot aantal los 
van elkaar staande families en vele individuen. Niets is echter minder waar. Wanneer ook 
afstamming in vrouwelijke lijn en huwelijksbanden in het onderzoek worden betrokken, 
blijkt al snel dat de bestuurlijke bovenlaag een omvangrijk netwerk van familierelaties 
vormt. Schepenen uit de periode 1500-1580 huwen in totaal 36 maal met dochters van 
andere schepene11 uit diezelfde periodel2? bij deze verbintenissen zijn 50  schepenfamilies 
betrokken. En dit is nog slechts het topje van de ijsberg van verwantschappen; het aantal 
huwelijken tussen leden van schepenfamilies in bredere zin, dat wil zeggen met inbegrip 
van broers en zusters en neven en nichten, is zeer groot. Door de gegevens per familie aan 
elkaar te koppelen en door toevoeging van een aantal relaties in tweede en derde graad, 
kan bij de huidige stand van het genealogische onderzoek een netwerk worden gevormd, 
waarin 159 van de 191  schepenen, ofwel maar liefst 83,2%, een plaats hebben. Het is bo- 
vendien verre van uitgesloten dat bij nader onderzoek ook ecn groot deel van de overige 
32 schepenen nog ingepast kan worden. Grafische weergave van dit netwerk leidt tot een 
in visueel opzicht onontwarbare kluwen van relatielijnen en is hier daarom achterwege 
gelaten. Binnen de groep van Bossche schepenfamilies is de graad van endogamie aanzien- 
lijk, maar er is geenszins sprake van een volledige afsluiting in dit opzicht. Vele telgen van 
Bossche schepenfa~nilies huwden buiten de kring van de stedelijke bestuurlijke elite. Zij 
trouwden bijvoorbeeld met standgenoten van buiten de stad of met nouveaux riches die 
een dergelijk huwelijk aangrepen om economische voorspoed om te zetten in sociaal pres- 
tige. 

In volgende hoofdstukken zal nog in allerlei verbanden worden uitgeweid over fami- 
lierelaties van vele schepenen. Hier volstaan we met enkele treffende voorbeelden om de 
nauwe banden tussen de schijnbare eenlingen onder de schepenen met het familiale net- 
werk van schepenen aan te tonen. De familie van Henrick van Staeckenbroeck (164) is 
nooit betrokken geweest bij het Bossche stadsbestuur en is waarschijnlijk zelfs niet uit 
's-Hertogenbosch afkomstig. Zijn benoeming tot schepen in 1561 wijst er echter o p  dat  
de bestuurlijke bovenlaag van die stad hem had geaccepteerd. Of deze acceptatie zijn 
bezegeling vond in het huwelijk dat  Henrick met Maria, dochter van schepen Heririck van 
Eyndhouts (79), sloot, of dat dat huwclijk juist het proces van acceptatie in gang zette, is 
niet vast te stellen. Overigens blijkt ~ i i t  de omstandigheid dat zowel Henrick van Staecken- 
broeck als zijn schoonvader in de schepenbank van 1561 zitting hadden, dat alleen twee 
personen die door bloedbanden waren verbonden, niet tegelijkertijd schepen konden zijn. 
I-lenrick de Heusch (95) is de enige van zijn familie, die in de zestiende eeuw schepen van 
's-Hertogenbosch is geweest. Toch is hij via vele lijnen met andere schepenfamilies ver- 
bonden. Zijn zuster Heilwich huwde met schepen Jan van Vladeracken (178). Hijzelf was 
getrouwd met Martha van Hedel, een dochter van schepen Zeger van Hedel (92) en van 
Aleyt vanden Bosch, die weer een dochter van Willem vanden Bosch (33)  was. De stam- 
vader van de Bossche schepenfainiiie Wynants is Pauwels Wynants, die zich in het laatste 

125 Bovendien traden ook enkele schepenen uit dc periode 1500-1580 in het huwelijk met dochters 
van schepenen uit de periode van vóór 1500 en ná 1580. 
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decennium van de vijftiende eeuw vanuit Tiel in 's-Hertogenbosch had gevestigd'2h. Zijn 
moeder Gertruyt vande Merevenne was overigens wel uit 's-Hertogenbosch afkomstig; zij 
was de zus van Aleyt vande Merevenne, de echtgenote van Jeroen Bosch. Deze Pauwels 
Wynants kwam als immigrant niet in aanmerking voor de positie van schepen. Hij wist 
echter wel spoedig door te dringen tot het milieu van de stedelijke bestuurders. Enerzijds 
heeft daarbij zijn financiële welstand een belangrijke rol gespeeld, anderzijds zullen ook de 
banden met zijn moeders familie hem tot voordeel hebben gestrekt. Dat de familie Vailde 
illerevenne tot de betere kringen van de stad behoorde, kan worden opgemaakt uit de 
omstandigheid dat Dirck vande Merevenne (128), een oom van Pauwels, in 1537  tot sche- 
pen is benoemd. De huwelijken van de kinderen van Pauwels Wynants getuigen van zijn 
hoge sociale status. Dochter Elisabeth Wynants huwde Christoffel Kemp (R38), Gertruyt 
Wynants trouwde met Laurens Peigrom (149), zoon van Henrick Pelgrom (148). De derde 
dochter Margaretha was kloosterlinge in het prestigieuze Sint-Geertruiklooster in 's-Herto- 
genbosch. Zoon Wynant Wynants trad in het hiiwelijk met Maria Raassen, dochter van 
Raas Kaassen (158). Hieronymus Wynants (188) tenslotte lijkt aanvankelijk, toen hij rond 
1544 met Cornelia Bloeyman huwde, in de minst prestigieuze familie te zijn ingetrouwd. 
Haar grootmoeder was weliswaar een dochter van Gerit Michiels ( 129), maar haar vader 
speelde geen enkele rol binnen het Bossche stadsbestuur. Pas in 1546 is haar broer Hen- 
rick Bloeyman (23) de eerste schepen van de familie geworden. In 1550, wcllicht in het 
kielzog van zijn zwager, die dat jaar zijn derde ambtstermijn ais schepen vervulde, begon 
Hieronymus Wynants een langdurige en succesvolle schepencarrière. Daarmee baande liij 
de weg voor de schepencarrière van zijn zoon Pauwels Wynants (189) en waarschijnlijk 
ook van zijn schoonzoon Marten Moins (132). 

In de periode 1500-1579 blijken veel zogenaamde 'schepenfamilies' uit slechts één 
enkele schepen te bestaan. Daar staat een aantal echte schepenfamilies tegenover met in 
die tachtig jaar twee tot vijf schepenen, die bovendien een buitenproportioneel aantal 
schepenzetels bezetten. Wat kan bij beschouwing van de lange termijn van 1450 tot 1626 
gezegd worden over levensduur en de mate van continuïteit van deze schepenfamilies? O m  
in deze kwestie meer inzicht te verkrijgen is nagegaan in hoeverre de schepenfamilies van 
het ene tijdvak ook in de volgende periode nieuwe schepenen voortbrengen. Let wel: sche- 
penen die hun carrière in de ene periode beginnen en pas in de volgende beëindigen zijn 
hierbij niet meegeteld. Uit 36 van de 106 families die tussen 1450 en 1499 schepenen 
voortbrengen, ofwel 34%, spruiten ook in de periode 1500-1579 nieuwe schepenen. En 
dan is er nog niet altijd sprake van een continue participatie. Van de familie Berwout 
wordt Arnt Berwout al in 1310 als schepen van 's-Hertogenbosch vermeldr2'. Tot en met 
1459 zetelen leden van deze familie geregeld in de schepenbank. Pas in 1566, meer dan 
honderd jaar na de vorige telg ~ i i t  het geslacht, wordt Everard Berwouts (19) schepen. 
Tussen 1580 en 1628 komen uit 18 van de 116 schepenfarnilies van de voorgaande perio- 
de nieuwe gezichten in de schepenbank, dat is 15,5%. Geconcludeerd kan worden dat 
slechts een betrekkelijk gering aantal schepenfamilies enkele generaties lang schepenen 
blijft leveren. Families die in alle drie de onderzochte tijdvakken telkens nieuwe schepenen 
leveren, zijn dan ook zeldzaam. Van slechts 7 families valt een dergelijke langdurige be- 
trokkenheid bij de Bossche stadsregering met zekerheid vast te stellen: tabel 7.1 l. De be- 
trokkenheid van de Pynappels beslaat weliswaar een pcriode van 219 jaar, maar tussen 
het eerste schepenmandaat van een lid van die familie in 1397  en het volgende gaapt een 
kloof van meer dan vijftig jaar. Met name de families Heym en Monix blijken zeer lang- 

126 Ik meen hem te kunnen identificeren met Pnuwels Wyzkrtz Pn~iioelss die tussen Kerstmis 1492 
en Sint-Jan 1493 het Bossche poorterschap kocht (ARAB RK 13006). 

127 JACOBS, Jicstitie en politie, 249. 
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durig, talrijk en 
frequent deel te 
hebben genomen 
aan het bestuur 
van 's-Hertogen- 
bosch. Zij vormen 
een grote uitzon- 
dering. De partici- 
patie van de mees- 
te schepenfamilies, 
ook die families 
die een groter aan- 
tal schepenen le- 
verden, blijft van 
betrekkelijk korte 
duur: twee, hoog- 
stens drie genera- 
ties. 

eerste en laatste aantal aantal 
familie schepenjaar schepenen mandaten 

de Borchgreve 1466-1 620 9 44 
van Brecht 1483-1 599 6 25 
van Campen 1472-1 587 4 16 
Heym 1364-1 602 12 58 
Monix' 1415-1614 23 58 
Pelgrom 1489-1612 8 25 
Py nappel 1397-161 5 10 25 

* in dit verband zijn ook de Monixen uit de periode 1500-1579, wier relatie met 
hun naamgenoten niet kon worden vastgesteld meegeieid. 

TABEL 7.11. Families die langdurig (in alle drie de periodes 1450-1499, 
1500-1579 en 1580-1628) schepenen leverden. 

Alle schepenen waren poorters van hun stad. Er werd officieel geen onderscheid riaar 
rang of stand gemaakt binnen de Bossche stadsregering. Uit de correspondentie russen 
schout en kanselier over de jaarlijkse wetsvernieuwing kan echter worden opgemaakt dat 
wel degelijk is gelet op maatschappelijke status van de kandidateni2'. Steeds wordt ver- 
meld of een kandidaat edelman of burger was. Dat betekent niet dat er sprake is van een 
vaste verdeling van de schepenzetels over de diverse maatschappelijke categorieën, zeker 
niet formeel, maar ook niet informeel"'. Wel achtte de kanselier liet wenselijk dat  steeds 
enkele edelen zitting zouden hebben in de Bossche schepenbank1'". 

De vraag of een Bossche schepen al dan niet van adel was is vóór 1600 niet eenvoudig 
te beantwoorden, daar de eerste wetgeving betreffende de adel in de Nederlanden pas van 
1595 dateerti". Wie zich in de zestiende eeuw edelman of edelvrouw mocht noemen, was 
afhankelijk van de lokale gewoonten en tradities en verschilde van gebied tot gebied. Vast 
staat dat het bezit van leengoederen of heerlijkheden op zich niets met adel te maken 
heeft: dergelijke bezittingen komen ook onder niet-edelen veelvuldig voorii2. In de kassel- 
rij van Rijsel bijvoorbeeld kunnen in 1475 slechts 25,774 van de bezitters van leengoe- 
deren als adellijk worden bestempeld'''. Aanvankelijk bestond er geen absoluut verband 
tussen ridderschap en adel: ook niet-edelen konden geridderd worden. In de loop van de 
tweede helft van de veertiende en de eerste helft van de vijftiende eeuw is iil het 

128 Zie p.216-217. 
129 SY3, 476, spreekt van 'het gebruik om zooveel mogelijk jaarlijks drie edellieden, drie rechtsge- 

leerden en drie kooplieden tor schepenen te kiezen', hetgeen hij waarschijnlijk baseert op her 
commentaar op het Bossche gewoonterecht van de zeventiende-eeuwse jurist Gerit van Someren. 
Voor de zestiende eeuw gaat deze bewering echter niet op. PIRENNE, 's-Hertogenbosch tussen 
Atrecht et7 Utrecht, 70, noot 10, stelt dat  er een tendens bestond vier à vijf schepenen te benoe- 
men uit het stedelijk patriciaat en de rest uit niet-aristocratische burgers, bijna allen academisch 
gevormd. Daar Pireme begrippen als 'stedelijk patriciaat' en 'riiet-aristocratische burgers' niet 
nader definieert, is deze bewering moeilijk op haar waarde te schatten. 

130 Zie bijvoorbeeld de gang van zaken bij de wetsvernieuwing van 1586: p.222, noot 43. 
131 DE WIN, 'Queeste', 227; Duerloo, 'Seer groote ongheregeltheden', 90. 
132 DE WIN, 'Queeste', 256-257. 
133 COOLS, '1.e prince et la noblesse', 395, 398. 
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hertogdom Brabant de praktijk gegroeid dat elke ridder tot de adel wordt gerekend1". 
Algemeen kan worden gesteld dat een edelman over een aantoonbaar edele afstamming, 
door geboorte of door verheffing, diende te beschikken en een 'adellijke levenswijze' erop 
na diende te houden'"'. O p  het gebied van de afstamming geldt vanaf de zeventiende eeuw 
dat adeldom alleen via de vaderlijke lijn vererft"'. Vóór 1600 is de situatie minder duide- 
lijk en eenvormig. In het hertogdom Brabant en ook in de Meierij van 's-Hertogenbosch 
kon in ieder geval in de vijftiende eeuw, maar waarschijnlijk ook in de zestiende eeuw 
adeldom in sommige gevallen nog via de moederlijke lijn worden doorgegeven". 

O p  basis van de gegevens over de Bossche schepenen ontstaat het beeld van een nauwe 
verwevenheid van de Bossche bestuurlijke bovenlaag met de adel van het oinliggende plat- 
teland. Edelen uit de regio werden bewust betrokken bij het stedelijk bestuur. In jaren dat 
zij geen scliepen waren waarschijnlijk meestal o p  hun versterkte huizen o p  het platteland 
verblijvend, bezaten deze edelen vaak ook een huis in de stad. Veel Bossche burgers be- 
schikten over onroerende goederen en vaak ook een woning op het platteland van de 
Meierij. Aanvankelijk niet meer dan boerenhoeven, kregen deze woningen door allerlei 
verbouwingen in de loop van de tijd vaak de allure van sloten of ka~teeltjes"~. Bosschena- 
ren uit de stedelijke bovenlaag trachtten de levenswijze van de adel na te volgen. Een 
huwelijk met een eelg uit een adellijk geslacht vormde in veel gevallen de bekroning van 
het streven naar sociale stijging: de kinderen uit die verbintenis zouden immers van adel 

n zijn. aossclie schepenen die in de zestiende eeuw als adeilijk worden aangeduid, iijken 
veelal voort te komen uit dergelijke 'veredelde' burgerlijke families. De wortels van de 
meeste van die zestiende-eeuwse adellijke families liggen in de vijftiende eeuw of daar- 
voor. Zonder systematisch onderzoek naar oorsprong en onderlinge verhoudingen van de 
adellijke families in de Meierij van 's-Hertogenbosch kan daarover in de meeste gevallen 
slechts worden gespeculeerd. 

Bij de benoeming van de schepenbank worden de maatschappelijke afkomst en positie 
van de kandidaten nadrukkelijk meegewogen. In de bewaard gebleven bescheiden van de 
stadsregering daarentegen worden adellijke schepenen zelden of nooit met hun adellijke 
titel aangeduid. Alleen de status van ridder wordt in de verschillende schepenlijsten steeds 
uitdrukkelijk vermeld: dominus Johannes Back miles (1502); heer Jan van Brecht riddere 
(1558). Hetzelfde geldt voor de stadsrekeningen: wanneer daarin sprake is van de schepe- 
nen in officiële hoedanigheid, wordt slechts in een zeer klein aantal gevallen het predikaat 
joncker toegevoegd en dan nog vrijwel alleen in de jaren zeventig van de zestiende eeuw. 
Het lijkt erop dat aan het einde van de onderzochte periode liet belang van titulatuur 
(adellijke maar ook acadeniische) toeneemt. Van de 191 schepenen uit de periode 1500- 
1580 worden 22 wel eens met de toevoeging jorzcker of ridder aangeduid'"'. Deze schepe- 
nen, 11,5% van het totaal, behoren ontegenzeglijk tot de adel. Daarnaast komen 20  per- 
sonen voor, die als heer van een heerlijkheid of leengoed worden aangeduid. Onder hen 
bevindt zich ongetwijfeld ook een aantal edelen. Uit de correspondentie tussen schout en 
kanselier over de wetsver~iieuwing zijn twee lijsten met beoordelingen van kandidaat- 

134 DE WIN, 'De adel in het hertogdom Brabant', 398-401; De Win, 'Queeste', 259. VAN UYT- 
VEN, 'De Brabantse adel', 75-76, stelt dat deze praktijk al vanaf het midden van de veertiende 
eeuw bestond. 

135 DE WIN, 'Queeste', 271; DE WIN, 'De lagere adel', 173-174. 
136 DUERLOO, 'Seer groote ongheregeltheden', 90. 
137 DE WIN, 'Queeste', 260-262. Voor de Meierij van 's-Hertogenbosch: BERKELMANS, 'Vrouwen 

van stand', 59. 
138 Ibidem, 65. 
139 Dit getal is uitsluitend op primaire bronnen gebaseerd. 
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schepenen van de hand van de schout bewaard gebleven, daterend van rond 1570. Van de 
in totaal 4 3  personen kwalificeert de schout er 9 als edelman. Daarvan komen er 4 in 
andere bronnen voor als jonkers, 3 als bezitters van heerlijkheden en 2 worden in andere 
bronnen geheel niet als edelen aangeduid. Overigens is de schout niet altijd consequent in 
het signaleren van adeldom: in de eerste lijst noemt hij Rutger van Berkel (18) een edel- 
man, in de tweede laat hij die kwalificatie weg; hetzelfde gebeurt met zijn eigen broer 
Goessen van Brecht (36). Anderzijds bevindt zich onder de andere 34 personen op de twee 
kandidatenlijsten minstens één persoon, die wel van adel is, maar niet als zodanig wordt 
vermeld: Lodewyck vander Lynden (125). Of de bezitters van heerlijkheden die de schout 
als edelen aanmerkt, ook daadwerkelijk van adel zijn, is onzeker. Duidelijk is dat de 
schout zijn oordeel baseert o p  de sociale status en de levenswijze van die personen. De 
bezitters van de grote heerlijkheden in de Meierij zijn in ieder geval in hun manier van 
leven niet van edelen te onderscheiden. De echte edelen en 'veredelden' maken bij elkaar 
rond de 20% van de totale groep Bossche schepenen uit. 

Tot 1499 was het beheer van de stedelijke financiën in handen van twee door het stads- 
bestu~ir benoemde rentmeesters. De financiële positie van de stad was in de jaren negentig 
van de vijftiende eeuw bepaald niet rooskleurig. Met de instelling van een college van zes 
goede mamzen met verregaande volinacl~ten werd in 1499 een nieuwe poging ondernomen 
de groeiende financiële problemen van de stad o p  te lossen. Opeenvolgende colleges van 
goede mannen of gecommitteerden tot den regimelzte ende politie bleven tot 1547  het 
bewind voeren over de stadskas. In dat jaar werd het beheer van de stedelijke middelen 
aan de tamelijk zelfstandige goede mannen onttrokken en overgedragen aan rentmeesters, 
die veel minder onafhankelijk van het stadsbestuur konden op ere re^^'^'. 

Alvorens in te gaan o p  de personen die het rentmeesterschap vervulden, moet hier 
eerst aandacht worden besteed aan een tamelijk curieus verschijnsel. Met de instelling van 
het college van goede mannen in 1499 was het oude rentmeesterschap van zijn inhoud 
ontdaan. Dat betekent echter niet dat dat ambt werd opgeheven. Het laten voortbestaan 
van instituties die in de loop van de tijd waren uitgehold en lege hulzen waren geworden, 
is een verschijnsel dat zich in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd wel vaker voor- 
deed. Z o  ook hier: ook na 1499 werden jaarlijks twee rentmeesters benoemd. Met  enige 
hiaten zijn de namen van deze functionarissen tot en met het schepenjaar 1536 bekendI4'. 
Kroniekschrijver Peter van Os (S13) noteert plichtsgetrouw elk jaar hun namen, maar 
omschrijft hun functie veelbetekend als 'rentmeesters-ir~-naaIn"~~, een term die ook wij in 
het vervolg voor deze functionarissen zullen gebruiken, om verwarring te voorkomen. Een 
functie zonder inhoud is niet zonder meer een ambt zonder verplichtingen, zoals Wouter 
de Jeger (R37) ondervond. In 1513 werd hij tot rentmeester-in-naam verkozen. Daar hij 
o p  dat moment in Sint-Oedenrode woonachtig was, werd hem van stadswege een bode 
toegezonden met het dringende verzoek alhier te comen soe hy bourgermeester gevoren 
wasi4'. Of zijn aanwezigheid in de stad alleen voor de aanvaarding van zijn ambt was 
vereist of wellicht geacht werd de hele ambtstermijn te duren, is niet duidelijk. In 1505 

140 Zie p.95-96. 
141 GAH OA 574a; PvO, onder de verschillende schepenjaren. 
142 Ibidem, 292, 295, 297 etc.: receptores nomir~e. 
143 GAH OA B23, 1513-1514, van bodedoen. 
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maakten de beide rentmeesters-in-naam, Jan Kanapart (106) en Dirck Scoercop (R61), 
tevens deel uit van het college van goede mannen. Aanvankelijk werd deze constructie 
slechts incidenteel toegepast: in 1506 werden weer twee aparte rentmeesters-in-naam be- 
noemd. In 1507 was één van de rentmeesters-in-naam weer goede man. Pas vanaf 1520 
deed deze combinatie van functies zich opnieuw voor. Aanvankelijk ging het steeds om 
één van de rentmeesters-in-liaam. In 1533 en 1536 - de functionarissen voor de jaren 
1534 en 1535 zijn onbekend - combineerden beide rentmeesters-in-naam hun ambt met 
dar van goede man. Na 1536 zwijgen de bronnen over de rentmeesters-in-naam. Weliicht 
is deze functie tenslotte afgeschaft, maar gezien de ontwikkelingen in 1533  en 1536 lijkt 
het waarschijnlijker dat sindsdien steeds twee van de goede mannen tevens de functie 
rentmeester-in-naam hebben vervuld. In totaal 4 3  personen zijn bij elkaar 5 4  maal rent- 
meester-in-naam geweest; voor 1 9  van hen was dat de enige bestuurlijke functie, 9 waren 
tijdens hun bestuurlijke carrière bovendien goede man, 11 tevens schepen en 4 zowel sche- 
pen als goede man. Daar de reële invloed van de rentmeesters-in-naam nihil was, worden 
ze in het vervolg van deze paragraaf verder buiten beschouwing gelaten. 

Sinds 1388 werden de stedelijke rentmeesters door schepenen en gezworenen gekozen. 
Vanaf 1399 hadden de ambachtsdekens het recht om de rekeningen van de rentmeesters 
te  ontrole eren'^^. Of de gilden toen ook een stem kregen bij de verkiezing van deze functi- 
onarissen, is onzeker. Er zijn aanwijzingen dat de ordonnantie van 1458, die bepaalt dat 
de verkiezing van klerken, secïeîarissen en dergelijke fu~ictioriarissen door de geheie raad 
moest ge~chieden'~", ook bij de verkiezing van de rentmeesters werd toegepast, hoewel in 
die ordonnantie niet over rentmeesters wordt gesproken'4h. Mogelijk namen de ambachts- 
dekens vanaf 1458 deel aan de verkiezing van de rentmeesters. Het eerste college van zes 
goede mannen werd in 1499 door de eerste twee leden gekozen uit twaalf eerbare en 
draagkrachtige kandidaten, voorgedragen door de ambachtsgilden14'. Dat deze verkie- 
zingsprocedure al snel daarna is verlaten, zoals Jacobs beweert, ligt niet voor de handI4'. 
Nadere beschouwing van de personen die tot goede man en na 1547  tot rentmeester wer- 
den verkozen, kan ons inzicht verschaffen in de praktijk van de rentmeestersverkiezingen. 
Het eerste college van goede mannen, dat tussen 1499 en 1503 actief was, bestond uit zes 
personen die inderdaad, zoals ook vereist was, tot de draagkrachtigsten van de stedelijke 
bevolking behoorden'49. Twee van deze goede mannen, Gerit Moens alias Ketheler (R44) 
en Albert Ketheler (R39), waren al eerder rentmeester geweest: Gerit in 1486 en 1492 en 
Albert in 1491. De andere vier waren nieuw in het stedelijk bestuur. Geen van hen was 
tot o p  dat moment ooit schepen geweest. Gerit Moens was in 1495 bij een conflict met de 

144 JACOBS, Justitie en politie, 68-69. 
145 Zie p.204-205. 
146 Zie de discussie in de raad in 1554 en 1555: GAH O A  A l ,  49r, Sir, 64v, 66r. 
147 Jacobs, Justitie ett politie, 70-71. 
148 Ibidem, 74. Jacobs baseert zich hierbij op de volgende formulering in een charter uit 1499: Wy  

scepenen, gezwoemen, raitsluden dienzen noempt ledige luderz, dekenen ~~anden  ambachten, een 
deel der goede ktzaepen ende alle die gemeyn stadt van 's Hertogenbossche, doen condt allen 
Iuden, alsoe wy van wegen ende itzden name der selver stadt alnu tegenwordelick ende eendrech- 
telick genomen etzde gecoretz hebben ... (GAH O A  Charters en privilegebrieven, nr. 659). Met 
name op basis van de zinsnede eettd~echtelick genomen ende gecorett lijkt Jacobs te veronderstel- 
len dat de goede mannen door middel van een algemene stemming van de gehele raad werden 
gekozen. Ik ben eerder geneigd het citaat als een staande formule te beschouwen en te veronder- 
stellen dat de in 1499 voorgeschreven verkiezingsprocedure, die in tegenstelling tot wat Jacobs 
beweert toch werkelijk niet zeer omslachtig was, tot 1547 gehandhaafd bleef. 

149 Gemiddeld behoorden zij in de gemene zettingen, die tussen 1496 en 1512 werden gehouden tot 
procentgroep 3,2. Meer hierover in het hoofdstuk 8 .  
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kerkmeesters van de Sint-Jan opgetreden als gecommitteerde van het smedengilde'"'. Of de 
andere goede mannen een actieve rol in de besturen van de ambachtsgilden hebben ge- 
speeld, is door gebrek aan gegevens niet na te gaan. Dit euvel blijft zich voordoen tot 
ongeveer 1525-1530, daarna kunnen de namen van de meeste ambachtsdekens in de 
stadsrekeningen worden teruggevonden. Van de 44 goede mannen uit de periode 1500- 
1546 zijn er slechts 5 eerder schepen geweest; nog eens 5 wisten later in hun carrikre tot 
de schepenbank door te dringen. Bij elkaar hebben deze 1 0  personen 1 7 %  van de beschik- 
bare mandaten voor de functie van goede man vervuld"'. Van 7 goede mannen staat vast 
dat  zij eerder deken van een ambacht zijn geweest'"; zij nemen 1 3 %  van de functies van 
goede man voor hun rekening. Door het gebrek aan gegevens over ambachtsdekens, is het 
niet onaannemelijk dat dit aantal in werkelijkheid enigszins hoger zal hebben gelegen. 
Voor een meerderheid van goede mannen was deze functie het enige bestuurlijke ambt dat 
zij binnen 's-Hertogenbosch vervulden. Sommigen van hen waren weliswaar met familie- 
banden verbonden aan de bestuurlijke elite, anderen waren ongetwijfeld gelieerd aan be- 
paalde ambachtsgilden, maar van een verdeling van de f~tncties van goede man trissen de 
bestuurlijke elite en de ambachtsgilden is in de eerste helft van de zestiende eeuw geen 
sprake. Wanneer we ervan uitgaan dat de verkiezingsprocedure, zoals die in 1499 was 
vastgesteld, steeds werd gevolgd, is het ook begrijpelijk dat een dergelijke verdeling zich 
niet voordeed. Waimeer de ambachtsdekens bijvoorbeeld zes van hun collega's en zes oud- 
schepenen o p  de kandidatenlijst zouden hebben gezet, zouden het eerste en het tweede iid 
de laatste zes hebben kunnen kiezen. Een kandidatenlijst met de namen van twaalf am- 
bachtsdekens zou ongetwijfeld op verzet van de kant van de eerste twee leden zijn gestuit, 
die tot een patstelling kon leiden en een langslepend conflict tot gevolg zou kunnen heb- 
ben. De verkiezingsprocedure verplichtte beide partijen min of meer tot compromissen in 
de vorm van een lijst met tenminste een aantal voor beide partijen acceptabele kandida- 
ten. 

In 1547  kwam een einde aan de opeenvolgende colleges van goede mannen en werd 
het rentmeesterschap in de oude vorm hersteld. Een nieuwe ordonnantie werd opgesteld, 
waarin de bevoegdheden van de rentmeesters opnieuw werden gedefinieerd en de tc vol- 
gen verkiezingsprocedure werd v a s t g e ~ t e l d ' ~ ~  De inhoud van de ordonnantie o p  het rent- 
meesterambt uit 1547  is helaas niet overgeleverd. Toch kunnen we uit de benoemings- 
praktijk van de eerste jaren de vastgelegde verkiezingsprocedure grotendeels afleiden. Het 
eerste college van vier rentmeesters dat onder de nieuwe omstandigheden aantrad, bestond 
uit Henrick van Eyndhouts (79) en Walraven van Erp (71), twee oud-schepenen, en uit 
twee vertegenwoordigers van de ambachtsgilden: Jan Noppen (R48), sinds 1530 viermaal 
deken van het looiersgilde, en Dirck van Wyck (186), die in 1525-1526 deken van het 
molenaarsgilde was geweestfi4 en bovendien zes jaar ervaring had als goede man. In 1548 
werden Van Eyndhouts en Noppen gecontinueerd; naast hen werden oud-schepen Jan de 

150 V A N  DEN HEUVEL, Rechtsbronnetz ambachtsgilden, nr. 97, 348: Gerit den Moens alias Kete- 
leer. Of hij slechts zaakgelastigde van dat gilde in deze ene kwestie was, of dat 'gecommitteerde' 
en 'deken' twee termen voor dezelfde functie zijn is niet duidelijk. 

151 Omdat de lengte van ambtstermijnen van goede mannen sterk kon verschillen, is er hier, om 
vergelijking mogelijk te maken, voor gekozen om elk jaar dat iemand goede man was als één 
mandaat te tellen. 

152 Twee van hen, Mathys Stoters (170) en Dirck van Wyck (186), brachten het van amhachtsdeken 
tot goede man en vervolgens tot schepen. Daarom zijn beiden zowel onder schepenen als dekens 
meegeteld. 

153 JACOBS, Justitie en politie, 73. 
154 Wel had hij in 1534 zijn lidmaatschap van het molenaarsgilde opgezegd: G A H  R A  1319, 

108~,17-4-1534. 
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Wolf (184) en Goyaert van Vlierden (R65), oud-deken van het korenkopersambacht, be- 
noemd. Opnieuw bestond het college van rentmeesters uit twee oud-schepenen en twee 
oud-ambachtdekens. In 1549 traden de twee langstzittende rentmeesters af en werden 
weer een oud-schepen, Adriaen van Eyndhouts (78)  en een vertegenwoordiger van de am- 
bachtsgilden benoemd. Deze laatste, Jan Colen (R13), treffen we vóór die tijd niet als 
ambachtsdeken aan; wel was later in 1553-1554 een Jan Colen deken van het kramersgil- 
de. In 1550 werden oud-schepen Bartholomeus Loef (119) en Lambert de Haze (R26), 
oud-deken van de kramers, als nieuwe rentmeesters naast de twee gecontinueerden be- 
noemd. Het  patroon van benoemingen is zeer regelmatig. Hieruit mag dan ook worden 
geconcludeerd dat in de ordonnantie van 1547 was bepaald dat jaarlijks vier rentmeesters 
zouden fungeren: twee gekozen door de eerste twee leden en twee door de ambachts- 
gilden. Elke rentmeester vervulde een ambtstermijn van twee jaar, waarbij de continuïteit 
werd gewaarborgd, doordat van elk van de twee groepen steeds één tweede- en één eerste- 
jaarsrentmeester actief zou zijn. Hoe deze-ersonen werden gekozen, is niet bekend. Maar 
het ligt voor de hand aan te nemen dat de eerste twee leden een rentmeester kozen uit een 
voordracht door het derde lid en vice-versa. De ene partij was zo in staat om door middel 
van een weldoordachte voordracht de keuze van de andere partij in belangrijke mate te 
sturen. Het systeem dwong beide partijen aanhoudend tot compromissen en de uitkomst 
was steeds de verkiezing van rentmeesters die de goedkeuring van beide partijen konden 
wegdragen. 

De invloed van het derde lid o p  het beheer van de stedelijke financiën was hiermee 
groter dan ooit tevoren. Vóór 1499 had het derde lid het recht bezeten om achteraf con- 
trole uit te oefenen o p  de rekening van de rentmeesters en vanaf 1458 heeft het mogelijk 
ook een numeriek ondergeschikte stem bij de verkiezing van die functionarissen gehad. 
Met de instelling in 1499 van de colleges van goede mannen verwierf het derde lid het 
recht van voordracht van kandidaten voor dat college. In 1547  kreeg het waarschijnlijk 
het recht om zelfstandig de helft van de rentmeesters uit een voordracht van de eerste 
twee leden te kiezen. De toenemende invloed die het derde lid in de loop van de eerste 
helft van de zestiende eeuw o p  het financiële beleid schijnt te hebben gekregen, staat 
haaks o p  de al vaker gememoreerde beperkingen die Karel V in 1525 aan de ambachtsgil- 
den oplegde. Daarbij dient nadrukkelijk opgemerkt te worden dat de benoeming van de 
rentmeesters als sinds 1388 een recht van de stadsregering was geweest, waarop de hertog 
geen enkele invloed kon uitoefenen. 

Bij de verkiezing van twee nieuwe rentmeesters voor 1551 deden zich voor het eerst 
problemen voor. In eerste instantie waren die niet van inhoudelijke, maar van praktische 
aard. Bij een normale gang van zaken zouden Bartholomeus Loef en Lambert die Haze 
zijn gecontinueerd en zouden twee nieuwe rentmeesters naast hen zijn geplaatst. De be- 
noeming van Bartholomeus Loef tot schepen in oktober 1551 gooide echter roet in het 
eten. Deze benoeming was weliswaar in strijd met de bepaling uit 1388 dat de rentmeester 
na zijn aftreden twee jaar lang niet in de stadsraad mocht komen, maar blijkbaar is dat  
door de schout niet bij de kanselier gesignaleerd en is er vanuit 's-Hertogenbosch ook niet 
tegen geprotesteerd1ss. De stadsregering koos er nu voor om ook Lambert de Haze van 
zijn tweede jaar als rentmeester te ontslaan en een geheel nieuw college van vier rentmees- 
ters te benoemen. In 1552 werd dat college van vier in zijn geheel gecontinueerd. Blijk- 
baar opteerde men voor de toekomst voor rentmeesterscolleges van twee jaar, zonder tus- 
sentijdse vervangingen. In het college van 1551-1552 zaten opnieuw twee oud-schepenen, 

155 In 1582 werd Andries van Luyck tot schepen benoemd, terwijl hij de twee jaar daarvoor als 
rentmeester had gefunctioneerd. O p  zijn eigen verzoek werd daarom een ander tot schepen be- 
noemd. Zie: JACOBS, lustitie e71 politie, 37, 68. 
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Everaert vande Water (182) en Goyaert van Vechel (176)"', en een tweetal personen, 
Peter van Oirle (R5O) en Jan Willems (R66), die weliswaar niet als ambachtsdekens kun- 
nen worden geïdentificeerd'57, maar waarschijnlijk wel als vertegenwoordigers van het 
derde lid mogen worden beschouwd. 

Het lijkt erop dat het systeem van rentmeestersbenoemingen deze eerste crisis heeft 
overleefd. Echter niet voor lang. De precieze toedracht kennen we niet, maar het college 
dat  in 1553 is benoemd, week in alle opzichten van voorgaande colleges sinds 1547  af. In 
het schepenjaar 1553 fungeerde slechts een tweetal rentmeesters, Henrick Ghysselen (R22) 
en Jan van Liebergen (117). Daarnaast waren meester Cornelis Coelborner en Nicolaes 
(de Quade) van Ravesteyn belast met de functie van policiemeester. Terwijl de twee rent- 
meesters zich bezig hielden met ontvangsten en uitgaven van de stad, waren de politie- 
meesters verantwoordelijk voor stadswerken'"'. Welke motieven de grondslag hebben ge- 
vormd voor deze functionele differentiatie is onbekend. De vraag is ook wie het initiatief 
heeft genomen voor deze tamelijk radicale wijziging in de bestuurlijke structuur. Ver- 
moedelijk kwam het plan van de zijde van de eerste twee leden. O p  de een of andere ma- 
nier moeten zij zich hebben verzekerd van de instemming van het derde lid1". Over de 
wijze waarop de vier functionarissen werden gekozen, is niets bekend. Maar het is aan- 
nemelijk dat die procedure afweek van de gegroeide praktijk. Van Liebergen, Ghysselen 
en Coelborner waren o p  het moment van hun benoeming alle drie gezworen broeders van 
de Lieve Vrouwe Broederschap. Van Liebergen zou later driemaal schepen worden. Van 
Ravesteyn was lange tijd klerk van de laagschout geweest160 en als rentmeester van het 
Van Mierdegasthuis moet hij over boekhoudkundige ervaring hebben beschikt. In de ge- 
mene zetting van 1552 behoren ze alle vier tot de 7% hoogst aangeslagen Bosschenaren. 
Deze functionarissen waren allen afkomstig uit de bovenlaag van de Bossche bevolking, 
van enige personele inbreng van de kant van de ambachtsgilden was geen sprake meer. Al 
kennen we de juiste toedracht niet, vrij snel daarna moeten de ambachtsgilden in verzet 
zijn gekomen tegen de wijziging van de oude situatie. Toen het einde van het ambtsjaar 
van de rentmeesters naderde, verzochten de ambachtsdekens in de raadsvergadering dat- 
men  de rentmrs. keysen zoude m e  dordinancie wande drie leden deser stadt, waarmee ze 
waarschijnlijk naar de ordonnantie van 1547 verwezen16'. Na lang beraad verklaarden de 
twee eerste leden dat zij de rentmeesters en politiemeesters wilden continueren, maar dan 
wel samengevoegd tot één college. Bovendien verwierpen zij verkiezingen volgens doude 
ordinantie byden drie leden gemaeckt, omdat zij o p  dat moment met te weinig personen 
waren162. Door lacunes in het resolutieboek blijft het verdere verloop van de discussie in 
het duister. Waarschijnlijk wisten beide partijen geen redelijk compromis te vinden en 

156 Beiden waren in 1548 voor het laatst schepen geweest en hadden in 1551 weer o p  de nominatie 
gestaan, maar waren niet opnieuw benoemd. Door deze twee te benoemen hoopte de stadsrege- 
ring waarschijnlijk een herhaling van de moeilijkheden rond Bartholomeus Loef te voorkomen. 

1 5 7  Jan Willems is mogelijk dezelfde persoon als de Jan Willems die in 1548-1549 en 1558-1559 als 
deken van de korenkopers wordt vermeld. 

158 JACOBS, lustitie en politie, 96. 
159 GAH OA B60, 1553-1554, valt alderhartde snickeiz. Hier is sprake van: ... de twee rentmeesters 

... ende de twee policietneesters ... byden drie ledett deser stadt geordineert. 
160 GAH OA A593b. 
161 GAH OA A l ,  49r, 29-9-1554. Mogelijk is ook de ordonnantie van 1458 bedoeld: zie p.205, 

254. 
162 Ibidem Sir, 10-10-1554. Wegens een in de stad heersende epidemie werden de raadsvergaderin- 

gen in deze tijd inderdaad door zeer weinig personen uit eerste en tweede lid bezocht. Dat  het 
derde lid bij stemming in de meerderheid zou zijn, ook al had elk ambachtsgilde slechts één 
stem, was toen inderdaad een reële mogelijkheid. 
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ontstond er een patstelling. Om die te doorbreken werd de hulp van de hertogelijke over- 
heid, waarschijnlijk de Raad van Brabant, ingeroepen. In januari 1555 verklaarden de 
eerste twee leden zich voer dese reyse bereid het advies van de hertog inzake de rentmees- 
ters o p  te volgen. Ook de meerderheid van de ambachtsdekens legde zich daarbij neerih3. 
Dat al ruim drie maanden formeel geen benoemde rentmeesters meer actief waren, het- 
geen het beheer van de stedelijke financiën ernstig bemoeilijkte, zal voor beide partijen een 
rol hebben gespeeld bij hun schoorvoetende instemming. Het resultaat was de herbenoe- 
ming van de vier zittende functionarisse~i, maar wel in hun onderscheiden functies van 
rentmeester en politiemeester en niet als één college. 

De hertogelijke arbitrage bood echter slechts een tijdelijke oplossing. De fundamentele 
meningsverschillen binnen de stadsregering waren er niet mee ~ i i t  de weg geruimd. De 
eerste twee leden hadden uitdrukkelijk gesteld de voorgestelde oplossing voor deze ene 
keer te accepteren. Ook de ambachtsdekens hadden zich slechts met tegenzin bij de uit- 
spraak van de hertog neergelegd. Het kon dan ook niet uitblijven dat een jaar later de 
rentmeestersverkiezing opnieuw voorwerp werd van felle discussies binnen de raad. We- 
derom maken lacunes in het resolutieboek het onmogelijk de gang van zaken van begin 
tot einde te volgen. In november 1555 was Dirck Noppen, raadsheer in de Raad van Bra- 
bant, in 's-Hertogenbosch om een manier te vinden om de financiële en economische ma- 
laise in de stad te bestrijden. Hij overlegde met de stadsregering. Schriftelijke opinies van 
de verschiliende leden gingen over en weer. O p  1 2  november 1555 eisten de am- 
bachtsdekens dat er vier rentmeesters zouden worden gekozen volgens de ordonnanties 
van 1458 of 1547'". O p  18 november 1555 spraken de ambachtsdekeus in de raadsver- 
gadering woorden van gelijke strekkingih" O p  verzoek van de eerste twee leden hielden de 
ambachtsdekens vervolgens achterraad met hun gezworenen, met als resultaat dat zij bij 
hun eerder ingenomen standpunt blevenlhh. Blijkbaar opnieuw door de andere leden aan- 
gespoord om hun standpunt nogmaals te overwegen, stelden de ambachtsdekens de vol- 
gende keuzenlogelijkheden voor: ofwel de ordonnantie van 1547 volgen, ofwel een proce- 
dure waarbij het derde lid twee rentmeesters zou kiezen uit een nominatie van vier goede 
mannen utryter gemeynte door de eerste twee leden en vice versaih7. Het verschil tussen 
beide mogelijkheden is in wezen niet zo groot en komt neer o p  de vraag of jaarlijks de 
helft van de rentmeesters zou worden vernieuwd, danwel jaarlijks of tweejaarlijks liet 
gehele college. De manier van kiezen, waarbij eerste en tweede lid enerzijds en ambachts- 
gilden anderzijds een gelijkwaardige rol speelden, is in beide gevallen hetzelfde. De twee 
eerste leden volhardden, nu zij blijkbaar weer voldoende sterk in aantal waren, in hun 
voorkeur voor een verkiezing volgens de oude manier, dat wil zeggen conform de ordon- 
nantie van 1458. Net als het voorgaande jaar ontstond nu opnieuw een patstelling. Be- 
sloten werd om Dirck Noppen, die immers reeds in de stad aanwezig was, als arbiter in te 
~chakelen"~.  Na  beide partijen te hebben gehoord besliste Noppen in het voordeel van het 
derde lid: de rentmeesters moesten gekozen worden volgens de ordonnantie van 1547  of 
volgens de andere methode die de ambachtsdekens hadden voorgesteldi". Nog dezelfde 
dag werden vier nieuwe rentmeesters gekozen. In 1556 werden vier andere rentmeester 
gekozen, die in 1557 alle vier aanbleven. Vervolgens functioneerden van 1558 tot en met 

163 Ibidem 52v, 4-1-1555. 
164 GAH OA A328 diverse stukken, 1555. 
165 GAH OA Al ,  64v, 18-11-1555. 
166 Ibidem, 65r, 20-11-1555. 
167 Ibidem, 66r, 25-11-1555. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem, 66rv, 27-11-1555. 
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1564 colleges van drie rentmeesters. Hoe de verkiezing van die drietallen in zijn werk 
ging, is onduidelijk. Vast staat wel dat al vanaf 1558 weer van de methode van 1547  
werd afgeweken. Het is niet uitgesloten dat  onder druk van de eerste twee leden werd 
teruggegrepen o p  de ordonnantie van 1458. Opnieuw kwam het derde lid in verzet: in 
1565 eisten zij een terugkeer naar een systeem als dat van 1547Iï0. Hoe deze kwestie is 
opgelost, blijft onduidelijk. 

Van 1565 tot en met 1576 functioneerden voortdurend dezelfde twee rentmeesters, 
Henrick de Hont  (R32) en Marten 's Heeren (94). Geen van beiden was voorheen ooit 
schepen of deken geweest. Wel waren beiden gezworen lid van de Lieve Vrouwebroeder- 
schap. Bovendien zouden ze later allebei aan het einde van hun bestuurlijke carrière één- 
maal schepen worden. De lange ambtstermijn van deze rentmeesters zal net als de her- 
haalde continuatie van schepenbanken in dezelfde periode ongetwijfeld verband houden 
met de woelige tijden in de Nederlanden en 's-Hertogenbosch. Wellicht had de jaarlijkse 
herbenoeming van deze blijkbaar capabele en voor alle partijen acceptabele rentmeesters 
ook de instemming van de gehele ~tadsregering'~'  om het oplaaien van het conflict over de 
benoemingswijze te voorkomen. In 1576 kwam om onbekende redenen een einde aan die 
toestand van status quo. In dat jaar werd besloten om twee extra rentmeesters aan te 
stellen. De Hont  en 's Heeren verzetten zich hiertegen, omdat zij midden in hun rekening- 
jaar zaten. Hierop besloot de raad wel twee nieuwe rentmeesters te kiezen, maar hun pas 
o p  Bamis 1577, het einde van het lopende rekeningjaar, bevoegdheden te verlenen. In de 
tussentijd konden zij zich al oriënteren o p  hun nieuwe functie. O p  3 december 1576 vond 
de verkiezing plaats: de eerste twee leden nomineerden een drietal personen wesende vuy t  
d'lichaem vander stadt; de ambachtsdekens kandideerden drie leden vuyten raedt. Vervol- 
gens kozen de dekens één rentmeester uit de nominatie van de eerste twee leden en vice 
versa. Uiteindelijk werden Dirck Aertsen (8)  en Adriaen Zegers (R69) tot nieuwe rent- 
meesters b e ~ i o e n i d ' ~ ~ .  Deze verkiezing vond derhalve plaats volgens het door de ambachts- 
dekens geprefereerde systeem, met dien verstande dat nu voor het eerst duidelijk wordt uit 
welke groep elk van beide partijen voor nominatie kon putten. Voorheen was dat  niet 
duidelijk gesteld, in 1555 was slechts sprake geweest van nominatie door beide partijen 
van goede mavtnen vuyter gemeynte. De in 1576 gebezigde formulering lijkt erop te wijzen 
dat de eerste twee leden kandidaten kozen uit de natuurlijke achterban van de ambachts- 
gilden, terwijl de ambachtsdekens personen uit de kring van de bestuurlijke elite nomi- 
neerden. 

Hoewel was afgesproken dat de nieuwe rentmeesters vanaf Bamis 1577  met hun 
werkzaamheden zouden beginnen, gebeurde dat vreemd genoeg niet. Integendeel, in au- 
gustus 1577  werd besloten de zittende rentmeesters voor een jaar te continueren"" Toen 
Marten 's Heeren echter voor het schepenjaar 1577  tot schepen werd gekozen, viel het 
besluit om naast de enige overgebleven rentmeester, Henrick de Hont, twee nieuwe aan te 
stellen'74. Nu pas herinnerde me zich blijkbaar de verkiezing van december 1576 en werd 
Adriaen Zegers alsnog functionerend rentmeester. Dirck Aertsen bedankte voor de eer, 
waarop de eerste twee leden uit de andere genomineerden mr. Henrick van Broekhoven 
(44) kozen17*. Hoewel in de jaren tachtig van de zestiende eeuw nu en dan sprake is van 

170 GAH OA A208,10-1565. 
171 GAH OA A3, 31v, 27-8-1575. 
172 Ibidem, 57r-58v, 27-11-1576 - 3-12-1576. 
173 GAH OA A4, 21r, 3-8-1577. 
174 Ibidem, 35v, 18-10-1577. 
175 Ibidem, 37r, 21-10-1577. 
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verkiezingen van rentmeesters mette meeste ~temmei2"~, lijkt dat toch betrekking te heb- 
ben o p  het door het derde lid zo lang nagestreefde kiessysteem. Een bevestiging van die 
constatering vinden we in een aantekening in de Nomina Scabinorum. In het jaar 1604 
wordt de ene rentmeester aangeduid als scabinus, de ander als p lebeu~"~ .  Hoewel deze 
termen slechts éénmaal voorkomen, wijzen ze er toch o p  dat er ook in 1604 sprake was 
van een verdeling van de rentmeestersposten tussen de eerste twee leden en het derde lid. 
Ook  toen was het systeem van 1547 derhalve nog in werking. 

O p  enkele uitzonderingen na was het rentmeesterschap een eenmalige functie. De ver- 
kiezingsprocedure en -praktijk weerhield de bestuurlijke elite ervan het rentmeesterschap 
te monopoliseren. Hierdoor is er een duidelijk onderscheid in afkomst, economische posi- 
tie en sociaal prestige tussen de schepenen en de rentmeesters. Een aanzienlijk deel van de 
rentmeesters was door de inbreng van de ambachtsgilden bij de verkiezingen afkomstig 
van buiten de kring van de bestuurlijke elite. Toch tellen we onder de 72 rentmeesters 20 
personen die eerder of later ook schepen waren geweest. Tot slot van deze paragraaf wil- 
len we deze groep van schepen-rentmeesters nader belichten. Wat betreft het verloop van 
de bestuurlijke carrières van deze groep blijkt dat 13 van de 20 eerst schepen waren ge- 
weest alvorens rentmeester te wordenIÏ8. Tussen 1500 en 1546 gaat het om 5 schepe- 
ne11"~. Van de 8 personen die na 1547 na hun eerste schepenambt rentmeester werden, 
betreffen 7 gevallen de periode 1547-1552, toen het verkiezingssysteem waarschijnlijk 
vereiste dat  er steeds twee oud-schepenen werden verkozen, of tenminste twee personen 
die in dezelfde kringen verkeerden als eerste en tweede lid. Na 1552 werd nog maar één 
oud-schepen rentmeester. Gemiddeld vervullen deze oud-schepenen 2,8 rentmeestersman- 
daten, tegenover gemiddeld 4,72 mandaten per persoon voor de gehele groep renttnees- 
ters. Uit een en ander kan worden afgeleid dat het rentmeesterschap geen functie was die 
door de bestuurlijke elite werd gebruikt om de wachtperiode tussen schepenambte~i o p  te 
vullen. Alleen al door de verkiezingsprocedure was een dergelijke constructie in de prak- 
tijk onmogelijk. 

Van de personen die hun carrière als rentmeester begonnen, wisten er zeven in de loop 
van hun bestuurlijke carrière o p  te klimmen tot het schepenambt, vier in de periode 
1500-1546, drie tussen 1547 en 15801X0. Gemiddeld vervulden zij 5,6 rentmeestersman- 
daten. Van hen kwamen er twee aantoonbaar uit de gelederen van de ambachtsgilde~i: 
Mathys Stoters (170) en Dirck van Wyck (186). Zij slaagden erin om van ambachtsdeken 
via de functie van rentmeester o p  te klimmen tot schepen. Ook de andere vijf kwamen 
niet uit gevestigde schepenfamilies. Voor deze kleine groep, nog geen 4% van het totaal 
aantal schepenen, heeft het rentmeesterschap gediend als een springplank naar de schepen- 
zetel. Vergeleken met de gemiddelde schepen hebben deze rentmeester-schepenen meestal 
een zeer korstondige carrière gehad: drie van hen zijn éénmaal schepen geweest, één 
tweemaal en één driemaal. Slechts Mathys Stoters (170) en Henrick Pelgrom (148) wisten 
een langdurige schepencarrière van respectievelijk zeven en acht schepenmandaten o p  te 
bouwen. De veronderstelling dat het gewonnen prestige van een schepenambt wellicht in 
de volgende generatie zou doorwerken, blijkt ook nauwelijks o p  te gaan. Laurens Pelgrom 

176 GAH O A  AS, 135r, 12-10-1580; A6 146v-147v, 5 en 8-10-1583; A7 115v, 9-10-1586. 
177 JACOBS, Justitie en politie, 283. 
178 Frans Toelinck (172), die voor het eerst schepen werd in 1501 en in 1505 goede man, was wel 

al in 1499 rentmeester-in-naam geweest. 
179 Van twee van die vier is bovendien niet uitgesloten dat het telkens om twee personen met dezeif- 

de naam gaat: Ywan Kuyst (113) en Arnt Monix (133).  Zie p.227. 
180 De grens is getrokken bij 1580. Dat betekent dat het schepenambt dat rentmeester Henrick de 

Hont (R32) in 1589 vervulde, hier niet is meegerekend. 
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(149), is de enige zoon van een rentmeester-schepen die eveneens een schepenzetel weet te 
verwerven. Van tien van de rentmeesters uit de periode 1500-1580, die het zelf nooit tot 
schepen brachten, weten één of meer zonen die positie wel te bereiken. Dirck van Vechel 
(R63) is in 1511-1513 goede man geweest; zijn zoon Goyaert van Vechel (176) begint in 
1547  aan de eerste van in totaal acht schepenmandaten, bovendien is hij in 1551-1552 
rentmeester. Zijn zoon Dirck van Vechel (175) is met zijn vijftien schepenzetels tussen 
1575 en 1607, waarvan tweemaal als president-schepen, een van de invloedrijkste politici 
van de laatste decennia van de zestiende eeuw. Deze Dirck had geen zonen, maar zijn 
beide dochters traden allebei in het huwelijk met mannen die later schepen van hun stad 
zouden worden. Overigens behoorden veel personen die nooit een hogere functie dan 
rentmeester bekleedden wel tot het complexe familienetwerk van de bestuurlijke elite. Het 
is zeker niet zo dat het rentmeesterschap door de bestuurlijke elite als een functie van laag 
niveau is beschouwd. 

7.3. HOGE STEDELIJKE FUNCTIONARISSEN 

7.3.1. SECRETARISSEN 

Alle officiële handelingen en uitspraken van de stadsregering dienden schriftelijk vastge- 
legd te worden. Daartoe kon het stadsbestuur beschikken over een aantal klerken in vaste 
dienst. In drukke tijden kon schrijfwerk bovendien aan derden worden uitbesteed. De 
leiding over de stedelijke schrijfkamer lag bij de stadssecretarissen. In de loop van de tijd 
werd een aantal taken van het secretariaat afgesplitst en aan afzonderlijke functionarissen 
toevertrouwd. Met de invoering in 1527  van de rolprocedure voor het burgerlijk 
werd de functie van griffier in het leven geroepen, met als taak om alle verbalen, con- 
clusien, altricatien, contumatien, protestatien, continuatien, appointementen ende genera- 
lick alle andere termyrzen van rechte o p  te tekenenIRz. De griffiers zijn in het navolgende 
buiten beschouwing gelaten"" Een andere taak, aanvankelijk door de secretarissen ver- 
vuld, was die van juridisch adviseur en extern vertegenwoordiger van de stad. Deze func- 
tie werd vanaf 1552 overgenomen door een nieuw ingestelde ambtenaar: de pensionaris. 
Aan deze functionaris wordt in paragraaf 7.3.2 expliciet aandacht besteed. 

Tussen 1500 en 1580 hebben 1 9  secretarissen de stad 's-Hertogenbosch gediend. Niet 
voor elk van hen kan begin- en einddatum van aanstelling exact worden vastgesteld; in de 
meeste gevallen is een redelijke benadering gebaseerd o p  een combinatie van verschillende 
gegevens wel mogelijk. Met uitzondering van korte periodes tussen het vertrek of over- 
lijden van de ene secretaris en de benoeming van zijn opvolger, telde de stad 's-Hertogen- 
bosch van 1500 tot in de jaren zeventig van de zestiende eeuw steeds vier secretarissen. 
Toen Wouter Scellens (S16) zijn activiteiten als secretaris staakte, naar alle waarschijnlijk- 

181 Zie p.107-108. 
182 JACOBS,Justitie en politie, 77; LIJTEN, Het  burgerlijk proces, 64, 216, art. 54. 
183 Voor de periode tot 1580 zijn slechts twee griffiers bekend. Gezien dit kleine aantal en mede 

omdat beiden ook als secretaris actief zijn geweest, zijn de griffiers als groep hier verder buiten 
beschouwing gelaten. De eerste griffier was Marten de Greve (82), wiens benoeming echter in 
1536 werd herroepen, omdat ze in strijd zou zijn met bepaalde stedelijke privileges. Zie: GAH 
OA Charters en privilegebrieven, nr. 779, 12-10-1.736; JACOBS, Justitie en politie, 77; VAN 
DIJCK, 'Meester Martinus Grevius', 66. Ook Wouter Scellens (S16) heeft de functie van griffier 
bekleed. 
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heid in het begin van 1571'84, werd er geen vervanger voor hem aangesteld. Vanaf dat  
moment tot in de jaren negentig functioneerden slechts drie secretarissen. 

Voor de meesten van de 1 9  secretarissen was deze functie het hoogtepunt en tevens 
eindpunt van hun ambtelijke carrière. Van slechts 6 van hen staat vast dat zij vóór het 
einde van hun leven afstand van het secretariaat hebben gedaan. Van 2 is onduidelijk of 
zij tot aan hun dood secretaris zijn gebleven ofwel kort daarvoor afstand hebben gedaan. 
De overige 11 hebben tot aan hun dood de functie van secretaris van 's-Hertogenbosch 
vervuld. Van 11 van de 1 9  secretarissen kennen we bij benadering de geboortedatum. Ge- 
middeld zijn ze bij indiensttreding 35,3 jaar oud. Peter van Os jr. (143) is nog slechts 23 
of 24 jaar, als hij - ongetwijfeld geruggesteund door zijn vader Peter van O s  sr. (S13; zie 
afbeelding 8)  - in 1536 secretaris wordt, Peter de Cort (S4) daarentegen is bij zijn 
benoeming al 49  jaar oud. Van 8 secretarissen die tot het einde van hun leven in functie 
zijn gebleven kennen we ook de geboortedatum. Gemiddeld overlijden zij o p  een leeftijd 
van 62,6 jaar. Adriaen van Achelen (SI)  sterft in de leeftijd van 4 5  jaar, Peter de Cort 
(S4) is 78 jaar oud geworden. De gemiddelde ainbtsduur is 18,4 jaar, variërend van 
minder dan een jaar in het geval van Raas Raassen (158) tot ruim 4 2  jaar voor Peter van 
0 s  sr. (S13). 

Van de 6 secretarissen die o p  een bepaald rnornent afstand hebben gedaan van die 
functie, lijken Henrick Pelgrom (S14) en Symon vander Couderberch (SS) nadien geen 
bestuurlijke activiteiten meer ie helle11 oriiplooid. Waarschijnlijk hebben zij dan reeds een 
respectabele leeftijd bereikt en de rest van hun leven, dat respectievelijk nog 4 en 5 jaar 
zou duren, van hun welverdiende rust genoten. Raas Raassen (158) is al tweemaal sche- 
pen geweest, als hij in februari 1500, 17 dagen na het overlijden van secretaris Arnt van 
Weilhuysen, tot secretaris wordt benoemd. Hij lijkt die functie ad interim te hebben ver- 
vuld, in afwachting van een andere geschikte kandidaat. Nog geen jaar later, in februari 
1501, doet hij afstand van het secretariaat. Het zal dan nog tot juni van dat jaar duren 
voor Simon vander Couderberch (S5) als zijn vervanger wordt benoemd. De andere drie 
secretarissen die vroegtijdig afstand doen van hun functie, zetten hun bestuurlijke carrière 
o p  een hoger niveau voort. Marten de Greve (82) wordt griffier, een functie die hij in 
1536 gedwongen is neer te leggen1'< In 1540 wordt hij voor het eerst schepen, welk ambt 
hij daarna nog 5 maal zal bekleden. Peter van 0 s  jr. (143) wordt, nadat hij afstand heeft 
gedaan van het ambt van secretaris, meester van het Groot Gasthuis en vanaf 1552 is hij 
binnen korte tijd viermaal schepen, vooraleer hij in de kracht van zijn leven bij de grote 
pestepidemie van 1558 overlijdt. Wouter Scellens (S16) tenslotte is naast secretaris vanaf 
de jaren vijftig vooral als griffier van de schepenbank actief. In die laatste hoedanigheid 
heeft hij herhaaldelijk deel uitgemaakt van stedelijkc delegaties. De kroon o p  de bestuur- 
lijke carrière van Scellens wordt ongetwijfeld gevormd door het schepenambt dat hij in 
1589 vervult. Over het algemeen kan echter gesteld worden dat er slechts een geringe 

184 Scellens was in 1550 als secretaris aangesteld. Het eerste schepenprotocol dat hij bijhield beslaat 
de periode van het schepenjaar 1550-1551 (GAH RA 1356). Het volgendc protocol is tevens het 
laatste van Scellens (GAH RA 1358). Wanneer men de inhoud van dat protocol nader be- 
schouwt blijkt dat het eerste deel (351s-446v) akten uit het schepenjaar 1551 bevat. Daarna 
volgen een kleine 150 folio's met akten uit de periode 1554-1571, met soms hiaten van hele 
jaren. De laatste akte dateert van 3 januari 1571 (592r). Of Scellens werkelijk niet meer schepen- 
akten heeft ingeschreven of dat om de een of andere reden een deel van zijn protocollen verloren 
is gegaan, is niet vast te stellen. Vast staat in ieder geval wel dat hij minstens tot januari 1571 
als secretaris actief is geweest. Het is bovendien niet geheel onmogelijk dat hij die functie nog 
langer heeft vervuld. 

185 Zie noot 183. 
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doorstroming is geweest van het secretariaat naar andere administratieve of bestuurlijke 
functies binnen of buiten 's-Hertogenbosch. Het secretariaat kan in de periode 1500-1580 
zeker niet als een springplank naar de schepenbank worden beschouwd. 

Van verschillende Leuvense en Antwerpse secretarissen is vastgesteld dat zij geen au- 
tochtonen waren, maar oorspronkeliik van buiten de stad kwamenlg6. Ook een klein aan- 
tal Bossche secretarissen was geen geboren poorter van de stad. Peter van O s  (S13), zoon 
van een schepen van 0ssln7, is al zeventien jaar lang werkzaam in de Bossche stedelijke 
secretarie vooraleer hij secretaris wordt. Het is opvallend dat hij pas nadat hij in 1498 het 
secretariaat had bemachtigd het opportuun heeft geacht om tussen Sint-Jan en Kerstmis 
1499 het poorterschap van 's-Hertogenbosch te kopen18! Jan Lombaerts ( S l l ) ,  zoon van 
een secretaris van Oisterwijk, wordt o p  1 augustus 1521 secretaris van de hoofdstad van 
de Meierij, waarna hij tussen Kerstmis 1522 en Sint-Jan 1523 ook het poorterschap van 
die stad koopt. Bij enkele andere secretarissen bestaan ook twijfels of zij geboren poorters 
van de stad zijn. Simon vander Couderberch (SS) is de zoon van een Brusselaar1xy, maar is 
waarschijnlijk zelf wel in 's-Hertogenbosch geboren en daar in ieder geval al lang woon- 
achtig voordat hii er in 1501 secretaris wordt'". Van Andries Oems fS12) tenslotte is ~, 

weinig bekend; mogelijk is ook hij niet uit 's-Hertogenbosch afkomstig. 
Zeker in de eerste decennia van de zestiende eeuw bestaan er veelvuldig familierelaties 

tussen secretarissen en schepenfan~ilies. Enkele voorbeelden ter i l lu~ t ra t ie '~ l .  Zowel Hen- 
rick Pelgrom (514) als Nicolaes Kuyst (S10) zijn gehuwd met dochters van schepen Jan 
Witmers. Twee kinderen van Pelgrom worden later schepen (146) en rentmeester (R55). 
Vier broers van Kuyst zijn actief als schepen (109, 110, 112, 113). Peter van 0 s  sr. (S13) 
huwt een dochter van secretaris Frank van Langel; zijn dochter Oda huwt schepen Goes- 
sen Pynappel (152); zijn zoon Peter van O s  jr. (143) volgt in zijn voetsporen als secretaris 
en wordt daarna schepen. Deze laatste treedt bovendien in het huwelijk met een dochter 
van schepen Goessen vander Stegen (165). In de loop van de onderzochte periode vermin- 
deren de familiebanden tussen secretarissen en schepenen. Het ambt van secretaris daalt in 
aanzien of verandert althans van status. Combinatie van de functies van schepen en secre- 
taris was sinds 1491 verboden. Sindsdien zette langzaam een ontwikkeling in, waarbij de 
secretaris steeds meer als een echte ambtenaar wordt gezien, een dienende rol krijgt. De 
secretarissen worden steeds minder gerecruteerd uit de bestuurlijke elite of uit nauw daar- 
aan gelieerde families. Mede daarom zal de functie van secretaris nauwelijks en in steeds 
mindere mate als springplank naar de schepenbank hebben kunnen dienen. 

7.3.2. PENSIONARISSEN 

In de loop van de vijftiende eeuw groeide binnen veel Nederlandse steden de behoefte aan 
een juridisch onderlegd ambtenaar die het stadsbestuur van advies kon dienen in juridi- 
sche en politieke kwesties en de stad naar buiten toe mede kon vertegenwoordigen, zowel 
ten overstaan van de landsheer als in de Statenvergaderingen en in de diverse gerechtsho- 
ven. Tot dan toe vormde dat soort zaken een onderdeel van het bredere takenpakket van 

186 DE RIDDER-SYMOENS, 'De universitaire vorming', 50, 99. 
187 VAN DIJCK, 'Peter van 0 s  ontmaskerd', 117. 
188 ARAB RK 13006, Sint-Jan - Kerstmis 1499. 
189 Simon noch zijn vader Jan komen voor in de poorterlijsten. Mogelijk dat Euernirt van Couden- 

bergen, die in de tweede helft van 1445 poorter werd, met hen beiden verwant is (ARAR RK 
13004, Sint-Jan 1445 - Kerstmis 1445). 

190 MOSMANS, 'Symori van Couderborch'. 
191 Voor meer voorbecldcn raadplege men Bijlage 3. 
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de stadssecretaris(sen). In steeds meer steden werd er in de loop van de vijftiende en zes- 
tiende eeuw voor gekozen om genoemde taken aan de secretarissen te onttrekken en aan 
een aparte ambtenaar, de pensionaris, toe te vertrouwen. Een en ander houdt niet in dat 
het ambt van pensionaris overal direct een vast en herkenbaar onderdeel van de bestuurs- 
structuur werd. Vaak duurde het vele jaren waarin nu eens wel en dan weer niet een pen- 
sionaris functioneerde. Uiteindelijk wordt deze ambtenaar in vrijwel alle steden een alom 
geaccepteerd en duurzaam aanwezig element van het stadsbestuur. 

De eerste pensionaris in Leuven wordt in 1440 vermeld; vanaf i 458  was hier voort- 
durend een dergelijke ambtenaar actief"'. In Antwerpen dateren de eerste vermeldingen 
van een pensionaris van het begin van de vijftiende eeuw; vanaf 1468 wordt een pensio- 
naris of toonder uit de secretarissen gekozen, vanaf 1506 heeft deze stad steeds twee pen- 
sionarissen in dienstn3. De eerste vermelding van een pensionaris in Amsterdam dateert 
van 1454Iy4. In Leiden tekenden zich in de loop van de vijftiende eeuw binnen het ambt 
van clerc steeds meer een tweetal afzonderlijke taken af: leiding geven aan de stedelijke 
secretarie en juridische advisering in verband met de verdediging van de stedelijke belan- 
gen. Nog lange tijd worden deze twee taken vervuld door personen die clercken worden 
genoemd. Vanaf de jaren zestig van de vijftiende eeuw is ook hier sprake van een apart 
benoemde pensionaris"s. In Haarlem werd de eerste pensionaris in 1478 aangesteld'9h. In 
Dordrecht komt de term pensionaris voor het eerst in 1485 voor, maar al vanaf de jaren 
veertig van de vijftiende eeuw functioneert één van de secretarissen, zonder nog de titel 
van pensionaris te dragen, in feite als juridisch adviseur"'. In Gouda worden de taken van 
een pensionaris door een van de clercken (secretarissen) vervuld, vanaf de jaren negentig 
van de vijftiende eeuw is er een aparte ambtenaar voor aangesteldmx. In Rotterdam ten- 
slotte wordt de eerste pensionaris in 1508 benoemd"'. 

Net als in vele andere steden in de Nederlanden groeit in de loop van de vijftiende 
eeuw ook in 's-Hertogenbosch de behoefte aan een juridisch geschoold adviseur. Door het 
ontbreken van stadsrekeningen voor vrijwel de gehele vijftiende eeuw, is over de gang van 
zaken en de ontwikkelingen binnen de stedelijke bestuursorganisatie in die periode weinig 
met zekerheid te zeggen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de functies van de pensionaris 
door één van de secretarissen uitgeoefend, of wellicht door alle secretarissen gezamenlijk 
als een onderdeel van hun taak gedeeld. We beschikken in ieder geval niet over concrete 
aanwijzingen dat het Bossche stadsbestuur al vóór 1500 een aparte juridisch adviseur in 
dienst heeft gehad. De eerste bekende pensionaris van 's-Hertogenbosch is mr. Ghysbert 
(die) Hollander (P2), als zodanig tussen augustus en november 1506 actiefzo0. Afkomstig 
uit het nabij 's-Hertogenbosch gelegen Maren, waar zijn vader schepen is geweest, heeft 

192 WILS, 'Het stadspensionarisschap te Leuven', 40-41. 
193 DE RIDDER-SYMOENS, 'De universitaire vorming', 104; VANROELEN, 'Het stadsbestuur', 

46. 
194 DE JONGSTE, 'Hollandse stadspensionarissen', 87. 
195 HUGENHOLTZ, 'Clerc (secretaris) en pensionaris', 233; BRAND, Over macht etz overzuicht, 

141-147. 
196 MARSILJE, 'Het Haarlenxe klerkambt', 191. 
197 KETELAAR, 'Clerc (secretaris) en pensionaris', 58-59. 
198 BOS-ROPS, 'het ontstaan van het stedelijk pensionariaat', 50-51. 
199 TEN BOOM, 'De eerste secretarissen van Rotterdam', 161; Wiersurn, 'Oldenbarnevelt als pensi- 

onaris', 15-16. 
200 Indien niet anders vermeld zijn de gegevens ontleend aan eer1 biografische schets van Ghysbert 

Hollander, mij bereidwillig ter beschikking gesteld door A. van den Bichelaar, die een proef- 
schrift voorbereidt over de middeleeuwse notarissen in Noord-Brabant. Waarvoor bij deze mijn 
hartelijke dank. Zie ook: VAN DEN BICHELAAR, 'Van kapelaan tot kardinaal', 12, noot 12. 



deze Ghysbert Hollander na het overlijden van zijn vader een deel van zijn jeugd in de 
Diezestad doorgebracht. Na een rechtenstudie in Parijs vinden we hem aan het begin van 
de zestiende eeuw terug in Antwerpen, waar hij als openbaar notaris en kapittelnotaris 
werkzaam is. Naar aanleiding van een conflict over de begeving van een altaar in de Sint- 
Jan te 's-Hertogenbosch is in 1506 een proces ontstaan tussen de kerkmeesters en het 
kapittel van de Sint-Jan. De kerkmeesters winnen bij diverse personen hierover juridisch 
advies in, onder andere ook bij Ghysbert Hollander. Daar kerkmeester Henrick van Uden 
(174) in het schepenjaar i5û5-1.506 tevens schepen is, ligt het voor de hand dat  deze een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij de aanstelling van Ghysbert Hollander tot pensionaris in 
of wellicht enige tijd vóór augustus 1506. Tussen augustus en november 1506 reist Hol- 
lander herhaaldelijk met delegaties van het Bossche stadsbestuur naar dagvaarten van de 
Staten van Brabant en ook voor andere bestuurlijke en juridische kwesties bezoekt hij 
namens de Bossche stadsregering steden als Brussel, Mechelen en ~ n t w e r ~ e r i ~ ~ " .  De laatste 
handeling van Ghysbert Hollander als pensionaris betreft een reis naar Brussel om van de 
landsheer een bevestiging van de Raminghe van 1495 te verkrijgen. Hij vertrekt o p  31 
oktober van dat  jaar en moet, daar hij voor zes dagen is uitbetaald, o p  5 november in 's- 
Hertogenbosch zijn teruggekeerd. Daarna vernemen we in de stadsrekeningen niets meer 
over hem. Waarschijnlijk heeft hij kort daarop de stad weer verlaten2". Hollander eindigt 
zijn leven als kapittelnotaris in Antwerpen, alwaar hij russen 1515 en 1519 komt te over- 
Iijd~ii~O'. Ecn antwoord o p  de vraag waarurn Holiander slechts zo kortstondig pensionaris 
is geweest, wordt in de bronnen niet aangedragen. Ook Peter van Os (S13), die als secre- 
taris de gang van zaken van dichtbij heeft meegemaakt, houdt zich in zijn kroniek o p  de 
vlakte: Oeck in  den uoirs. scepenstoel iuaert meester Ghysbert Hollander ordineert pensio- 
rzaris deser stat, ma? b y  e ~ t  waest nyet lange"'. Is het pensionariaat van Hollander een 
experiment geweest, dat in de ogen van het stadsbestuur o p  een mislukking is uitgelopen, 
òf ging het initiatief om het dienstverband te beëindigen uit van Hollander zelf, omdat hij 
bijvoorbeeld elders een lucratievere functie heeft kunnen bemachtigen? We weten het niet. 
Wel staat vast dat pas in 15.52 opnieuw een pensionaris wordt aangesteld. Een en ander 
wijst erop dat de pensionaris in ieder geval o p  dat moment nog niet dermate onmisbaar 
was, dat direct een andere persoon moest worden benoemd. 

In die tussenliggende periode zijn taken die elders door een pensionaris worden ver- 
vuld, in 's-Hertogenbosch door de secretarissen waargenomen. Over de adviserende rol 
binnen de raadsvergaderingen zijn we bij gebrek aan resolutieboeken voor deze periode 
slecht ingelicht. Meer is bekend over de rol van de secretarissen bij de representatie van de 
stad naar buiten, met name dankzij de reiskostenvergoedingen, die in de stadsrekeningen 
worden verantwoord. Jaarlijks trekken vele delegaties van de Bossche stadsregering in ver- 
schillende samenstellingen naar allerlei iristanties buiten de stad om de belangen van 

GAH OA B15, 1505-1506, den heeretz scepenett ... rydetz ende reysetz; uatz alderbande saicketz; 
GAH O A  B16, 1506-1507, ibidem. 
Weliswaar schreef hij tussen 1507 en 1510 als notaris van het Bossche kapittel een aantal akten, 
maar dat  deed hij later ook nog, toen hij al aantoonbaar in Antwerpen woonachtig was. Ook 
betaalde de rentmeester van het Bossche Clarissenklooster hem voor versceidetz itzstrutnentetz te 
tnaketz (GAH, Archief Clarissenklooster 55, 21e rekening). Een belangrijke aanwijzing voor zijn 
vertrek uit 's-Hertogenbosch kort na het beëindigen van zijn pensionariaat bieden d e  belasting- 
lijsten uit deze periode: alleen in de huurwaardebelasting van 1505-1506 wordt hij aangeslagen, 
in geen van de eerdere of latere gemene zettingen, ook niet die van 1506-1507, komt hij verder 
nog voor. 
Waarschijnlijk stierf hij op 21 januari. Dat is althans de datum waaronder hij is opgenomen in 
het Obituarium van de Sint-Jan (Archief Sint-Jan, Obituarium Sint-Jan, 34). 
PvO 305. 
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's- Hertogenbosch te verdedigen: naar vertegenwoordigers van de landsheer, naar dagvaar- 
ten van de Staten van Brabant, naar de Raad van Brabant, naar de Grote Raad van 
Mechelen, naar andere gewestelijke hoofdsteden. Vaak maakt een secretaris deel uit van 
dergelijke delegaties. Gemiddeld zijn in de periode 1500-1551 per jaar 2,1 van de veelal 4 
secretarissen actief in dergelijke delegaties. Slechts 3 van de 1 3  secretarissen, die tussen 
1500 en 1551 actief zijn geweest, hebben nooit aan dergelijke delegaties deelgenomen. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat niet één secretaris de taken van een pensionaris o p  
zich heeft genomen, maar dat deze taken door twee, soms drie secretarissen zijn gedeeld. 
In het schepenjaar 1539 ondernemen twee secretarissen reizen in dienst van de stad: J a n  
Reyners (S15)20%s 101  dagen onderweg, Goyaert Grotaert van Os (S9) 116 dagen. Curi- 
eus is de éénmalige aanduiding in de stadsrekening van 1530 van secretaris Marten de 
Greve (82) als pensionariszo6. Vanaf 1509 heeft De Greve elk schepenjaar minstens één- 
maal deel uitgemaakt van een stedelijke delegatie207. In 1530 heeft hij een positie en func- 
tie die, o p  zijn minst in de ogen van de rentmeester of klerk die hem als pensionaris aan- 
duidt, vergelijkbaar is met die van pensionaris in andere steden. Toch is De Greve slechts 
in twee jaren, 1520 en 1521, de enige secretaris geweest die in delegaties heeft gepartici- 
peerd. Secretaris Goyaert Grotaert van 0 s  (S9) maakt tussen 1533 en 1550 elk jaar min- 
stens eenmaal deel uit van een stedelijke delegatie. In de jaren 1541 tot en met 1544 is hij 
de enige secretaris in dergelijke delegaties. Vooral in die periode moeten zijn taken die van 
de pensionaris in sterke mate hebben benaderd. in  een brief uir 1549 wordt hi, dan ook 
aangesproken als secretaris ende pensionaris der stadt van t s ~ e r t o i ~ e r z h o s s c h e ~ ~ .  O p  deze 
korte periode na blijft tot 1552 de vervulling van pensionariaatstaken verdeeld over het 
college van secretarissen. 

Pas in februari 1552 benoemt de Bossche stadsregering weer een pensionaris omme 
deser stat saken ten houe ende elders alomme te solliciteren ende bewaren2''. Naar de 
motieven van het stadsbestuur om tot die stap over te gaan kunnen we slechts gissen. 
Waarschijnlijk bestond er o p  dat  moment ontevredenheid over het functioneren van de 
secretarissen, getuige ook de mislukte poging in het schepenjaar 1552 om de secretarie te 
h e r ~ o r m e n ~ ' ~ .  De toewijzing van taken die in vele andere steden al geruime tijd door een 
pensionaris worden vervuld, aan een nieuwe, officieel daarvoor aangestelde functionaris, 
kan wellicht ook in dat licht worden gezien. De benoeming van een pensionaris betekent 
niet dat de secretarissen in het vervolg nooit meer deel uitmaken van stedelijke delegaties, 
maar de frequentie neemt wel drastisch af. In de periode 1552-1579 neemt nog slechts 
gemiddeld eens in de twee jaar een secretaris deel aan een stedelijke afvaardiging. 

De nieuwe pensionaris in 1552, mr. Roelof Loekemans (P3), was een geboren Bossche- 
naar en afkomstig uit een milieu van looiers en schoenmakers. Zijn grootvader Ghysbert 
Loekemans, in 1523-1524 deken van het looiers- en schoenmakersgilde2", is een welva- 
rend man geweest: in de zettingen van het begin van de zestiende eeuw behoort hij 

205 Vergelijk p.125, noot 61. 
206 GAH OA B37, 1530-1.531, den heereiz scepetierz ... rydett etzde rejmn. 
207 VAN DIJCK, 'Meester Martinus Grevius', 66: Marten de Greve krijgt in het schepenjaar 1515 

een vergoeding voor 187 reisdagen in dienst van de stad. 
208 GAH OA A328, losse st~ikken, 1549. 
209 GAH OA B61, 1554-1555, unn nlderhnîide snicketi. De precieze datum van zijn benoeming is 

onbekend. In de hiervoor geciteerde post in de stadsrekening van 1554-1555 wordt gesteld dat 
hij in februari 1551 zou zijn benoemd. Daar in die periode in 's-Hertogenbosch met de Paasstijl 
werd gerekend, mag worden geconcludeerd dat Loekemans in februari 1552 is aangesteld. 

210 JACOBS, Justitie eti politie, 84. 
211 GAH OA B31, 1523-1524, van meestere, leerktinpen ... 
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gemiddeld genomen tot de 11,6% hoogst aangeslagenen. Roelofs vader, Henrick Loeke- 
mans, heeft wellicht ook het beroep van leerlooier of schoenmaker uitgeoefend; deken van 
dat  ambacht is hij nooit geweest, waarschijnlijk ook al omdat hij in 1532-1533 o p  vrij 
jonge leeftijd overleed2I2. Twee broers van Roelof werden daarentegen wel weer deken 
van het looiers- en schoenmakersambacht: Peter zesmaal tussen 1540-1541 en 
1563-1564~'~,  Ghysbert éénmaal in 1554-1555~'~. De moeder van Roelof Loekemans is 
een dochter van Roelof Noppen (141), schepen van 's-Hertogenbosch in 1506 en 1512, 
die in de zettingen van het begin van de eeuw gemiddeld tot de hoogste 6 %  aangeslage- 
nen behoort. De familie Noppen heeft overigens ook connecties met het looiers- en 
schoenmakersambacht: Jan Noppen, een broer van Aleyt, is tussen 1530-1531 en 
1549-1550 zesmaal deken van dat ambacht2". 

Pensionaris Roelof Loekemans is rond 1518-1520 in 's-Hertogenbosch geboren2'' en 
studeerde in Leuven en Orléans, in welke laatste plaats hij in 1546 licentiaat in het civiele 
recht wordt2". In februari 1552 wordt deze jurist voor een jaarwedde van 200 Carolus- 
gulden tot pensionaris van zijn geboortestad benoemd. Het  is niet ondenkbaar dat  zijn 
oom Dirck Noppen, van Bossche geboorte en o p  dat moment raadsheer in de Raad van 
 rab bant^'" bij die benoeming zijn invloed ten gunste van zijn neef heeft aangewend. Loe- 
kemans lijkt aan de verwachtingen van de stadsregering rond de vervulling van het pen- 
sionariaat te hebben voldaan. Mede door zijn lange ambtstermijn die tot aan zijn dood in 
l 5 8 8  zou duren, heeft Lorkemans een be!ângrijkc ro! gespeeld bij de diiiï~dal probieemio- 
ze acceptatie van het pensionariaat in het Bossche bestuurlijke bestel. Met recht mag hij 
daarom ook de eerste echte pensionaris van de stad worden genoemd. Zijn toetreden tot 
de gelederen van de gezworen broeders van de Lieve Vrouwe Broederschap in 1555~" kan 
worden beschouwd als erkenning van het gewicht van zijn functie en een acceptatie van 
zijn persoon door de bestuurlijke elite. 

Als in de jaren zeventig de politieke en bestuurlijke verhoudingen in de Nederlanden 
buitengewoon ondoorzichtig en verward zijn geworden, wordt door het Bossche stadsbe- 
stuur steeds vaker een beroep gedaan o p  de pensionaris als juridisch en politiek adviseur. 
De werkdruk van de pensionaris schijnt dermate te zijn toegenomen, dat in 1572 in de 
persoon van Andries Hessels (PI )  een tweede pensionaris wordt aangesteld, met eveneens 
een jaarwedde van 200 gulden220. Andries Hessels, net als Loekemans een geboren Bos- 
schenaar, is een zoon van Mathys Andries Hessels, droogscheerder uit Dinther, in de eer- 

212 BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Loockemans', 100; VAN WIMERSMA GREIDANUS, 'De 
kwartieren De Bie-Lokemans', 17. 

213 GAH OA B47, 1540-1541; B51, 1544-1545; B54, 1547-1548; B58, 1551-1552; B61, 1554- 
1555; B63, 1556-1557; B70, 1563-1564, van tneesteretr, leerknapen ... 

214 GAH OA B61, 1554-1555, van tneesteretr, leerknapen ... 
215 GAH OA B37, 1530-1531; B43, 1536-1537; B46, 1539-1540; B49, 1542-1543; B52, 1545- 

1546; B56, 1549-1550, van meesteren, leerknapen ... In 1579-1580 was een Henrick Noppen 
deken van dit ambacht: GAH OA B86, 1579-1580, van ineesteretz, ghilbruederer~ ... 

216 Gebaseerd op gegevens uit verschilleilde registers van turben: GAH OA A593a, A593b, A594. 
217 Zie voor een uitgebreidere beschrijving van zijn studie en academische loopbaan in Orléans: 

p.360. 
218 DE RIDDER-SYMOENS, 'Milieu social', 273, nr. 109. 
219 Bijlage 6, B255. 
220 GAH OA B81, 1574-1575, van alderhunde saicken. Loekemans ontving eveneens nog steeds 

200 gulden. Het salaris van Hessels werd geheel door de stadsregering betaald, terwijl 
Loekemans voor de helft door de stadsregering en voor de helft door de griffier van de 
schepenbank werd betaald. 
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ste helft van 1544 poorter van 's-Hertogenbosch geworden221 en daar waarschijnlijk in 
1557  overleden212. Jan en Bartholomeus, twee broers van Mathys, die respectievelijk het 
beroep van droogscheerder en linnenwever uitoefenen, hebben al in 1523-1524 het poor- 
terschap van de Diezestad verworven223. Ook Mathys' zuster Catharina, gehuwd met bak- 
ker Henrick Emonts, woont in ' s - ~ e r t o g e n b o s c h ~ ~ ~ .  Vader Mathys Hessels kan helaas niet 
in de gemene zetting van 1552 worden getraceerd, zijn broers daarentegen wel. Hun  fi- 
nancieel-economische positie verschilt onderling zeer aanzienlijk: Bartholomeus behoort 
tot procentgroep 55-62, terwijl Jan in procentgroep 5 valt225. De economische voorspoed 
van Jan Hessels zal hem in contact hebben gebracht met gegoede Bosschenaren: zijn zoon 
Joest huwde met Cornelia Pelgrom, dochter van schepen Frans Pelgrom ( 1 4 7 ) ~ ~ ~ .  

Pensionaris Andries Hessels is in 1544-1545 in 's-Hertogenbosch geboren227 en heeft 
in Leuven gestudeerd. Kort na zijn benoeming tot pensionaris van zijn geboortestad trad 
hij in 1574 in het huwelijk met Margaretha vander Moelen. Zijn schoonvader was ge- 
zworen broeder van de Lieve Vrouwe kort daarop trad ook Andries Hes- 
sels tot dit selecte gezelschap toe. In betrekkelijk korte tijd is Hessels erin geslaagd om 
door te dringen tot de bovenste lagen van de Bossche bevolking. Lang heeft zijn ambtelij- 
ke carrière in zijn vaderstad overigens niet geduurd. In 1578 werd hij benoemd tot griffier 
van de Staten van Brabant. Hij koos de zijde van de opstandige gewesten en eindigde 
tenslotte na vele omzwervingen zijn leven als eerste raadsheer van de Staatse Raad van 
Brabant in Den ~ a a ~ ' ~ ~ .  

Na  het vertrek van Hessels is Loekemans tot aan zijn dood in 1588 weer de enige 
pensionaris geweest. O p  22 augustus 1588 benoemde de stadsregering twee nieuwe pen- 
sionarissen. De keuze viel o p  twee juridisch geschoolden uit het tweede lid van de stadsre- 
gering: Willem van Reys en Henrick van Broekhoven (44). Of het aanstellen van personen 
uit de eigen kring een bewuste keuze is geweest, of dat die benoeming is ingegeven door 
een gebrek aan geschikte kandidaten van buiten, blijft onduidelijk. Uit de instructie voor 
deze pensionarissen blijkt dat zij geacht werden elke dag voor en na de middag o p  het 
raadhuis aanwezig te zijn, behalve als hun aanwezigheid in verband met de belangen van 
de stad elders was vereist. Ze dienden de raadsvergaderingen bij te wonen en te notuleren. 
Verder moesten zij de stadsbelangen ten overstaan van de centrale overheid behartigen2". 

Opvallend is dat de pensionarissen uit de periode 1500-1580 alle drie uit 's-Hertogen- 
bosch afkomstig zijn, of er althans, in het geval van Ghysbert (die) Hollander, al voor 
aanvang van hun pensionariaat enige tijd hebben gewoond. Het gebruik dat na 1588 ont- 
staat en tot de val van de stad in 1629 voortduurt, dat oud-schepenen2" het pensionariaat 
o p  zich nemen, wijkt al helemaal af van de praktijk in andere steden. De voorkeur voor 
kandidaten uit de eigen stad, die in 's-Hertogenbosch lijkt te hebben bestaan, is elders veel 
minder sterk gebleken. In andere steden komt het geregeld voor dat geschikte kandidaten 

221 GAH OA B50, 1543-1544, vanden ghet~et~  die poirters gewordetr zytz. 
222 In het rekeningjaar 1556-1557 is hij nog in leven: hij koopt eeri huis in de Korte Kerkstraat 

(GAH OA B63, 1556-1557, vandeti [xe" pentritzck); op 17-8-1557, wanneer rnomboirs voor zijn 
onmondige zoon Andries optreden (GAH RA 1923, 126r), is hij reeds overleden. 

223 GAH OA B31, 1523-1524, vatzdetr gbenetr die poirters geworden zytr. 
224 GAH RA 1923, 500s. 
225 Voor de term 'procentgroep' zie p.288. 
226 GAH RA 1 9 2 3 , 4 7 7 ~ .  
227 In eeri turbe van 27-3-1576 wordt hij aangeduid als oud otntretrt 31 jaeren (GAH OA AS93a). 
228 Bijlage 6, B282. 
229 BOSMAN, 'Indien de deugd'. 
230 JACOBS, Justitie etz politie, 85. 
231 Alleen mr. Christiaen van Broekhoven, pensionaris van 1605-1612, werd pas in 1607 schepen. 
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van buiten de eigen stad worden benoemd. De Antwerpse pensionaris Libert Nijs (1572- 
1574) was bijvoorbeeld afkomstig van Bergen o p  Zoom, zijn collega Jan vanden Warcke 
(1579-1585) was in Breda geboren232. De latere Bossche schepen Reynier Everswyn (73) is 
in de jaren vijftig van de zestiende eeuw enige tijd pensionaris van Amsterdam geweest2". 
Hugo Huyssen, afkomstig van Goes, werd in 1565 pensionaris van Rotterdam. Als laatste 
voorbeeld kan Johan van Oldenbarnevelt dienen die, afkomstig uit Amersfoort, in 1576 
pensionaris van Rotterdam werd234. 

Over de n~aatschappeiijke positie van de Bossche pensionarissen uit de periode 1500- 
1580 kunnen we kort zijn. Geen van drieën is afkomstig uit een familie die tot de bestuur- 
lijke elite behoort. Zij zijn gekozen o p  grond van hun jiiridische opleiding en ervaring. 
Ghysbert (die) Hollander heeft te kort als pensionaris gefunctioneerd om over de invloed 
van zijn ambt o p  zijn maatschappelijke positie binnen de stad een concrete uitspraak te 
doen. Voor de andere twee geldt dat  zij, waarschijnlijk vooral o p  basis van het prestige 
van hun ambt, tot de elite van de Lieve Vrouwe Broederschap zijn toegelaten. Hessels 
kiest vroegtijdig voor een administratieve carrière buiten de stad. Mede door zijn partij- 
keuze heeft hij 's-Hertogenbosch voorgoed de rug moeten toekeren. Loekenlans blijft tot 
aan het einde van zijn leven pensionaris. Noch hijzelf, noch zijn zoons hebben het tot 
schepen gebracht. Ondanks de langdurige bediening van een belangrijk ambt is Loeke- 
mans er niet in geslaagd tot de bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch door te dringen. 

7.4. ANDERE BESTUURLIJKE FUNCTIES 

7.4.1. HERTOGELIJKE AMBTEN IN STAD EN MEIERIJ 

De belangrijkste vertegenwoordigers van het hertogelijk gezag in stad en Meierij waren 
allereerst de verschillende gerechtelijke ambtenaren: de hoogschout voor het district van 
stad en Meierij, de laagschoiit voor de stad en de kwartierschouten voor de vier kwar- 
tieren. Van de tien hoogschouten die tussen 1500 en 1580 actief waren'"', hebben er zes 
daarvoor al zitting gehad in de Bossche schepenbank2". Slechts Jan van Cortenbach, heer 
van Helmond en hoogschout in de periode 1503-1505, Maximiliaan van Bergen, heer van 
Zevenbergen, hoogschout in 1505-1521, Jan van Kessel, hoogschout in 1529-1532, en 
Jacob van Brecht, hoogschout tussen 1558 en 1599, zijn nooit schepen van 's-Hertogen- 
bosch geweest. Maximiliaan van Bergen nam het ambt van hoogschout overigens niet 
persoonlijk waar, maar liet dat over aan stadhouders, van wie er twee wel schepen zijn 

terwijl een derde, Jan vanden Wyngaerd (190), later alsnog schepen van 
's-Hertogenbosch is geworden. Ook de stadhouders van Jacob van Brecht zijn eerder 
schepen geweest2iR. 

Het aantal oud-schepenen onder de laagschouten ligt aanzienlijk lager. Van de zes 

232 DE RIDDER-SYMOENS, 'De universitaire vorming', 105, 107. 
233 Zie p.321. 
234 WIERSUM, 'Oldenbarnevelt als pensionaris', 15-18. 
235 Zie voor de lijst van hoogschouten: JACOBS, Justitie en politie, 239. 
236 Henrick Dicbier (1479-1485; 1496-1503), schepen in 1488 en 1494; Everaert van Doerne (62); 

Henrick Dachverlies (56); Arnt Heyrn (96); Jan van Breugel (39); Jan van Brecht (37). 
237 Jan van Erp (66) en Jan Heym (98). 
238 Jacob Craen (55); Goessen Pynappel (152); Jan I'ynappel (155). 
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laagschouten die tussen 1500 en 1580 dat ambt bekleedden2", zijn alleen Henrick Kuyst 
(111), kortstondig laagschout in 1530, en Jan van Brecht (37) die tussen 1530 en 1558 als 
zodanig functioneerde, tevoren schepen geweest. Wel heeft Anthonis Hinckaert, stad- 
houder van laagschout Filips Hinckaert (1498-SSOS), in 1497 zitting in de schepenbank 
gehad. Daar vanaf 1535 het hoog- en laagschoutsainbt steeds door één en dezelfde per- 
soon werden bediend, hoeven we hier voor de stadhouders van Jacob van Brecht alleen 
naar de vorige alinea terug te verwijzen. Geconcludeerd mag worden dat de hertog met 
name voor de functie va11 hoogschout van de Meierij een voorkeur heeft gehad voor per- 
sonen uit de regio, in dit geval vooral uit 's-Hertogenbosch zelf, die over de nodige be- 
stuurlijke ervaririg beschikten. Wat de laagschouten betreft zijn in de eerste dertig jaren 
van de zestiende eeuw géén Bossche schepenen aangesteld, zulks in tegenstelling tot de 
voorgaande periode, toen dat wel regelmatig gebeurde. De benoeming in 1530 van Hen- 
rick Kuyst (1 I l), die het ambt nog geen 10 maanden heeft waargenomen, lijkt als tijdelijk 
te zijn bedoeld. Pas met de benoeming later in 1530 van Jan van Brecht (37) wordt voor 
het eerst in de zestiende eeuw een oud-schepen voor langere tijd laagscho~it. 

Ook onder de kwartierschouten van de Meierij komen we enkele oud-schepenen van 
's-Hertogenbosch tegen. Christiaen Coenen (52), schepen van 's-Hertogenboscli in 1505, 
151.5 en 1522, is wellicht al vanaf 1521 tot 1531 liwartierschout van Kempenland ge- 
w e e ~ t ~ ~ " .  Willeni van Achelen (4), schepen in 1560, fungeerde vanaf 1565 als kwartier- 
schout van ~aasiaiid'"!.  Voor enkele leden van het gesiacht Níonix is deze combinatie van 
functies niet met zekerheid vast te stellen. Het is niet geheel onmogelijk dat de Arnt 
Monix die in de periodes 1492-1493, 1494-1501 en 1505-1508 schout van Kempenland 
was14', dezelfde is als de Bossche schepen Arnt Monix (133). Daar die laatste in 1498 en 
1505 schepen was, lijkt dat echter onwaarschijtilijk. Evenzeer twijfelachtig lijkt de identi- 
ficatie van Jan Monix, van 1494 tot 1535 schout van ~ e e l l a n d ~ ~ ' ,  met Jan Monix (139), 
schepen van 's-Hertogenbosch in 1503. 

In tegenstelling tot de bekleders van de post van gerechtelijke vertegenwoordiger is een 
hertogelijk rentmeester in het kwartier van 's-Hertogenbosch tussen 1500 en 1580 slechts 
éénmaal schepen geworden. Het gaat hier om Peter van Balen (11), van 1515 tot 1530 
rentmeester van de beden in het kwartier van ' s - ~ e r t o g e n b o s c l ~ ~ ~ ~ ,  die in 1533 éénrnaal 
als schepen fungeerde. Henrick van Broelthoven (44) is in een niet nader bepaalde periode 
ria 1580 actief geweest als rentmeester van de Staten van ~ r a b a r i t ~ ~ ' .  Een en ander neemt 
niet weg dat er wel relaties tussen de hertogelijke rentmeesters en schepenfa~nilies hebben 
bestaan. Schepen Willem van Os (144) is getrouwd met een dochter van rentmeester Hen- 
rick vander ~ e e l e r i ~ ~ ' .  Met name de familie Bax, waarvan leden vanaf 1529 lange tijd als 
rentmeesters voor de hertog en de Staren van Brabant hebben gefungeerd, is door huwe- 
lijken verbonden met de Bossche schepenfamilies. Een docl~ter van Jan Bax is gehuwd met 
Jacob van Deventer, broer van de schepenen Albert, Henrick en Herman van Deventer 
(58, 60, 61) en is de moeder van Gerit van Deventer (59). Simon Bax is aclitereenvolgens 
gehuwd geweest met een dochter van secretaris Nicolaes Kuyst (S10) en een dochter van 

239 Zie voor de lijst van laagschouten: JACOBS, Jrrstitie e n  politie, 240. 
240 MELSSEN, 'Kwartierschouten', 36; LIJTEN, 'De kwartierschouteii', 10. 
241 CUNEN, Geschiedenis uati Oss ,  115; SY3, 68 .  
242 MELSSEN, 'Kwartierschouten', 36. 
243 GACHARD ed., Irzvetztaire, I. 
244 ARAB RK 15574. 
245 Zie zijn grafschrift, geciteerd in: SASSEN en VERREYT, 'Genealogie Horenbeeck', 193. 
246 Rentmeester van de domeinen in het kwartier van 's-Hertogenbosch 1477-1504: ARAB RK 

5293-5319; rentmeester van de beden aldaar 1497-1514: ARAB RK 15773. 



272 Heren v a n  de  raad 

Kaas Raassen (158). Hoewel oolz al vóór de jaren zeventig van de zestiende eeuw lang 
niet alle rentmeesters geboren Bosschenaren zijn geweest, worden vanaf die periode vrij- 
wel uitsluitend niet-Bosschenaren in die functie benoemd. 

7.4.2. ANDERE BESTUURLIJKE FUNCTIES BINNEN DE STAD 

Naast het stadsbestu~ir bestonden binnen de muren van de stad vele andere instellingen en 
verenigingen die allemaal bestuurd moesten worden. In hoeverre de stedelijke bestuurlijke 

Meesters van de Heilige Geest (1500-1580) 

begindatum einddatum 

Goessen vanden Hezeacker (101) 
Jan Kanapart (106) 
Henrick Kuyst (1 10) 
Jan van Erp (66) 
Jan vander Stegen (168) 
Frans Eogaeri (25) 
Goyaert Lombaerts (123) 
Henrick Heeren (93) 

elite ook bij het bestuur van dergelijke niet-overheidsinstellingen betrokken was, wordt 
hier voor een aantal van die instellingen en verenigingen nader bezien. Gekozen is voor de 
belangrijkste instellingen die de stad kende: de Tafel van de Heilige Geest, het Groot 
Gasthuis, het Leprozenhuis, de kerkfabriek van de Sint-Jan en de blokorganisaties. 

De Tafel van de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch was van oorsprong een parochiële 
instelling voor armenzorg. Deze instelling beschikte over een eigen complex van gebouwen 
aan de Hinthamerstraat, het Heilige-Geesthuis, in de volksmond meestal aangeduid als 
Geefhuis. Al in een vroeg stadium is de stadsregering erin geslaagd de benoeming van het 
bestuur van de Tafel naar zich toe te trekkenz4'. Dat bestuur werd gevormd door proviso- 
ren of regenten uit het stadsbestuur, die de leiding over de dagelijkse gang van zaken 
overlieten aan een door het stadsbestuur benoemde meester of rector van de Heilige 
Geest. Tussen 1500 en 1580 zijn in totaal acht Heilige-Geestmeesters actief geweest. Hun  
namen en ambtsperioden zijn in het hierbij gevoegde kader weergegevenz4" In alle acht 
gevallen heeft het stadsbestuur een kandidaat uit de eigen rangen benoemd. Elke Heilige- 
Geestmeester in deze periode is voorheen al éénmaal of vaker schepen van 's-Hertogen- 
bosch geweest. De bestuurlijke elite van de stad heeft de functie van Heilige-Geestrneester 
ortmiskenbaar als een belangrijk en eervol ambt beschouwd, waarvoor dan ook steeds per- 

247 COOPMANS, De rechtstoestmd, 100. 
248 De belangrijkste bron voor deze lijst wordt gevormd door de rekeningen van de Tafel van de 

Heilige Geest, die in het stadsarchief van 's-Hertogenbosch in de archieven van de Godshuizen 
bewaard worden. De aanduiding 1505-1506 duidt in dit verband op het in die instelling 
gebezigde rekeningjaar, dat liep van Sint-Jan (24 juni) tot Sint-Jan. Weliswaar vertonen de 
rekeningen enige lacunes, maar die konden grotendeels door gegevens uit andere bronnen 
worden aangevuld. 
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meesters van het Groot Gasthuis (1500-1580) 

begindatum einddatum 

Jan van Hedel (91) 
Jan van Berkel (17) 
Frans Toelinck (172) 
Arnt Beys (22) 
Henrick van Broekhoven (43) 
Gerit Selle van Herentals 
Joris Sampson 
Daniel van Vlierden 
Ygram van Achelen (RI) 
Peter van Os (143) 
Jan van Wadelre / Waelre 
Goyaert Cornelis Roelofs 
Everaert Pels 
Frans Henricx van Gestel 

...j aartal: eerste vermelding 
jaartal ... : laatste vermelding 

sonen uit eigen geleding zijn aangesteld. 
Een andere belangrijke instelling in elke zichzelf respecterende stad is een hospitaal, 

met name voor de armen. In 's-Hertogenbosch droeg dat hospitaal de naam van Groot 
Gasthuis. De dagelijkse leiding over deze instelling was in handen van de meester of rector 
van van het Groot Gasthuis, eveneens door het Bossche stadsbestuur benoemd. Tussen 
1500 en 1580 vinden we in de bronnen veertien van dergelijke fun~tionarissen '~~.  Bij na- 
dere beschouwing van de namen van de gasthuismeesters tekent zich een opvallende ont- 
wikkeling af. Waar de Heilige-Geestmeesters in de gehele periode 1500-1580 zonder uit- 
zondering oud-schepenen zijn, vertoont de serie gasthuismeesters een breuk in 1530. Tot 
dan werden ook deze functionarissen steeds door het stadsbestuur uit eigen gelederen gc- 
recruteerd. In 1530 ging men echter over tot de benoeming van een betrekkelijke buiten- 
staander: mr. Gerit Selle (Sellius) van Herentals, o p  dat moment rector van de Latijnse 
school van 's-Hertogeilbosch. Dat de f~inctie van gasthuisineester zeker in tijden van epi- 
demie geen sinecure was, heeft Selle al een jaar later moeten ondervinden, toen zijn vrouw 
Luitken aan de pest overleed250. Selle deed hierop afstand van het gasthuismeesterschap, 
vatte zijn oude functie van rector van de Latijnse school weer o p  en koos bovendien voor 
het priesterschap2". Zijn opvolger als gasthuismeester, Joris Sampson (zie afbeelding 9), 

249 Ook hier is gebruik gemaakt van de serie rekeningen van de instelling, die echter grote hiaten 
vertoont. Voor het midden van de onderzochte periode bieden de Nornim Scnbitiortmz belang- 
rijke gegevens. Met name voor het begin en het einde van de periode 1500-1580 zijn de 
gegevens echter fragmentarisch en kan slechts met eerste en laatste vermeldingen worden 
gewerkt, zonder het jaar van henoeniing en aftreden vast te kunnen stellen. Nader onderzoek in 
bijvoorbeeld de schepenprotocolleri zou waarschijnlijk aan deze onduidelijkheid een einde 
kunnen maken. 

250 VK 104-105. 
251 NAUWELAEIITS, Lntijttse school, 120-12 1. 
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meesters van het leprozenhuis (1500-1580) 

begindatum einddatum 

Henrick de Leeuw (1 16) ... 1502 1509 ... 
Lambert vanden Hezeacker (102) ... 1510 1512 ... 
Lambert Bogaeri (26) ... 3515-1516 1 524-1 525 
Willem van Os (144) 1 5 2 5 1  526 1540-1541 
Nicolaes vander Stegen (169) 1541-1542 1558 
Gerit van Keelst 21-1 1-1558 1570-1571 
Jacob Donck (S6) 1571-1572 1588-1 589 

heeft evenmin ooit deel uitgemaakt van de stadsregering. Hij was wel gehuwd met 
Engelken Colen, dochter van Peter Colen, schepen in 1478, en zuster van schepenen Gerit 
en Jacob Colen (53,54). Zijn dochter Engelken huwde bovendien met schepen Adriaen 
van Eyndhouts (78). I-Ioewel Joris Sampson zelf geen zitting heeft gehad in de schepen- 
bank, maakte hij wei degeiijk deel uit van het familienetwerk van bestuurders. Uitmaal 
werd de gasthuismeester zelf korte tijd na zijn benoeming slachtoffer van de pest2'2. Later 
wordt een oud-rentmeester, Ygram van Achelen ( R I ) ,  tot gasthuismeester benoemd. Gas- 
thuismeester Peter van Os (143) zou later nog schepen worden. Deze gasthuismeesters 
kunnen nog wel tot de omgeving van de bestuurlijke elite worden gerekend. Van de twee 
opvolgers van Van Os kan dat zeker niet worden gezegd. Goyaert Cornelis Roelofs was 
bijvoorbeeld voorheen als viskoper aan de kost gekomen2"" Zijn opvolger Everart Pels 
schijnt wel weer uit een maatschappelijk hogere groep te zijn gerecruteerd: zijn vader 
Ghysbert Pels (151) is schepen geweest, evenals zijn broer Gerit Pels (150). De volgende 
gasthuismeester zou in een later stadium van zijn bestuurlijke carrière nog schepen wor- 
den. Samenvattend: vanaf 1530 worden personen benoemd die weliswaar nooit schepen 
zijn geweest, maar wel een enigszins vergelijkbare maatschappelijke status hebben; tussen 
1556 en 1566 worden twee personen benoemd, die geen enkele aantoonbare relatie met 
de bestuurlijke elite onderhouden; na 1566 worden de gasthuismeesters weer benoemd uit 
de kringen van de schepenen, hoewel het nooit om oud-schepenen zelf gaat. Voor ge- 
vestigde bestuurders blijkt het gasthuismeesterschap na 1530 geen begerenswaardige 
nevenfunctie meer te zijn. 

In het Leprozenhuis, buiten de muren van de stad o p  de weg naar Hintham gelegen, 
werden de melaatsen van de stad verzorgd. De leiding was in handen van de rector of 
meester van de leprozen, benoemd door het stadsbestuur. Wanneer we de zeven personen 
die deze functie tussen 1500 en 1580 hebben vervuld, nader beschouwen, zien we een 
soortgelijke ontwikkeling als bij de gasthuismeesters, zij het iets later in de tijd. Aanvan- 
kelijk zijn ook de leprozentneesters steeds oud-schepenen, maar met de benoeming in 
1558 van mr. Gerit van Keelct wordt voor het eerst van die gewoonte afgeweken. Over 
deze Va11 Keelst is niet veel bekend. Hij was naar alle waarschijnlijkheid niet verwant met 
de Bossche bestuurlijke elite. Zijn vrouw, een dochter van Simon van(den) Bouwetten 
(vander Pauwit), griffier in de Raad van Friesland, was gegoed in en rond Brussel2". Van 

252 VK 105. 
253 Ibidem, 140. 
254 GAH RA 1375,568~; 1383, 207r; 1386,474r; 1388 58r. 
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kerkmeesters (1500-1580) 

Albert Ketheler (R40) 
Henrick van Uden (174) 
Jordaen van Boert (24) 
Wouter vander Rullen 
Tielman vanden Broeck 
Jan van Erp (65) 
Frans Toelinck (1 72) 
Goyaert Symonis (171) 
Herman van Deventer (61) 
Willem Pynappel (156) 
Goessen vander Stegen (165) 
Boudewyn Pynappel 
Jan de Wolff (184) 
Goyaert van Vechel (176) 
Jan van Liebergen (1 17) 
Jan vander Stegen (166) 
Jan van Hedel (90) 

begindatum einddatum 

...j aartal: eerste vermelding 
jaartal ... : laatste vermelding 

Gebaseerd op: Glebbeek. De kerkfabriek van SintJan te 's-Heriogenbosch, bijlage 15. 

Keelst is als leprozenmeester opgevolgd door secretaris Jacob Donck. Sedert 1558 hebben 
geen schepenen meer de functie van leprozenmeester bekleed. 

De kerkmeesters waren verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de zogenaamde 
kerkfabriek. Hun aandacht betrof materiële zaken binnen de Sint-Jan, tot 1569 de enige 
parochiekerk van de stad, zoals: toezicht o p  bouwactiviteiten, administratie van uitgaven 
en van inkomsten uit het kerkelijk goederenbezit en de materiële verzorging van het ge- 
bouw en van de kerkdiensten2". Deze functionarissen werden benoemd door de stadsrege- 
ring. Het kapittel van Sint-Jan speelde bij de benoeming van de kerkmeesters geen enkele 
rol, waarschijnlijk omdat de kerkfabriek in 1366, toen het kapittel werd opgericht, al een 
vaste organisatie kende, waaraan niet meer getornd kon worden2". Het aantal kerkmees- 
ters varieerde al naar gelang de noden van de tijd en ligt gewoonlijk tussen de twee en 
vier2". Glebbeek constateert terecht dat alle kerkmeesters afkomstig zijn uit de gegoede 
bovenlaag van de bevolking27R. Van een afnemende belangstelling van de kant van de 
bestuurlijke elite voor het ambt van kerkmeester is geen sprake. Van de zeventien kerk- 
meesters uit de periode 1500-1.580, zijn er dertien vóór hun eerste vermelding al schepen 

255 GLEBREEK, D e  kerkfabriek van Sint-Jan, 25. 
256 Ibidem, 17. Wel trachtten met name de Bossche bisschoppen vanaf de jaren zeventig van de 

zestiende eeuw een grotere rol binnen de kerkfabriek te verwerven: ibidem, 18-19. 
257 Ibidem, 20-22. 
258 Ibideni, 23. 
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geweest en één rentmeester. Van de overige drie is het kerkmeesterschap van Boudewyn 
Pynappel, als zodanig vermeld in 1549, mijns inziens tamelijk onzekerzsy. De andere twee, 
Wouter vander Rullen en Tielman vanden Broeck, hebben ontegenzeglijk tot de maat- 
schappelijke top van 's-Hertogenbosch behoord, al hebben zij nooit functies binnen het 
stadsbestuur bekleed. Het kerkmeesterschap blijft gedurende de gehele periode 1500-1580 
het domein van de bestuurlijke elite. 

In verband met de armenzorg was 's-Hertogenbosch opgedeeld in negen zogenaamde 
a r r n e n b l ~ k k e n ~ ~ ~ ' .  Deze armenbIoklíen stonden onder toezicht van zogenaamde blokmees- 
ters. Het stadsbestuur had geen enkele zeggenschap over deze wijkorganisaties. Over de 
personen die het blokmeesterschap hebben vervuld, is weinig bekend; pas aan het einde 
van de onderzochte periode worden de gegevens minder sporadisch. Het ligt niet voor de 
hand dat  schepenen zich met dergelijke f~incties o p  veel lager niveau hebben ingelaten. 
Raadpleging van de zeer onvolledige lijsten van blokmeesters bevestigt die veronderstel- 
ling: geen enkele schepen blijkt na zijn eerste schepenmandaat ooit blokmeester te zijn ge- 
weest. Wel zijn enkele voorbeelden bekend van nieuwe schepenen die daarvoor ooit blok- 
meester zijn geweest. Henriclí Heeren (93) inde i11 1565 een rente op de stad voor het 
blok van de de  everp plaats^^^. Waarschijnlijk was hij o p  dat moment blokmeester van 
dat blok; van sommige personen die in andere jaren eveneens renten inden, kan altharis 
met zekerheid worden vastgesteld dat zij blokmeesters van dat blok zijn geweest. iMarten 
Moiiis (132) was in 1568 en 1569 waarschijnlijk blokmeester van de Hinthamerstraat. 
Arnt van Breugel (38)  vervulde in 1569 waarschij~llijk dezelfde functie in het blok van de 
Vismarkt. Gregorius vander Meer en Goyaert van Engelant, beiden schepen n& 1580, 
inden renten voor respectievelijk bet blok van de Hinthamerstraat in 1574 en het Hint- 
hamereind in 1578 en 1579. Geconcludeerd mag worden dat de functie van blokmeester 
van een te laag niveau was om interessant te zijn voor schepenen. Dergelijke functies zijn 
doorgaans door de meer gegoeden binnen elke wijk vervuld. 

Eén aspect moet hier nog worden aangeroerd, namelijk dat van de schuttersgilden. 
's-Hertogertbosch telt gedurende het grootste deel van de periode 1500-1580 vier 
schuttersgilden. De gilden van de Oude Voetboog, de Jonge Voetboog, de Handboog en 
de Kolveniers kennen elk zogenaamde hoge dekeilen, gedeputeerden uit de 
stadsregeringza. Over deze functionarissen komen echter in de bronnen nauwelijks gege- 
vens voor. Naast de hoge dekenen kennen de gilden ook gewone dekenen, gekozen uit de 
eigen leden. O p  basis van allerlei bronnen, maar met m m e  de post gagien va72 scutteren in 
de stadsrekeningen, kan een (overigens lacuneuze) lijst van dekens van de vier schutterijen 
worden opgesteld. Dan blijkt dat onder de dekens van de Oude Voetboog negen sche- 
penen te vinden zijn, die samen twaalf maal deken zijn geweest. In vrijwel alle gevallen 
zijn ze éérst deken en vervolgens pas schepen. Z o  is Dirck van 0 s  (142) in 1521-1522 de- 
ken, waarna hij in 1523 voor het eerst schepen wordt. Jan de Wolf (184) is in 1529-1530 
deken en wordt in 1534 schepen. Onder de dekens van de Jonge Voetboog treffen we 
slechts in 1553 Jan vande Water (183), die het jaar daarvoor schepen is geweest. Bij de 
Handboog treffen we onder de dekenen drie schepenen aan; bij de kolveniers geen enkele. 

259 Dat vader Willern Pynappel (156) en zoon Boudewyn Pynappel tegelijkertijd kerkmeester waren 
acht ik onwaarschijnlijk. Mogelijk is de naam op de een of andere manier verkeerd genoteerd in 
de akte van 8-12-1546 in het Archief van de Sint-Jan, waarop Glebbeek zich baseert, en wordt 
ook in dit geval Willern Pynappel bedoeld. Vast staat wel dat Willem Pynappel (156) wel dege- 
lijk een zoon Boudewyn heeft gehad: GAH OAA 7851, 245bis-r, 27-3-1528. 

260 Zie p.282-283. 
261 GAH OA c149. 
262 ESSINK, Itzvetztn~isserz, 2. 
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Uit een brief van Willem Monix (140) valt o p  te maken dat hij in het verleden gewoon lid 
van de Jonge Voetboog is geweestzh'. Over de identiteit van de gewone schutters is verder 
nauwelijks iets bekend. 

's-Hertogenbosch kende vele tientallen particuliere mannen- en vrouwengasthuizen, 
met elk hun bestuur. Bij veel van dergelijke stichtingen was het gebruikelijk om het be- 
stuur in eerste instantie aan familieleden van de stichter toe te vertrouwen. Wanneer de 
familie uitstierf, werd meestal een betrouwbare functionaris als bestuurder aangewezen. 
Vaak is dat een geestelijke, vaak ook een kerkmeester, de Heilige-Geestmeester, een proost 
van de Lieve Vrouwebroederschap, de gasthuismeester, een schepen2h4. Het bestuur van 
het Zinnelooshuis was in handen van de blokmeesters van het HinthamereindZh'. 

Ook  als rentmeesters en zaakgelastigden van Bossche kloosters hebben sommige Bos- 
sche bestuurders zich verdienstelijk gemaakt. Z o  is schepen Henrick Kuyst (111) van 1517  
tot 1555 rentmeester van het Clarissenklooster geweestzhh. Verder zijn de leden van de 
bestuurlijke elite ongetwijfeld actief geweest in allerlei andere organisaties, waarover wei- 
nig of niets is overgeleverd, zoals de vele religieuze broederschappen, de besturen van de 
vele kapellen in de stad en rederijkerskamers. 

Van een aantal Bossche schepenen weten we met zekerheid dat zij ook buiten hun geboor- 
testad bestuurlijke functies hebben bekleed. Systen~atisch onderzoek naar dergelijke be- 
stuurlijke activiteiten buiten de eigen stad zou pas uitvoerbaar zijn, wanneer de gegevens 
over alle bestuurders in de Nederlanden, van landclieerlijk tot plaatselijk niveau, ecnvou- 
dig raadpleegbaar zijn. Daar dat nog niet het geval is, moeten we hier volstaan met een 
aantal concrete voorbeelden die min of meer roevallig konden worden achterhaald. 

Enkele Bossche schepenen die ook elders aan hun bestuurlijke carrière bouwden zijn 
reeds ter sprake gekomen; zo zette Hercules van Edingcn (63) na éénmaal schepen van 
's-Hertogenbosch te zijn geweest, zijn bestuurlijke loopbaan in Brussel voortZh7. Jan van- 
den Wyngaerd (190) is niet alleen als stadhouder van de hoogschout en als schepen van 
's-Hertogenbosch opgetreden, maar ook als schout van ~ r e d a ~ ~ ' .  Reynier Everswyn (73) 
was pensionaris van Amsterdam geweest en advocaat in ~ r u s s e 1 ~ ~ ~ ;  Jasper van Eyck (75) 
was van 1551 tot 1558 hertogelijk rentmeester in het kwartier van Grave en Cuijk ge- 
weest en in 1562 rentmeester van de prins van Oranje in Hoge ~ i e r d e ' ~ ' .  Lodewyck van- 
der Lynden (125) was werkzaam voor de heer van Oirschot en vervulde bovendien het 
ambt van amman van Antwerpen. In deze drie gevallen betreft het echter waarschijnlijk 
geen geboren Bosschenaren. Dat gaat wel op voor Gerlach de Rover (160), die toen hij in 
1503 tot schepen werd gekozen, als kastelein van het kasteel van Heeswijk werkzaam 
was"'. Adriaen van Eyndhouts (78) is waarschijnlijk schout van Rixtel geweest272. Frans 
Bogaert (25) heeft in Geel gedurende een periode van zes jaar het ambt van drossaard 

GAH OA A328 diverse stukken, 8-5-1590. 
COOPMANS, De rechtstoestand, 109-1 13. 
KAPPELHOF, Reinier vatt Arkel, 25. 
GAH Clarissenklooster 56-73. 
Zie p.223-224. 
Zie p.36. 
Zie p.321. 
ARAB RK 48813; SY2, 475. 
GAH OA B13, 1503-1504, van bodedoen. 
GAH OA 036, 1529-1530, van alderhande saicken. 
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bekleed2". Ghysbert Heym (97) wordt in 1546-1547 als kastelein van Zevenbergen ver- 
meldn4. Gerit Colen (53) is in 1530 rentmeester van de heer van Helmond en is boven- 
dien rentmeester van het klooster Ten Hage bij Helmond geweest27". Christoffel Spierinck 
(162) tenslotte is in 1567 hofmeester van de graaf van ~ e g e r i ~ ' % n  wordt in 1570 ver- 
meld als drossaard van Ter Leede, een Gelders leen in de Nederbetuwe, in 1567 gecon- 
fisceerd bezit van Floris van Pallandt, graaf van ~ u l e m b o r g ~ " .  Maar zoals al is opge- 
merkt, kan alleen nader onderzoek uitwijzen of en in hoeverre meer Bossche schepenen 
ook buiten huil vaderstad bestuurlijke functies hebben vervuld. 

De bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch, bestaande uit schepenen en oud-schepenen, die 
samen het eerste en tweede lid van de stadsregering vormen, vertoont in de periode 1500- 
1580 een groeiende oligarchiseringstendens. Het wisselingsritme van de schepenen, dat  
vóór 1500 bijzonder hoog was, is daarna tot aan 1580 langzaam afgenomen. Die daling is 
echter niet zo snel en niet zo sterk, dat het Bossche stadsbestuur in de loop van de periode 
werkelijk een oligarchie kan heten. Ook na 1580 is dat niet het geval; sterker nog, de 
oligarchiseringstendens lijkt in de laatste twee decennia van de zestiende eeuw en het 
begin van de zeventiende eeuw niet door te zetten, maar te stabiliseren o p  het niveau van 
rond 1580. De bestuurlijlte elite versmalt in de eerste acht decennia van de zestiende eeuw 
weliswaar enigszins, maar zij verstart zeker niet tot een gesloten groep. Tussen 1500 en 
1580 is er, zij het in afnemende mate, sprake van een betrekkelijk open bestuurlijke elite. 
Hornines noui, snelle klimmers o p  de financieel-economische ladder, die ook in maat- 
schappelijk opzicht erin zijn geslaagd om door de bestuurlijke elite aanvaard te worden, 
weten steeds opnieuw door te dringen tot de rangen van de schepenen. Vaak speelt daar- 
bij een huwelijk met een telg uit een gevestigde schepenfamilie een doorslaggevende rol. 
Tussen de schepenen onderling zijn grote verschillen in politieke invloed te constateren. 
De meeste schepenen hebben slechts één of enkele malen een schepenzetel bezet. Daar 
staat een kleine groep schepenen tegenover, die elk een groot aantal malen in de schepen- 
bank zetelen en daardoor als de meest invloedrijke stedelijke bestuurders kunnen worden 
beschouwd. In belangrijke mate is het stedelijke beleid in de jaren 1500-1580 door deze 
kleine groep personen bepaald; zij kunnen met recht als de bestuurlijke top-elite worden 
aangeduid. 

In 's-Hertogenbosch is het schepenambt de enige echt belangrijke politieke functie 
geweest. Wie eenmaal schepen was geweest, bleef voor de rest van zijn leven deel uitma- 
ken van het tweede lid van de stadsregering. Er bestonden geen ambten die als opstapje 
naar een schepenzetel konden functioneren: noch het rentmeesterschap, noch de functie 
van pensionaris hebben in de praktijk als zodanig dienst gedaan; slechts een klein aantal 
secretarissen is er uiteindelijk in geslaagd om zitting in de schepenbank te Itrijgen. Verre- 
weg de meeste schepenen hebben vóór hun eerste ambtstermijn als schepen geen enkele 

273 Zie p.325. 
274 AILB, rekening 1546-1547. 
275 ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', BL 41 (1 992) 239-241. 
276 ARA3 RB 51, 176v. Over militaire functies van adellijke Bossche schepenen is verder weinig 

bekend: in dezclfde bron wordt van Nicolacs van Vladeracken (180) vermeld dat hij in augustus 
1566 deel uitmaakte van de bende van mytzerl heere den grave van Arenberghe. 

277 BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Eene bijdrage tot de geschiedenis', 113. 



280 Heren ualz de raad 

andere stedelijk-bestuurlijke functie bekleed. Doordat een nieuwe schepen steeds samen 
met een aantal ervaren schepenen werd benoemd, kreeg hij de gelegenheid in de praktijk 
de benodigde vaardigheden en ervaring o p  te doen. Van bekleding van andere belangrijke 
bestuurlijke ambten om de wachtperiode tussen twee schepenambten te overbruggen, 
zoals in andere steden wel voorkomt, was in 's-Hertogenbosch geen sprake. Hoewel nogal 
wat schepenen ook als rentmeesters actief zijn geweest, is dat ambt niet door schepenen 
gemonopoliseerd. Traditioneel zijn vertegenwoordigers van het stadsbestuur ook actief 
geweest als bestuurders van een aantal maatschappelijke instellingen binnen de stad, zoals 
de parochiële kerkfabriek, de Tafel van de Heilige Geest, het Groot Gasthuis en het Le- 
prozenhuis. De bestuurders van de eerste twee instellingen werden gedurende de gehele 
periode 1500-1580 uit de bestuurlijke elite gerecr~iteerd. Dit in tegenstelling tot de laatste 
twee instanties, waar in de loop van die periode, voor het Groot Gasthuis vanaf 1530 en 
het Leprozenhuis vanaf 1558, de personele betrokkenheid van de bestuurlijke elite is ver- 
dwenen. Analoog met de versmalling van de bestuurlijke elite als groep, lijkt zich hier een 
tendens af te tekenen tot terugtrekking uit het stedelijk-maatschappelijk leven, voor zover 
zich dat buiten het kader van het stadsbestuur heeft afgespeeld. Of die ontwikkeling na 
1580 doorzet en zich ook bij andere maatschappelijke bestuursfuncties manifesteert, is een 
vraag die pas na nader onderzoek kan worden beantwoord. 



hoofdstuk 8 

Voor het onderzoek naar de relatieve vermogenspositie van de Bossche bestuurlijke elite in 
vergelijking met de rest van de stadsbevolking beschikken we voor de periode 1500-1580 
over een aantal belastinglijsten. Enkele van die lijsten zijn in het verleden reeds voor ver- 
wante vraagstellingen gebruikt'. Met uitzondering van de allerarmsten staat in die lijsten 
van elk huishouden genoteerd voor welk bedrag het is aangeslagen. Hierdoor is het moge- 
lijk van iedere persoon (of althans van ieder huishouden) de door de belastinginners ge- 
schatte relatieve vermogenspositie ten opzichte van de andere stadsbewoners vast te 

1 BLONDE, D e  sociale structuren, gebruikte de zettingen van 1502-1503, 1505-1506, 1511- 
1512, 1547 en 1552. Bovendien gebruikte hij die eerste drie lijsten om de relatieve maatschap- 
pelijke positie van Jeroen Bosch te bepalen: BLONDE en VLIEGHE, 'The social status of 
Hieronymus Bosch', 699-700. VAN DE LAAR, 'De bevolking', gebruikte de zettingen van 1547 
en 1552 en de schouwentelling van 1553. VAN DEN OORD, Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf, 
53-54, maakte gebruik van de zettingen uit het begin van de zestiende eeuw om de sociale 
positie van een aantal boekdrukkers in te kunnen schatten. Bovendien deed deze auteur hetzelfde 
voor de goudsmeden die aan het begin van de zestiende eeuw actief waren: KOLDEWEIJ ed., 
Zilver uit 's-Hertogenbosch, 12-13 en noot 10. Voor het onderzoek naar de bewonings- en 
bebouwingsgeschiedenis van de oude stad 's-Hertogenbosch kan met name de cluster van belas- 
tinglijsten uit het begin van de zestiende eeuw belangrijke gegevens verschaffen. Tot nu toe is 
voor dat type onderzoek nog nauwelijks gebruik gemaakt van deze bronnen: Ester Vink maakte 
tot nu toe vooral gebruik van de cijnsboeken en de schepenprotocollen. Zie: VINK, 'Wonen ten 
noorden van de Sint Jan'; VAN DE VRIE m.m.v. VINK, 'De middeleeuwse parcellering'. Hoewel 
nog geen resultaten zijn ,gepubliceerd, wordt intussen ook in dit verband wel gewerkt met de 
belastinglijsten. Zie: VAN DRUNEN en VINK, '(Bouw)historie aan de markt'. 
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stellen. In principe moet het zeker voor de bovenlaag van de belastingbetalers ook moge- 
lijk zijn om aard en omvang van het persoonlijke vermogen te reconstrueren. Een derge- 
lijke aanpak zou echter zeer langdurig en arbeidsintensief onderzoek in met name de 
Bossche schepenprotocollen vereisen. En dan nog zouden meestal slechts de aard en de 
omvang, en niet de waarde van het vermogen kunnen worden achterhaald. Omdat ons in 
dit verband vooral de relatieve posities interesseren, gaat in het navolgende de meeste 
aandacht uit naar de beschikbare belastinglijsten. 

Eerst worden de verschillende zettingsiijsten beschreven. Daarna wordt de toplaag in 
elk van die zettingen nader beschouwd. Vervolgens zal de positie van de stadsbestuurders 
in de verschillende belastinglijsten worden toegelicht. Zowel van de vermogenselite als van 
de bestuurlijke elite wordt de topografische verdeling over de verschillende wijken van de 
stad onderzocht. Daarna zal worden ingegaan o p  de beroepen van de verschillende stads- 
bestuurders. Tenslotte wordt de individuele vermogensopbouw van de bestuurlijke boven- 
laag bij wijze van voorbeeld geïllustreerd door middel van een analyse van aard en om- 
vang van de bezittingen die schepen Frans Bogaert (25) bij zijn overlijden in 1562 naliet 
en van de in 1567  geconfisceerde goederen van de latere schepen Reynier Everswyn (73). 

De Bossche stadsfinanciën bevonden zich met name ten gevolge van de voortdurende oor- 
logen rond 1500 in een bijzonder slechte toestand. In 1499 was daarom een zestal goede 
mannen aangesteld, dat met behulp van uitgebreide volmachten de stadsfinanciën moest 
saneren2. Deze functionarisse~i riepen eert lialt toe aan de voortdurende verkoop van lijf- 
en erfrenten, die wel o p  de korte termijn soelaas bood in de vorm van baar geld, maar de 
stad o p  de lange termijn alleen maar met grotere financiële verplichtingen opzadelde. Als 
alternatief grepen de goede mannen naar het middel van de gemene zetting. Een gemene 
zetting of personele omslag is een directe hoofdelijke belasting van een (belangrijk deel 
van een) bevolking, waarin elke belastingbetaler naar draagkracht wordt aangeslagen". 
Hoewel dergelijke gemene zettingen binnen de Nederlanden relatief zeldzaam zijn, had 
's-Hertogenbosch er al vóór de instelling van de goede mannen in 1499 minstens eenmaal 
eerder kennis mee kunnen maken: namelijk in 1497-1498, met de bedoeling omme te 
onderhouden het uolck van wapene tegen die Gelderss4. Daar de stadsrekeningen van 
vóór 1496, uitgezonderd enkele rekeningen van rond 1400, verloren zijn gegaan, kan niet 
meer worden vastgesteld of in de stad ook vóór 1497-1498 gemene zettingen zijn gehe- 
ven5. 

2 Zie p.95. 
3 BLONDE, De sociale structureq 1, 7. 
4 GAH OA B8, 1497-1498; B9, 1498-1499 (faulten). 
5 De stadsrekening over het rekeningjaar 1500-1501 (GAH OA Blo) bevat de post: van fauten 

van ouden ende diversen voirleden settirzgetz; dit duidt erop dat er voor die tijd meer zettingen 
hebben plaatsgevonden. De fouten van een zetting uit het voorgaande rekeningjaar 1499-1500 
(waarvan de rekening ontbreekt) worden onder een aparte kop verantwoord. Verder is vóór 
1499-1500 nog slechts de zetting van 1497-1498 bekend. Het gebruik in 1500-1501 van het 
meervoud voirleden settingen duidt daarom op nog minstens één, verder onbekende zetting voor 
dat rekeningjaar. Verder valt er bij gebrek aan bronnen over het voorkomen van gemene zettin- 
gen in de vijftiende eeuw niets te zeggen. 
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Tussen 1500-1501 en 1512-151 3 werden binnen 's-Hertogenbosch maar liefst dertien 
gemene zettingen gehouden. Dankzij de opbrengsten van deze personele omslagen, alsme- 
de door andere maatregelen, slaagden de goede mannen er in de loop van de eerste twee 
decennia van de zestiende eeuw in de stedelijke financiën goeddeels te saneren. Toen de 
stadskas weer redelijk o p  orde was, raakten de gemene zettingen als financieringsmiddel 
weer in onbruik6. Rond 1550 stond de stadskas opnieuw onder zware druk, met name 
door de hoge bedragen die 's-Hertogenbosch in de hertogelijke beden moest bijdragen. 
Opnieuw werd minstens tot tweemaal toe naar het middel van de personele omsiag gegre- 
pen: in 1547  betrof tiet een belasting o p  de huurwaarde van de huizen, in 1552 een tiende 
penning o p  incomenen, neringe, comanscappe etc7. De bewaard gebleven registratie van 
deze verschillende zettingen biedt gelegenheid om de relatieve financieel-economische posi- 
tie van de leden van onze onderzoeksgroep in het eerste decennium van de zestiende eeuw 
en rond 1550 nader te bepalen. Voor de periode ná 1552 ontbreken dergelijke bronnen. 
O m  de financieel-economische positie van de bestuurlijke elite aan het einde van de on- 
derzochte periode te kunnen belichten, is gebruik gemaakt van een bron die een veel min- 
der groot aantal personen betreft, maar wel het welvarendste deel van de gehele stadsbe- 
volking beslaat. Het gaat hier om een gedwongen lening die in 1578 aan de financieel 
meest draagkrachtigen in de stad werd opgelegdx. Voor de volledigheid zijn voor de pcrio- 
de 1497-1586 gegevens over alle gemene zettingen, personele omslagen en dergelijke, ook 
wanneer zij onvoileciig of siechts summier zijn overgeleverd, weergegeven in bijlage 4. 

Dergelijke belastingen worden in de Bossche bronnen ook wel als buydelganck aange- 
duid. Deze terlm mag letterlijk worden opgevat: door de autoriteiten aangestelde functio- 
narissen trokken daadwerkelijk van huis tot huis, stelden het te betalen bedrag vast, regi- 
streerden dit bedrag en inden het. In het eerste decennium van de zestiende eeuw werd de 
stad bij de inning van deze belastingen in een tiental wijken of blokkeng ingedeeld. In 
1547 en later werd bij de belastingheffing gebruik gemaakt van de bestaande indeling en 
organisatie van negen armenblokken. Deze negen blokken waren tussen ca. 1375 en ca. 
1480 geheel onafhankelijk van het stadsbestuur ontstaan en omvatten tesamen het gehele 
territorium van de stad binnen de muren. De globale begrenzingen van de armenblokken 
zijn o p  kaart IV weergegeven1'. Het belangrijkste doel van deze blokken was ondersteu- 

BLONDE, D e  socrale structuren, 6-10. 
Ibidem, 10-11. 
GAH OAA 8469; vergelijk: PIRENNE, 's-Hertogeírbosch tussen Atrecht en 
GURP, Mrgraíztetz tusserr rcittoilkztrg en reductie, 40-41. 
Als er in verband met 's-Hertogenbosch over blokken wordt gesproken, 

Utrecht, 145; VAN 

worden meestal de - - 
negen armenblokken bedoeld. Vinaf het midden van de zestiende eeuw wordt de geografische 
indeling van de stad in die negen blokken ook voor bijvoorbeeld belastingheffing gebruikt. Vóór 
die tijd was de stad voor andere doeleinden in andere eenheden ingedeeld. Bij de Gemene Zettiri- 
gen van het eerste decennium van de zestiende eeuw waren er tien blokken, terwijl de organisatie 
van de stedelijke defensie was gebaseerd op een indeling van de stad in twaalf wijken. De exacte 
begrenzingen van die laatste twee wijkindelingen is niet bekend (maar moet op basis van de 
bewaard gebleven registers wel kunnen worden gereconstrueerd). 
Reeds eerder werd een kaart van de negen blokken gepubliceerd in: KAPPELHOF, Arrnerrzorg iíz 
Detz Bosch, 20. Deze kaart is gebaseerd op een omschrijving van de blokken in een testament uit 
1490 (vgl. KAI'PELHOF, 'Een blik op de Bossche wijkorganisaties', 11Y), maar komt vooral 
waar het de grenzen van de blokken van de Kerkstraat en de Weverplaats betreft niet overeen 
met de gegevens uit de gemene zetting van 1552. De stichtingsakte van het blok van de Kerk- 
straat is onder andere uitgegeven door: COOPMANS, D e  rechtstoestarrd, 187-189. De omschrij- 
ving in de stichtingsakte van de grenzen van het blok komt beter overeen met de situatie in 1552 
dan met de kaart van Kappelhof. Hieruit kan worden geconcludeerd dat  de bron die Kappelhof 
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ning van de armen binnen hun grenzen. Het bestuur was in handen van zogenaamde blok- 
meesters, gekozen uit de meest welgestelde inwoners van de wijk". Tenminste vanaf 1547  
werden deze functionarissen door het stadsbestuur ingezet bij de inning van de directe 
belastingenL2. De blokmeesters waren veel beter dan de stedelijke bestuurders o p  de hoog- 
te van de financieel-economische verhoudingen binnen hun wijk; ze stonden immers dich- 
ter bij de gewone man dan de heren van het raadhuis. Het is waarschijnlijk dat geschillen 
over de hoogte van de taxatie in eerste instantie ook door de blokmeesters werden behan- 
deld. De inschakeling van deze blokineesters bij de personele omslagen garandeerde der- 
halve een zo reëel mogelijke aanslag van alle belastingbetalers en een zo soepel mogelijlze 
inningL3. De huishuurwaardebelasting van 1547  was gebaseerd op de taxntien byden 
blockmeesters inden thiensten penninck gedaenL4. De gemene zetting van 1552 stond 
onder leiding van twee commissarissen uit Brussel, Jan Hanneton, raadsheer in de  Raad 
van Brabant, en Hieronymus vanden Hamme, meester van de RekenkamerLs. Zij werden 
bijgestaan door Jan van Brecht, schout van 's-Hertogenbosch en door de blokmeesters van 
de negen blokken, elk voor hun eigen blokLh. De gang langs alle huizen binnen de vrijdom 
van 's-Hertogenbosch duurde in totaal maar liefst 23 dagenL7. Het gezag van de Brusselse 
heren en van de schout en de bekendheid van de blokmeester met de (financieel-economi- 
sche) verhoudingen binnen een blok, zullen borg hebben gestaan voor een zo rechtvaardig 
mogelijke aanslagLx. Een onvoltooide scliouwentelling uit 1553 stond onder leiding van 
ridder Jacob van Bregilles uit Brussel als afgevaardigde van de andere drie hoofdsteden 
van Brabant, de Bossche raadsheer meester Goessen vander Stegen (165), Jan Mathys 
vanden Wyel als deken van de Bossche rnolders en per wijk een b l o k m e e ~ t e r ~ ~ .  In andere 
gevallen, met name wanneer het om intern-stedelijke aangelegenheden ging, waar verte- 
genwoordigers uit Brussel geen bemoeienis mee hadden, lijkt de gehele inning te zijn over- 
gelaten aan de blokmeesters: bijvoorbeeld in 1548-1549; 1569 en 1586". Over het 
inningsmechanisrne van de personele omslagen in het hegin van de eeuw is minder be- 
kend. Het lijkt evenwel niet onaannemelijk dat ook toen al o p  de een of andere manier 
gebruik is gemaakt van informanten die goed o p  de hoogte waren van de financieel-eco- 
nomische verhoudingen binnen de wijk. Verleidelijk is het om aan te nemen dat  ook toen 
al de blokmeesters die rol vervulden, daarvoor is evenwel geen enkel bewijs gevonden. 

gebruikte minder nauwkeurig de grenzen aangeeft dan de stichtingsakte en de gemene zetting 
van 1552. Kaart IV is evenwel gebaseerd op de kaart van Kappelhof. 
KAPPELHOF, Armetizorg in  Deri Bosch, 15-22; vergelijk p.277. 
Ook na 1580 bleef deze praktijk bestaan: in de zeventiende eeuw inden de blokmeesters bijvoor- 
beeld de verpondifrg, een belasting op grond en huizen. Zie: KAPPELHOF, Armemzorg in  D e n  
Bosch, 22. 
Ibidem, 22; BLONDE, D e  sociale structureti, 19. 
GAH OA B53. 
GAH OA B58, 1551-1552, va71 alderbande saicken: de stad schonk de con~missarissen voor hun 
inspanningen een bedrag van maar liefst 300 gulden. 
GAH OA B59. 
Ibidem. Schout Jan van Brecht kreeg althans een vergoeding van 27 gulden en 12 stuivers voor 
de 23  dagen, die hij bij de zetting actief was. 
BLONDE, D e  sociale structuren, 19. 
ARAB, Staten van Brabant, supplement 792. Voor deze schouwtelling werd overigens niet ge- 
bruik gemaakt van de indeling in negen (arinen)blokken, maar werd de stad in zessen gedeeld. 
Hoe die delen precies waren begrensd is onbekend. Hoe precies de blokmeesters van de negen 
blokken binnen dit systeem zijn ingeschakeld is eveneens onbekend. Vergelijk: BLONDE, D e  
sociale structuren, 19-21. 
Voor specificaties van deze belastingen: Bijlage 4. 
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Een belangrijke vraag is, in hoeverre dergelijke belastinglijsten een representatief beeld 
geven van de sociale en financiële stratificatie2' binnen ' s - H e r t ~ ~ e n b o s c h ~ ~ .  Vanaf het mid- 
den van de zestiende eeuw waren de blokmeesters steeds als 'locale deskundigen' be- 
trokken bij het aanslaan van de Bossche stadsbevolking. Hun medewerking, in combinatie 
met een sterke mate van sociale controle binnen de stad en met name binnen de wijken, 
zal er zorg voor hebben gedragen dat de hoogte van de aanslagen de reële financiële ver- 
houdingen binnen de stad vrij nauwkeurig weerspiegelt. Ook in de periode daarvoor kan 
een dergelijk mechanisme worden verondersteld. De aanwezigheid van dit mechanisme 
lijkt te pleiten voor een hoge mate van betrouwbaarheid van de verschillende belastinglijs- 
ten als weergaven van de bestaande verrnogensstratificatie. Alvorens echter daarover con- 
clusies kunnen worden getrokken, moet eerst aandacht worden besteed aan het aanslag- 
criterium. Gegevens daarover ontbreken in de meeste gevallen. Van de dertien zettingen, 
die tussen 1497-1498 en 1512-1513 zijn gehouden, ontbreekt van negen elke aanduiding 
over het aanslagcriterium; bij een drietal wordt vermeld dat een iegelickeiz nae staete, 
macht, ryckdom ende eer was aangeslagen. Slechts van de zetting van 1505-1506 is een 
duidelijk aanslagcriterium bekend; het betreft hier een belasting op de huishuur: uanden 
dobbelen stuver op  elcken gulden des eenen iegelicx huys alsnu ghilt oft  gelden soude 
moigen in hueringe. In 1547 is opnieuw sprake van een huishuurbelasti~ig. De gemene 
zetting van 1552 betreft den tienden penning soe van huererz, inconzen, zeriage, comalz- 
scappe etc. Van de latere beiastingen en leningen is aileen het criterium van de belasting 
van 1569 bekend; daarbij gaat het om een honderdste penning o p  de huizen. 

Vergelijking van de registers van de huishuurbelastingen van 1505-1506 en 1547  met 
de andere fiscale bronnen uit die periodes heeft uitgewezen dat zich hier grote verschillen 
voordoen. Wanneer men een aantal aangeslagenen in de verschillende bronnen volgt, 
blijkt dat de relatieve posities in alle fiscale lijsten tussen 1497-1498 en 1512-1513 be- 
trekkelijk tot zeer goed overeenkomen, behalve in de huishuurbelasting van 1505-1506. 
Dit duidt erop dat al die andere belastingen o p  eenzelfde aanslagcriteriuin zijn gebaseerd 
en wel o p  ieders staete, macht, ryckdom ende eer. Deze omschrijving sluit opvallend nauw 
aan bij de term maatschappelijk vermogen, zoals die is geïntroduceerd door C. ~ c h m i d t ~ ~ .  
Hoewel o p  een of andere manier met een objectiever criterium moet zijn gewerkt om de 
belastingaanslagen vast te stellen, is dat criterium o p  geen enkele wijze te herleiden uit de 
overgeleverde belastingbronrien. Nergens blijkt dat er is uitgegaan van bijvoorbeeld het 
jaarinkomen of het vermogen, waarvan dan vervolgens een bepaald percentage diende te 
worden afgedragen. Hoe weinig concreet de term ook mag zijn, het maatschappelijk ver- 
mogen, vooral in relatie tot dat van anderen, was doorslaggevend voor de uiteindelijke 
taxering in vrijwel alle directe belastingen die tussen 1497 en 1512 zijn geheven. De enige 
lijst die wel gebaseerd is o p  concrete cijfers, de h~iishuurwaardebelasting van 1505-1506, 
wijkt dan ook sterk van de andere fiscale registers uit die periode af. Dat is zeer wel ver- 
klaarbaar. Natuurlijk bewoonden de rijkste inwoners van de stad de betere huizen, maar 
juist de rijksten hebben niet het grootste deel van hun vermogen in hun woonhuis belegd. 
Velen die in de andere lijsten tot de hoogst aangeslagenen behoren, staan daarom in de 

21 Over de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van dergelijke belastinglijsten: BOONE, 'Zu 
einer integrierten Sozialgeschichte', 79-80. 

2 2  BLONDE, De sociale structuretl, 21-23, stelt bovendien de vraag in hoeverre de sociale hiërar- 
chie in de zettingen proportioneel weerspiegeld wordt, inaar moet op die vraag uiteindelijk het 
antwoord schuldig blijven. 

23  SCHMIDT, Otn de eer v m  de farnilie, 10-11. Schmidt kent iemand een hoog mmtschappelijk 
vermogen toe, als hij op sociaal-economisch, sociaal-politiek en sociaal-cultureel vlak hoge posi- 
ties inneemt. 
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huish~iurbelasting op een relatief iets lagere trede. Een voorbeeld: Zeger van Hedel (92) 
behoort in alle zettingslijcten van voor 1512-1513 tot procentgroep lZ4,  behalve bij de 
huishuurbelasting van 1505-1506, waarin hij slechts tot procentgroep 6 kan worden gere- 
kend. Daar staat tegenover dat personen die wegens hun beroep over een groot huis moes- 
ten beschikken, veel hoger op de ladder staan dan in de andere belastinglijsten. Wijnhan- 
delaar en herbergier Peter Raescop valt in de zettingen van voor 1512-1513 steeds in 
procentgroepen 14-24; alleen in de huishuurbelasting van 1505-1506 behoort hij tot pro- 
centgroep l. Mij woonde en werkte dan ook in het huis den Regenboigh, aan de Schapen- 
markt, schuin tegenover het raadhuis. Dit soort belastingen o p  huishuur vertekent derhal- 
ve in aanzienlijke mate de sociale realiteit2'. Met ~londé~%onstateren wij dat de andere 
zettingen, die tussen 1497-1498 en 1512-1513 werden geheven op basis van het rnaat- 
schappelijk vermogen, bruikbaarder zijn voor een inzicht in de sociaal-economische ver- 
houdingen dan de huishuurbelasting van 1505-1506. In de volgende paragraaf zal nog- 
maals, ditmaal met concrete getallen, o p  het onderscheid tussen de huishuurwaardebelas- 
ting en de andere gemene zettingen van het begin van de zestiende eeuw worden ingegaan. 
Bij de analyse van de verschillende groepen, zoals in de volgende paragrafen uitgevoerd, 
blijft de huish~iurwaardebelasting echter buiten beschouwing. 

De volgende ciuster van personele oinslagen doet zich voor rond 1550: de huichuurbe- 
lasting van 1547 en de gemene zetting van 1552. Voor de huishuurbelasting van 1547  
geldt grosso modo hetzelfde als voor die van 1505-1506. Een en ander betekent dat  we 
voor het midden van de eeuw slechts over één zettingclijst beschikken, die vergelijking met 
de lijsten van het begin van de eeuw mogelijk maakt: de gemene zetting van 1552. Deze 
belasting was een tiende penning o p  incomenen, neringe, comamcappe, etc.li van de in- 
woners van de stad. Hoewel in de meeste gevallen slechts een totaalbedrag per belasting- 
betaler wordt vermeld, blijkt uit aantekeningen in het begin van de lijst dat nu wel o p  de 
verschillende componenten van het vermogen i s  gelet". Blondé merkt terecht o p  dat  de 
belastingvoet, gesteld o p  een tiende penning, dat wil in dit geval zeggen 1 0 %  van het 
(jaar)inkomen, zeker bij de lager aangeslagenen niet werd toegepast: het is immers onmo- 
gelijk dat degene die voor één stuiver is aangeslagen in een jaar slechts 1 0  stuivers ZOLI 

verdienen2'. Het probleem van de representativiteit van de hiërarchie in de lagere regionen 
van deze belastinglijst is voor ons echter niet van belang, omdat wij ons richten o p  de 
toplaag van belastingbetalers. Als we de belastingen van 1547 en 1552 vergelijken, moet 
worden geconstateerd dat die van 1552 het meest geëigend is om te dienen als bron voor 
de vaststelling van de relatieve positie van de belastingbetalers. 

Voor het einde van de onderzochte periode beschikken we over weinig kwalitatief 
goede fiscale bronnen. De gedwongen lening van 1578 betreft slechts 837 personen, de 
lening van 1586 daarentegen 3.346. Toch is voor de vergelijking van de relatieve financi- 
eel-economische positie van de bestuurlijke elite met de eerdere belastinglijsten voor de 

24 Zie voor de betekenis van deze term p.288. 
25 BLONDE, De sociale structuren, 25-28. Zie voor een vergelijkbare fiscale bron in Haarlem: 

VAN BOESCHOTEN en VAN MANEN, 'Een \velstandsverdeling van Haarlem'; en de kritiek 
van Blondé. 

26 BLONDE, De sociale structuren, 28. 
27 GAH OA B59. Er staat: der1 x-en petrnimk wan huereli itzcomenen ~terirzge comarrscappe etc. De 

betekenis van de term hueren is hier onduidelijk: enerzijds kan het als bezittelijk voornaam- 
woord ('hun') terugslaan op de eerder in de zin genoemde bourgers ende irzgesetetrett, anderzijds 
zou het ook 'huren' in de zin van Iiuishuren kunnen betekenen. 

28 Z o  werd elke huiseigenaar consequent extra belast voor zijn woning. Zie: BLONDE, De sociale 
structuren, 24. 

29 Ibidem, 24. 
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lening van 1578 gekozen. De lijst met namen van personen die bijdroegen in de lening 
van 1586 bevat namelijk zeer veel personen, waarbij geen bedrag is ingevuld. Bovendien 
variëren de aanslagen slechts van 0 tot 7 gulden. Door de kleine verschillen in de bedra- 
gen en door de grote groepen die voor eenzelfde bedrag zijn aangeslagen is het onmogelijk 
een gedetailleerde stratificatie o p  te stellen. In 1578 gaat het om een kleinere groep die de 
stad geld leent, maar de bedragen varieren van 0 tot 100  pond. Hoewel ook hier grote 
groepen voor dezelfde bedragen werden aangeslagen, kan in ieder geval wel een duidelijke 
toplaag worden onderscheiden. Ais we aannemen dat ook in 1578 bij de lening het maat- 
schappelijk vermogen als criterium heeft gediend, hoeft het ontbreken van een groot deel 
van de midden- en onderlagen van de Bossche bevolking voor ons doel geen onoverkome- 
lijk probleem o p  te leveren. Bij gebrek aan beter is ervoor gekozen om de relatieve positie 
van de bestuurlijke elite in de gedwongen lening van 1578 met die in 1497-1512 en 1552 
te vergelijken. 

Concluderend kan worden vastgesteld dat het mogelijk is om voor de periode 1497- 
1512 en voor de jaren 1552 en 1578 een min of meer betrouwbare sociaal-financiële stra- 
tificatie van de Bossche stadsbevolking o p  te stellen. Wel blijkt die betrouwbaarheid in de 
loop van de zestiende eeuw af te nemen. Voor de periode 1497-1512 maken we gebruik 
van elf zettingslijsten") die op eenzelfde basis zijn samengesteld. Onderlinge vergelijking 
van die lijsten maakt het mogelijk lscunes aan te vullen en vervormingen recht te trek- 
i 3 1  
K ~ I I  . Goor Íirt grote aantal zettingslijsten over een periode van vijftien jaar kan boven- 
dien het statische karakter van dergelijke lijsten" gedeeltelijk worden overstegen, in de zin 
dat men de 'belasting-carrières' van enkele duizenden individuën over langere periode kan 
volgen. De lijst van 1552 staat op zich, hoewel vergelijking met de huishuurbelasting van 
1547 en ook met de onvoltooide schouwentelling van 1553 enig soelaas kan bieden. In 
ieder geval hebben we in 1552 nog te maken met een gemene zetting. Daarvan is in 1578 
geen sprake: het gaat hier om een lijst met bijdragers aan een gedwongen lening. Bij ge- 
brek aan beter zal deze bron gebruikt worden. 

Alvorens over te gaan tot de analyse van de bovenste groep belastingbetalers in de ver- 
schillende zettingslijsten, moet eerst de methode vari situering binnen elke lijst nader wor- 
den toegelicht. Elke belastinglijst is in zijn geheel overgenomen en vervolgens gesorteerd 
naar het aangeslagen bedrag. Vervolgens is elke lijst opgedeeld in groepen van één procent 
in liet vervolg aangeduid als procer~t~roepetz"'. Zodoende is het mogelijk van ieder aange- 
slagen individu vast te stellen tot welke procent-groep hij behoort. Als iemand tot pro- 
centgroep 1 behoort, wil dat zeggen dat hij tot de hoogste één procent belastingbetalers in 
die zetting behoort; is iemand in procentgroep 100 gesitueerd, dan behoort hij tot de 
groep van één procent belastingbetalers die het ininste bijdroeg in de belasting. Sommige 
bedragen komen zo vaak voor, dat zij verscliillende procent-groepen beslaan. Z o  betaal- 
den in 1507-1508 personen uit procentgroepen 1 5  tot en met 1 7  telkens 30 stuivers belas- 
ting; dit is in het vervolg aangegeven als: procentgroep 1 5 - l p 4 .  

Vau de in totaal dertien zettingslijsten wordt de huishuurbelasting van 1505-1506 om hiervoor 
gemotiveerde redenen buiten beschouwing gelaten. De gemene zetting van 1500 is dermate on- 
volledig dat  ook deze niet in het navolgende is betrokken. 
Zie bijvoorbeeld: BLOCKMANS, 'Sociale stratifikatie in de late middeleeuwen', 205. 
Zie: BOONE, 'Zu einer integrierten Sozialgeschichte', 79. 
BLONDE, D e  sociale structuretz, 201-202, heeft deze methode ook op beperkte schaal toegepast 
en gebruikt de term percentieletz. 
Wanneer hierna sprake is van bewerkingen zoals het berekenen van de gemiddelde positie in 
verschillende belastiiiglijsten, is in het geval dat  iemand tot procentgroep 15-17 behoort, gere- 
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Door niet te werken met het bedrag waarvoor 
iemand werd aangeslagen, maar met de procent- 
groep waartoe hij behoort, kan steeds in één oog- 
opslag de relatieve positie binnen de gehele lijst 
worden afgelezen. Ook vergelijking van verschil- 
lende lijsten en met name van de positie van één 
persoon in verschillende lijsten is nu tamelijk 
eenvoudig. Wanneer we bij eert dergelijke vergelij- 
king uit zouden gaan van de absol~ite bedragen, 
zouden grote problemen ontstaan omdat de aan- 
slagen niet steeds in dezelfde orde van grootte wa- 
ren. In 1497-1498 bijvoorbeeld varieerden de op 
te brengen bedragen van 1 stuiver tot 1 2  gulden; 
in de tweede zetting van 1504-1505 van l stuiver 
tot 50  gulden en in 1512-1513 van 1,25 stuiver 
tot 100  gulden. Ter illustratie zijn in tabel 8.1 de 
bedragen weergegeven waarvoor Dirck de Borch- 
greve (28)  in 10 zettingen werd aangeslagenx. 
Ondanlzs de grote variatie in de bedragen die liij 

zetting aanslag 
in guldens 

TABEL 8.1. Bedragen waarvoor Dirck 
de Borchgreve (28) werd aangeslagen 
in de gemene zettingen (1497-1512). 

moest betalen, behoort Dirck de Borchgreve in elk 
van die zettingen tot procentgroep 1. Door met procentgroepen te werken is in één oog- 
opslag duidelijk dat deze persoon in elke zetting dezelfde relatieve positie innam, hetgeen 
uit de gegevens in tabel 8.1 niet zonder meer valt o p  te maken. Een laatste voordeel van 
de procentgroepniethode is dat een verdeling van de belastingbetalers in een klein aantal 
aanslagsklassen achterwege kan blijven. In de literatuur met betrekking tot sociale stratifi- 
catie aan de hand van belastinglijsten verdeelt de ene auteur de belastingbetalers o p  basis 
van het gemiddeld betaalde bedrag'" een ander gaat uit van de mediaan3', een derde 
maakt groepen die steeds met eenzelfde bedrag oplopen (0-10 pond; 11-20 pond; 21-30 
pond enz.)". Steeds gaat het echter om een achteraf geconstrueerde indeling die nauwe- 
lijks recht doet aan de historische realiteit. Met name wanneer een duidelijk omschreven 
groep individuën in zo'n lijst wordt onderzocht, kunnen j~iist grensgevallen, dat wil zeggen 
personen die net onder of boven een arbitrair gestelde grens zijn te situeren, de uiteindelij- 
ke uitkomsten ernstig vertroebelen. Stel dat de we een belastinglijst indelen in vijf klassen 
en dat de grens tussen klasse I1 en I11 o p  bijvoorbeeld 4 0  stuivers is gesteld. In dat  geval 
valt iemand die voor 39,s stuivers is aangeslagen onder klasse 111, terwijl iemand die voor 
40,5 stuivers is aangeslagen in klasse 11, terwijl ze in onze methode hoogstens slechts en- 
kele procentgroepen uiteen liggen. Zeker in het onderhavige onderzoek, waarin een groep 
personen centraal staat, die naar mag worden verwacht grotendeels tot de bovenlaag van 
de belastingbetalers behoort, is een indeling in een beperkt aantal belastinglzlassen weinig 
zinvol en kunnen met het systeem van procentgroepen nauwkeuriger resultaten worden 
bereikt. 

kend met het gemiddelde, in dit geval procentgroep 16. 
35 In de eerste zetting van 1501-1502 komt Dirck de Borchgreve niet voor. 
36 VAN DE LAAR, 'De bevolking', 94. 
37 BLONDE, De sociale structuren, 46-48. 
38 DE BOER, 'Die politische Elite Leidens', 101. 
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In deze paragraaf staat de vraag centraal in hoeverre de toplaag van de diverse belas- 
tinglijsten overeenkomt met de bestuurlijke elite van de stad. Als uitgangspunt is gekozen 
voor de analysc van eei1 groep die ongeveer overeenkomt met procentgroep 1 -van elke 
zettingclijst. Voor het grootste deel betreft het hier personen die een huishouden vertegen- 
woordigen, soms gaat het ook om entiteiten als kloosters of charitatieve instellingen. Ge- 
middeld worden in de zettingen tussen 1497-1498 en 1512-1513 bijna 2.900 eenheden 
aangeslagen. Daarom is voor die periode gekozen voor de ongeveer dertig hoogst aange- 
slagen bela~t in~betalers '~.  In totaal levert deze bewerking voor de elf bruikbare zettings- 
lijsten, daterend van 1497-1498 tot en met 1512-1513, 379 posten op, gemiddeld 34,5 
eenheden per zetting"). Eenzelfde procedure leverde voor 1552 5 0  eenheden op. Daar de 
lening van 1578 een kleiner aantal aangeslagen eenheden betreft, is hier een procentueel 
groter aantal eenheden opgenomen, zodat vergelijking met de andere twee periodes moge- 
lijk werd: de 40 eenheden, die meer dan 50  pond aan de stad leenden. 

De 379 eenheden die de top van de elf belastinglijsten vormen, zijn aan een nadere ana- 
lyse onderworpen. Zij kunnen worden teruggebracht tot 83  aangeslagen personen of in- 
stellingen. Bij deze bewerking zijn, naast gegevens ~ i i t  allerlei andere bronnen, met name 
de zettingclijsten zelf gebruikt. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van het gegeven dat de 
lijsten zijn opgesteld door elke straat en alle huizen van de stad langs te gaan: de volgorde 
van de belastingbetalers in elke lijst zou dezelfde moeten zijn. In veel gevallen blijkt die 
veronderstelling niet of niet geheel te kloppen, omdat de belastinginners niet steeds dezelf- 
de route volgden. Niet zelden duiken bovendien tussen de namen van twee personen die 
in de ene lijst na elkaar worden genoemd, in de volgende lijst één of enkele andere namen 
op. Of het hier om kamerhuurders gaat of om bewoners van huisjes of kamers achter het 
betreffende huis of om nog andere personen, is niet steeds duidelijk. Door nauwkeurige 
vergelijking van de namen van grotere groepen aangeslagenen in de verschillende zettings- 
lijsten kunnen verbanden worden gelegd, die o p  basis van alleen de mamsaanduidingen 
niet mogelijk waren geweest. Langs deze weg kan het probleem van de allerminst unifor- 
me naamgeving in veel gevallen worden opgelost. 

Een belangrijk deel van de in de belastinglijsten opgenomen personen wordt slechts 
door middel van voornaam en patroniem aangeduid en is derhalve moeilijk te identifice- 
ren4'. Vergelijking van de verschillende belastinglijsten kan hierbij gedeeltelijk helpen, 
omdat daarmee verschillende namen tot één persoon kunnen worden herleid. Z o  kon 
bijvoorbeeld vooral door vergelijking van de personen die in de verschillende zettingslijs- 
ten worden genoemd vóór en na Lambrecht Mathys, Lambrecht zautcoper, Lambrecht 

39 Wanneer de belastingbetaler(s) die op de dertigste van de ranglijst volge(n), voor hetielfde be- 
drag zijn aangeslagen als die dertigste, is hij of zijn zij ook opgenomen, 

40 De verdeling is als volgt: 1497-1498: 37; 1501-15024: 33; 1501-1502-11: 36; 1502-1503: 40; 
1503-1504: 30; 1504-1505-1: 38; 1504-1505-11: 37; 1506-1507: 33; 1507-1508: 35; 
1511-1512: 30; 1512-151.3: 30. 

41 Zie over de problematiek van de identificatie van personen uit naamlijsten: HOPPENBROU- 
WERS, Een middeleeuwse same7ilevitig, 123-138. 
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Mathys zautcoper en Lambert Stoter (steeds ingezetene van het blok van de Vismarkt), 
worden vastgesteld dat die vier namen de bewoner van hetzelfde perceel betreffen en dien- - 
tengevolge betrekking hebben o p  één persoon: Lambert Mathys Stoters, zo~itkoper van 
beroep en vader van de latere schepen Mathys Stoters (170). Bij onze onderzoeksgroep - .  

doet zich het probleem van de identificatie van personen die slechts zijn aangeduid met 
voornaam en patroniem, relatief zelden voor, omdat een aanzienlijk deel van de hoogst 
aangeslagenen gebruik maakte van een vaste acl- i ternaa~n~~.  Slechts een tiental van de 
hoogst aangeslagen 83  eenheden in de zettingen van het begin van de zestiende eeuw, 
wordt steeds met een patroniem aangeduid, hoewel van enkelen van hen wel degelijk de 
achternamen die zijzelf of in ieder geval hun nageslacht gebruikten, bekend zijn. Z o  vin- 
den we in de zettingen onder het blok van de Vughterstraat steeds ene Dirck Arnts ver- 
nield, die in andere bronnen ook wel Dirck Arnts van Driel of Dirck Aerts van Driel 
wordt genoemd. Zijn nageslacht zag af van de toevoeging 'van ~ r i e l ' ~ ' .  Bij deze familie 
doet zich in de volgende generaties nog een ander verschijnsel voor: de 'verstening' van 
een patroniem tot een vaste achternaam De zoon van deze Dirck Aertsen van Driel stond 
bekend als Dirck (Dircx) Aertsen; diens zoon, de reeds vaker genoemde schepen van 
1578, werd meestal aangeduid als Dirck Aertsen (8). Dit verschijnsel is in het 's-Hertogen- 
bosch van de zestiende eeuw echter nog tamelijk ~ i t z o n d e r l i j k ~ ~ .  

Andere problemen bij de herleiding van verschillende namen tot één eenheid hebben te 
maken met de, uit de zettingslijsten niet altijd even duidelijk blijkende verwantschapsban- 
den die vooral bij sterfgevallen en daaruit voortvloeiende erfdelingen een belangrijke rol 
speelden. Een illustratief voorbeeld is het geval van meester Arnt Kemp, die in de lijst van 
1497-1498 onder het blok van de Verwerstraat voorkomt. Hij overleed in 1500-1501. 
Vanaf de eerste zetting van 1501-1502 wordt die weduwe meester Arnt Kemps in elke 
lijst tot en met 1507-1508 onder het blok van de Weverplaats genoemd. In de zetting van 
1530-1511 komt zij ook voor, maar dan onder haar meisjesnaani Margriet wart Kessel, 
terwijl zij in 1512-1513 als joffr. Margriet Kempe te boek werd gesteld. Dat Lysbeth 
Michiels in de eerste zetting van 1501-1502 dezelfde is als de vrouw die in 1497-1498, 
de tweede zetting van 1501-1502 en in 1502-1503 Lysbeth Hals wordt genoemd, ligt o p  
het eerste gezicht ook niet voor de hand. Toch is dat wel het geval: het gaat hier om 
Elisabeth Michiels van Breda, weduwe van Jan Hals. Een laatste voorbeeld in dit verband: 
tot en met de tweede zetting van 1501-1502 wordt Ghysbert vanden Pol(1e) aangeslagen 
onder het blok van de Orthenstraat; in de daaropvolgende jaren vinden we o p  dezelfde 
locatie die weduwe vanden Polle of Beatrys vanden Poll, van geboorte Beatrys vanden 

BLONDE, D e  socide structuren, 41, komt tot dezelfde conclusie. Enige treden lager op de maat- 
schappelijke ladder was het gebruik van een vaste achternaam al veel minder algemeen. Wanneer 
we bijvoorbeeld de namen van de ambachtsdekens voor de periode 1500-1580 bezien, blijkt dat 
bij elk ambachtsgilde minstens een grote minderheid met een patroniem, beroepsaanduiding of 
huisnaarn werd aangeduid, soms was dat  zelfs een grote meerderheid. Van de 154 dekens van de 
korenkopers, die wij voor de onderzochte periode konden achterhalen, werden er 8 7  met een 
achternaam aangeduid, 6 7  op andere wijze. Van de 127  gevonden dekens van de kramers had- 
den er 79 een achternaam; van de 139 bakkers slechts 17. 
Die toevoeging is overigens zeer waarschijnlijk een verwijzing naar de plaats van herkomst van 
genoemde Dirck Aertsen en kan daarom strikt genomen niet als achternaam worden beschouwd. 
Een ander voorbeeld is dat van de schepenfamilie Wynants. Vanaf 1574 gingen overigens steeds 
meer leden van die familie zich Wynants van Resant noemen. De initiator van die toevoeging 
was jonker Gerit Proeninck van Deventer ( 59 ) ,  die de naam van zijn vrouw Emerentia Wynants 
blijkbaar niet voornaam genoeg achtte en zich waarschijnlijk baseerde op vage verhalen dat de 
familie van zijn vrouw in een ver verleden van het geslaclit Van Resant of Van Rosant afstamde. 
Zie: WIJNAENDTS VAN RESANDT, 'Het ontstaan van de namen'. 
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Hezeacker geheten4'. Vanaf 1511-1512 wordt dezelfde locatie echter bezet door ene 
Ghysbert vander Schout. Men zou veronderstellen dat de weduwe Vanden Pol haar wo- 
ning had verkocht, maar uit andere bronnen blijkt dat zij intussen was hertrouwd met 
genoemde Vander Schout. Het lijkt erop dat deze Vander Schout met dat huwelijk zijn 
verinogenspositie aanzienlijk heeft verbeterd. In de eerste zetting van 1501-1502 behoort 
hij immers nog tot procentgroep 25, en in de tweede van 1504-1505 slechts tot procent- 
groep 61  (waarbij moet worden aangetekend dat hij toen buiten de stad woonde, en 
daarom waarschijnlijk lager is aangeslagen). Na zijn huwelijk met de weduwe Vanden Pol 
vinden we Vander Schout in 151 1-1512 terug in procentgroep 2 en in 1512-1513 zelfs in 
procentgroep 1. 

De 379 eenheden die in één of rneer van de elf onderzochte zettingslijsten tot de ab- 
solute top behoorden, kunnen zoals gezegd worden herleid tot S3 eenheden, onder te 
verdelen in 77 personen of h u i ~ h o u d e n s ~ ~  en 6 liloosters. Van deze 6, alle vrouwenkloos- 
ters, bevonden zich er 5 binnen de muren van de stad: het Sint-Geertruiklooster, het 
klooster Achter de Tolbr~ig, het klooster o p  de Uilenburg, het klooster o p  de Windmolen- 
berg, het convent van de Zusters van Orthen. Eén vrouwenklooster van buiten de stad, 
aangeduid als tcloester tot Helmont of tcloester by Helmont, behoort in een tweetal zet- 
tingen tot de top de van belastingbetalerc. Onduidelijk is of we hier te maken hebben met 
de abdij van Binderen of het klooster van O.L.V. in de Hage. De reden waarom dit 
klooster, hoewel buiten de vrijdom van 's-Hertogenbosch gelegen, toch werd aangeslagen 
moet waarschijnlijk worden gezocht in bezittingen van dat klooster binnen de vrijdom. In 
de zettingslijsten worden veel andere kloosters van buiten de stad aangeslagen, hoewel 
voor veel lagere bedragen. Z o  werden bijvoorbeeld kloosters die in de betrekkelijk nabije 
omgeving waren gelegen, zoals bijvoorbeeld te Waalwijk, Eindhoven, Heusden en Ros- 
cum, in de Bossche gemene zettingen aangeslagen, maar ook kloosters in onder meer Luik, 
Maaseik, Breda, Woudrichcm, Gouda, Buren, Zaltbommel, Tiel, Kleef en Goch. Van de 
negen Bossche vrouwenkloosters leverden er 8 in totaal S7 maal een bijdrage in de 11 
onderzochte personele omslagen. Slechts het kleine klooster van de Zwartzusters, ook wel 
de arme swesteren genoemd, droeg geen enkele maal bij. In schril contrast daarmee staat 
de geringe bijdrage van de 7 mannenkloosters binnen 's-Hertogenbosch: van deze instellin- 
gen droegen slechts de Bogarden (7x), de Predikheren (4x) en de Broeders van het Geme- 
ne Leven (2x)  bij in de zettingen. Deze geringe mate van deelname van de mannenkloos- 
ters moet gezien worden in het licht van liet vanaf het einde van de vijftiende eeuw steeds 
weer oplaaiende conflict tussen stadsbestuur en met name kapittel en mannenkloosters 
over de vraag of die instellingen al daii niet dienden bij te dragen in de stedelijke belastiri- 
gen47. 

Daar we ons hier vooral voor de best~iurlijke elite interesseren, laten we in het navol- 
gende de kloosters verder buiten beschouwing en richten wij ons op de 77 geselecteerde 
personen of huishoudens. Eerst moet de vraag worden beantwoord hoe volledig de zet- 
tingslijsten voor onze onderzoeksgroep zijn. Om hierover rneer duidelijkheid te krijgen is 
in tabel 8.2 de frequentie weergegeven, waarmee deze 77  personen in de 11 zettingslijsten 
in de toplaag voorkomen en daarnaast de frequentie waarmee zij, ongeacht hun procent- 
groep, in de lijsten figureren. Van alle personen in de onderzoeksgroep is 30% in alle 11 
zettingen vertegenwoordigd. Voor nog eens 26% ontbreekt slechts de aanslag uit één 

In 1502-1503 is er sprake van Lysbet vanden Pol, waarschijnlijk een verschrijving voor Beatrys 
vanden Pol. 
Soms werd een huishouden i n  de opeenvolgende lijsten door verschillende personen vertegen- 
woordigd, meestal tengevolge van een sterfgeval binnen dat gezin. 
Zie over deze kwestie: VAN DE LAAR, 'De katholieke restauratie', 194-200. 
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FREQUENTIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  

gehele zetting 1 3 2  1 5 4 8 2 8 2 0 2 3  

TABEL 8.2. Frequentie waarmee de 77 geselecteerde eenheden voorkomen in (a) de toplaag van 
de 11 onderzochte zettingen; (b) de 11 zettingen in hun geheel. 

enkele zetting. Wanneer we rekening houden met een aantal gevallen waarbij met de be- 
schikbare gegevens geen positieve identificatie mogelijk is, en we bovendien beseffen dat  
een aantal van de aangeslagenen gedurende de periode 1497-1512 kwam te overlijden, 
zonder dat  hun huishouden in de volgende lijsten verder kon worden gevolgd, mag wor- 
den geconcludeerd dat de zettingslijsten in ieder geval voor de bovenlaag van de belas- 
tingbetalende bevolking zeer nauwkeurig en compleet zijn. 

Dan dient zich de vraag aan in hoeverre de lijst van 77' representatief is voor de finan- 
cieel-economische top van 's-Hertogenbosch. Men zou immers kunnen veronderstellen dat  
somrnigen van die 7 7  personen of huishoudens door een samenloop van omstandigheden 
toevallig éénmaal in de bovenste groep van een zettingslijst terecht zijn gekomen, terwijl 
ze in andere zettingen veel lager werden ingeschat. Uit tabel 8.2 kan worden opgemaakt 
dat maar liefst 2 7  van de geselecteerde personen slechts in één zetting tot de absolute top 
behoorden. In hoeverre betrof het hier eenmalige uitschieters? Om o p  die vraag een ant- 
woord te krijgen is van ieder van de 7 7  eenheden voor elke zettingslijst waarin hij voor- 
komt de procentgroep vastgesteld. O p  basis van die gegevens is de gemiddelde procent- 
groep van elke persoon berekend. De resultaten zoals weergegeven in tabel 8.3, wijzen uit 
dat de personen in de onderzoeksgroep in grote meerderheid wel degelijk tot de financieel- 
economische bovenlaag behoren: 21% van hen behoort in alle zettingen waarin ze voor- 
komen tot procentgroep 1; 4 3 %  is gemiddeld genomen te situeren in procentgroep 2. 
88% van de onderzoeksgroep behoorde gemiddeld gesproken tot de bovenste vijf procent- 
groepen, maar liefst 95% tot de bovenste 8 procentgroepen. 

Slechts 4 van de 77  personen scoren gemiddeld lager dan procentgroep 10. In 2 van 
die 4 gevallen is het niet geheel ondenkbaar dat er sprake is van een verschrijving van de 
dienstdoende klerk. Grietken van Delft (gemiddelde procentgroep 21,4), in 1503-1.504 
aangeslagen voor 30 gulden, moest in de tweede zetting van 1501-1502 4 0  stuivers (= 2 
gulden) betalen; in die van 1502-1503 30 stuivers en in de eerste zetting van 1504-1505 
1 4  stuivers. In die laatste drie jaren behoorde zij daarmee respectievelijk tot procentgroep 
23, 28 en 36. Het lijkt niet onaannemelijk dat de klerk in 1503-1504 in plaats van xxx s t  
per ongeluk xxx RG noteerde. Lysbeth van Uden (gemiddelde procentgroep 21,7) werd in 
1503-1504 aangeslagen voor 1 7  gulden, terwijl zij in vijf daaropvolgende zettingen slechts 
tussen de 1 0  en de 97  stuivers hoefde te betalen. Ook hier is wellicht sprake van een slip 
of the pen. Jonker Otto Back (10) (gemiddelde procentgroep 12,7) wordt in de zetting van 
1507-1508 tweemaal aangeslagen. Eenmaal vinden we hem onder het blok van de Hin- 
thamerstraat, waar hij met een aanslag van 25  stuivers tot procentgroep 1 9  behoort. 111 
dezelfde zetting komt hij echter ook voor onder dc groep buyterzluyden, begyrterz, cloes- 
teren. Als buitenpoorter behoort hij met een aanslag van 160 stuivers tot procentgroep l. 
Verder komt Otto Back alleen nog voor in de zetting van 1506-1507, opnieuw onder het 
blok van de Hinthamerstraat, in procentgroep 18. Bij beide vermeldingen in het blok van 
de Hinthainerstraat volgt hij in het register direct o p  zijn vader, ridder Jan Back (9) ,  heer 
van Asten (die in alle zettingen waarin hij voorkomt tot procentgroep 1 behoort). Hoewel 
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Otto  Back in 1505 schepen van 's-Herto- 
genbosch was geweest, duidt alles erop gemiddelde frequentie 
dat  hij niet over een eigen huis binnen de procentgroep 
stad beschikte, maar bij zijn vader in- 
woonde en meestal buiten de stad woon- 1 16 
de. Zijn vermogenspositie zal zich na het S 2 33 
overlijden van zijn vader begin 1509 onge- s 3 11 
twijfeld zeer positief hebben ontwikkeld, 5 4 6 

5 
maar hij heeft daar weinig plezier aan 

2 
6 l 

mogen beleven, daar hij zelf reeds enige < 7 2 
maanden later stierf. Tenslotte is daar nog 7,3 1 
Jan Hermans, die gemiddeld procentgroep 8.0 1 
14 , s  bezette. Over hem is tot o p  heden 12,7 1 
weinig meer bekend dan wat uit de zet- 14,5 1 
tingslijsten kan worden opgemaakt. Hij 21,4 1 
komt in alle 11 zettingslijsten voor als 21,7 1 
bewoner van het blok van de Markt. In de 
huishuurbelasting van 1505-1506 behoort TOTAAL 77 

hij tot procentgroep 1. Deze Jan Hermans 
is de enige van 7 7  onderzochte per- TABEL 8.3. Frequentie van de geniidûelûe pïo- 
sonen, duidelijk herkenbaar spra- centgroep van de 77 geselecteerde eenheden 

ke is van een langzaam afglijden: in 1497- over de 11 onderzochte zettingen (1497-1512). 

1498 behoort hij nog tot procentgroep 1 ,  
in de zettingen tot en met 1504-1505 schommelt hij tussen groepen 2 en 4,  om in 1505- 
1506 plotseling te dalen naar procentgroep 35. Na een kortstondig herstel in 1507-1508, 
wanneer hij weer tot procentgroep 5 behoort, valt hij in de laatste twee zettingen weer ver 
terug, naar respectievelijk groepen 41  en 56. Daar geen nadere gegevens over hem bekend 
zijn is voor deze neergang geen sluitende verklaring te geven. 

De overgrote meerderheid van de onderzochte 7 7  personen behoort met een gemid- 
delde procentgroep van 3,0 ontegenzeglijk tot de financieel-economische top van de stads- 
bevolking. Wanneer we de twijfelgevallen Grietken van Delft en Lysbeth van Uden buiten 
beschouwing laten, komt dit genliddelde zelfs uit o p  procentgroep 2,3. 

In paragraaf 8.3 zal de relatieve positie van de bestuurlijke elite in de 11 zettingslijsten 
nader worden onderzocht. Eerst zal hier van de onderzochte financieel-economische top- 
groep van 77  personen worden bezien in hoeverre die eveneens tot de bestuurlijke elite 
behoort of er familiebanden mee heeft. De gegevens zijn gerangschikt in tabel 8.4. Van 24  
van de 77  personen kan worden vastgesteld dat zij tijdens hun leven één of meer termij- 
nen als schepen hebben vervuld. Bovendien bevinden zich onder de 7 7  een viertal wedu- 
wen van schepenen die reeds vóór de eerste zetting van 1497-1598 waren overleden. In 
totaal 36% van deze financieel-economische bovenlaag is derhalve vóór, tijdens of na4' de 
periode 1497-1512 bij het stadsbestuur betrokken geweest. Bovendien bevinden zich 
onder de 77  ook nog eens S personen, die de functie van rentmeester hebben vervuld49. 
Als we de vier schepenweduwen meetellen, behoort in totaal 46% van de financieel-eco- 
nomische top van 's-Hertogenbosch ook tot de bestuurlijke elite. Nader onderzoek van de 

48 Om precies te zijn waren er veertien al voor 1497-1498 voor de eerste maal schepen geweest, 
nog eens zeven werden tijdens de periode 1497-1512 voor het eerst schepen, een drietal pas na 
1512-1513. 

49 Een drietal van de 24 schepenen was bovendien ook nog rentmeester geweest. 
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familierelaties van de overige 
4 1  personen uit de financieel- 
economische top wijst boven- 
dien uit dat nog eens 1 4  van 
hen nauw verwant zijn met 
personen uit de bestuurlijke 
bovenlaag. Z o  is bijvoorbeeld 
Mechtelt Toelinck, in som- 
mige zettingslijsten ook wel 
aangeduid als Mechtelt int 
Lam, te identificeren met 
Mechtelt vanden Molengrave, 
die al minstens sinds 1479 
weduwe was van Ghysbert 
Toelinck. Gemiddeld behoort 
zij in de 11 zettingslijsten tot 
procentgroep 1,2. Zij is de 
moeder van schepenen Frans 
en Peter Toelinck (172, 

aantal % 

schepen 24 3 1 
weduwe van schepen 4 5 
rentmeesters' 8 10 
familieband met leden van 
de bestuurlijke elite 14 18 
geen aantoonbare relatie 
met de bestuurlijke elite 27 35 

TOTAAL 77 

voorzover ze niet tevens schepen waren geweest. In dat laatste geval 
zijn ze  onder de schepenen geteld. 

TABEL 8.4. Aantallen en percentages waarin de financieel- 
economische elite (1497-1512) tot-de bestuurlijke elite be- 
hoorde of daar relaties mee had. 

173)'". Gerit van Deventer behoort gemiddeld tot procentgroep 8, welke lage score voorai 
kan worden verklaard doordat hij minstens vanaf 1504-1505 buiten 's-Hertogenbosch 
woonachtig was en na 1506-1507 niet meer in de zettingslijsten voorkomt. Waarschijnlijk 
heeft deze kooprnan" zich in de handelsmetropool Antwerpens2 gevestigd, alwaar hij in 
1531-1532 overleed". Hoewel hun vader geen bestuurlijke functies had bekleed in de 
Diezestad en die stad had verlaten, brachten zijn zonen Albert, Henrick en Herman (58, 
60, 61)  het alle drie tot schepen van 's-Hertogenbosch. Van de overige 2 7  personen uit de 
groep van 7 7  zijn dergelijke verwantschappen tot nu toe niet aangetoond. Dit alles leidt 
tot de conclusie dat bij elkaar minstens 65% van de financieel-economische top van 's- 
Hertogenbosch in het begin van de zestiende eeuw ofwel zelf actief was binnen het 
stadsbestuur, of in ieder geval nauw verwant was met personen uit de bestuurlijke elite. 

Tenslotte komen we hier nog even terug o p  het grote onderscheid tussen de huishuurbe- 
iasting van 1505-1506 en de andere zettingslijsten uit de periode 1497-1512 en de con- 
statering dat de huishuurbelasting een veel grotere mate van vertekening van de sociale 
hiërarchie geeft. We willen deze vaststellingen hier in het kort illustreren door de top van 

GAH OAA 7851, 24v, 106r. 
GAH RA 1259 163r, 20-5-1490: een inwoner van Munster heeft in die stad een aantal karren 
met Bossche koopwaar, afkomstig van Bergen o p  Zoom, laten arresteren, in reactie op eenzelfde 
actie die tegen hem in 's-Hertogenbosch was ondernomen. Een van de gedupeerde kooplui was 
Gerit van Deventer. Zie over deze kwestie ook: SLOOTMANS, Paas- en Koudet~zarkteti, 63-64. 
GAH OA B7, 1496, uitgeven van allerhatzde zaken: Gerit van Deventer wordt als Bossche poor- 
ter met zijn goederen in Keulen gearresteerd op instigatie van Joris Tack uit Duisburg, die beta- 
ling eiste van achterstallige termijnen van een lijfrente die hij o p  de stad 's-Hertogenboscli bezat. 
In 1501 behoort hij tot een groep kooplieden uit 's-Hertogenbosch en Doornik, die voor de vier- 
schaar van Middelburg een proces voeren tegen de Londense koopman Willern Baile. Zie: SMIT 
ed., Brotztietz tot de geschiedetzis van den hatidel 11, 113. 
Hij komt in een schepenakte van Bergen op Zoom d.d. 27-4-1507 voor als Antwerpenaar. Zie: 
SLOOTMANS, Paas- etz Koudetnarkteti 11, 652. 
AILB, rekening 1531-1532, overlijdens van degenen die hun doodschuld al tijdens hun leven 
hadden betaald: Geryt van Deventer tot Antwerpen. 
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FREQUENTIE O t 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 t l  

AANTAL 1 - - 2 - 3 1 6 1 3 1 1 1 4  

TABEL 8.5. Frequentie waarmee de toplaag van 42 personen uit de huishuurbelasting van 1505- 
1506 voorkomt in de 11 andere zettingen (1497-1512). 

de huishuurbelasting te vergelijken met de hiervoor besproken toplaag van 77 personen 
uit de andere zettingen. Als we de lijst van 1505-1506 o p  dezelfde wijze benaderen als de 
andere zettingen, komen we tot een groep van 48 eenheden, waaronder enkele kloosters 
die we opnieuw buiten bescho~iwing laten. Van de groep van 42  personen, die dar1 over- 
blijft, vinden we 19 personen, dat is 45%, terug onder de toplaag van de andere zettin- 
gen, de overige 23 komen daarin niet voor. Wanneer we de relatieve posities van deze 4 2  
personen in de andere 11 zettingslijsten bezien, valt in de eerste plaats opnieuw de hoge 
mate van betrouwbaarheid van die lijsten op. Maar liefst 60% van de personen uit deze 
groep komen in 10 of alle 11 zettingslijsten voor: zie tabel 8.5. Wat betreft de gemiddelde 
procentgroep moet worden geconstateerd dat er een aanzienlijk verschii bestaat tussen de 
1 9  personen die ook tot de toplaag van de andere zettingen behoren en de overige 23. Die 
eerste groep behoort gemiddeld tot procentgroep 2,2. Daarmee overtreffen ze hun groeps- 
genoten, die wel tot de top in de 11 zettingen, maar niet tot de top van de huishuurbe- 
lasting behoren. De andere 23, die niet tot de top van de zettingen behoren, komen ge- 
middeld slechts tot procentgroep 10,4. De top van de huishuurwaardebelasting als geheel 
is gemiddeld in procentgroep 6,7 te plaatsen, aanzienlijk lager dan de top van de 11 zet- 
tingen. Anderzijds is het interessant om de gemiddelde procentgroep van de toplaag uit de 
11 zettingen in de huishuurwaardebelasting te bekijken. Van 60 van de 7 7  personen kan 
de aanslag in de huishuurwaardebelasting worden achterhaald. Gemiddeld behoren die 6 0  
tot procentgroep 8,5. Uit een en ander kan worden geconcludeerd, dat gemene zettingen 
o p  basis van het maatschappelijk vermogen enerzijds en zettingen o p  basis van de waarde 

ZETTINGEN 1497-1512 HUISHUUR 1505-1506 

Hinthamerstraat 
Wildvarken 
Markt 
Verwerstraat 
Postelstraat 
Vughterstraat 
Kerkstraat 
Orthenstraat 
VsmarM 
Weverplaats 

( buitenlieden, nagekomen 
betalingen zonder 
aanduiding van blok 

Markt 
Vismarkt 
Vughterstraat 
Hinthamerstraat 
Postelstraat 
Wildvarken 
buitenlieden, geestelijken 
Verwerstraat 
Kerkstraat 
Orthenstraat 
Weverplaats 

TABEL 8.6. De toplaag van de 11 zettingen en die van de huishuurwaardebelasting van 
1505-1506, gerangschikt per blok. 
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van huizen anderzijds slechts met de nodige reserve en voorzichtigheid naast elkaar kun- 
nen worden gebruikt. Niet iedereen die qua vermogen tot de absolute top van de Bossche 
bevolking behoort, bewoonde een van de duurste huizen van de stad; niet iedereen die in 
een van die duurste huizen woonde, behoort tot de vermogenselite. Wanneer we de gege- 
vens voor de 11 zettingen enerzijds en de huishuurwaardebelasting anderzijds naar de 
blokken uitsplitsen, zoals weergegeven in tabel 8.6, blijkt dat 43% van de duurste huizen 
zich in het blok van de Markt bevinden, terwijl de toplaag uit de 11 zettingen veel gelijk- 
matiger over de stad verdeeld isx4. De conclusie dat de belasting o p  de huishuren de reële 
maatschappelijke verhoudingen in grotere mate vertekent dan de gemene zettingen, die o p  
basis van het maatschappelijk vermogen werden geheven, wordt hiermee nogmaals beves- 
tigd. 

Voor het midden van de zestiende eeuw beschikken we slechts over één belastingbron die 
bruikbaar is voor een vergelijking met de zettingslijsten uit het begin van de eeuw: de 
gemene zetting van 1552. Ook van deze zetting is de toplaag, in dit geval van 5 0  perso- 
nen (instellingen komen in deze groep niet voor) nader onderzocht. Eén van de belang- 
rijkste vragen kan door het ontbreken van vergelijkbare bronnen niet worden beantwoord; 
namelijk de vraag of deze 50 personen representatief zijn voor de financieel-economische 
elite in 's-Hertogenbosch in die periode. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat een enkeling 
door bijzondere omstandigheden toevallig zeer hoog is aangeslagen in de lijst van 1552. 
Evenzeer bestaat de kans dat sommigen, die gezien hun vermogen wel degelijk tot de fi- 
nancieel-economische top behoorden, door welke omstandigheden dan ook niet in de 
zetting van 1552 voorkomen. Naar analogie van de resultaten die de vergelijkingen van de 
11 zettingen uit het begin van de ccuw opleverden, mag cvenwel worden verondersteld 
dat zeker het grootste deel van de toplaag van 1552 ook daadwerkelijk tot de vermogens- 
elite van 's-Hertogenbosch behoort. 

Vergelijking van de gemene zetting van 1552 met de huishuurwaardebelasting van 

ZETTING 1552 

Markt 
Hinthamersiraai 
Kerkstraat 
Vismarkt 
Weverplaats 
Vughterstraat 
buiten 
Orthenstraat 
Vughterdijk 
Hinthamereind 

HUISHUUR 1547 

Markt 
Hinthamerstraat 
Vismarkt 
Weverplaats 
Vughterstraat 
Vughterdijk 
Kerkstraat 
Orthenstraat 
Hinthamereind 

TABEL 8.7. De toplaag van de gemene zetting van 1552 en van de huishuuiwaardebelasting van 
1547, gerangschikt per blok 

54 Overigens ligt het totale aantal van de personen in de tabel met betrekking tot de l 1  zettingen 
hoger dan 77, omdat sommigen in de loop van de periode 1497-1512 zijn verhuisd, en daarom 
in meer blokken zijn meegeteld. 
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1547  wijst opnieuw uit dat die 
lijsten sterk van elkaar afwijken. 
Slechts 4 personen uit de top van 
de gemene zetting komen voor 
bij de eerste 29 van de huishuur- 
waardebelasting. De top van de 
zetting van 1552 scoort, voor 
zover te traceren in de lijst van 
de huishu~irwaardebelasting, in 
1547 gemiddeld procentgroep 
7,4. De top van de huishuurbe- 
lasting behoort gemiddeld tot 
procentgroep 11,9 in de zetting 
van 1552. Net als in het begin 
van de eeuw gaat het duidelijk 
om twee verschillende groepen. 
Wanneer we de verdeling van de 
bovenlaag in beide belastinglijs- 
ten uitsplitsen naar de verschil- 
iende wijken van de stad5', zoais 
weergegeven in tabel 8.7, blijkt 

aantal % 

schepen 14 28 
weduwe / erfgenamen 
van schepen 4 8 
rentmeesters' 4 8 
secretarissen 1 2 
familieband met leden van 
de bestuurlijke elite 8 16 
geen aantoonbare relatie 
met de bestuurlijke elite 19 38 

TOTAAL 50 

f voorzover ze iniet tevens schepen waren geweest. In dat laatste 
geval zijn ze onder de schepenen geteld. 

TABEL 8.8. Aantallen en percentages waarin de financieel- 
economische elite (1552) tot de bestuurlijke elite behoorde 
of daar relaties mee had. 

net als in het eerste decenniun~ van de zestiende eeuw (zie tabel 8.6), dat de aantallen bij 
de gewone zettingen veel gelijkmatiger over de verschillende wijken zijn verdeeld, terwijl 
in de huishuurbelasting van 1547, net als bij die van 1505-1506, het blok van de Markt 
sterk overheerst. Vergelijking van de blokverdeling met die uit het begin van de eeuw 
wordt bemoeilijkt doordat de blokken, hoewel ze vaak dezelfde namen dragen, niet in alle 
gevallen hetzelfde gebied beslaan. Het gebied dat in de vroege zettingen onder het Wilt- 
varken werd gerekend, bevindt zich in 1552 binnen het blok van de Kerkstraat. Het 
begin-zestiende-eeuwse blok van de Verwerstraat ressorteert in 1552 gedeeltelijk onder de 
Kerkstraat en gedeeltelijk onder de Verwerplaats. Het oude blok van de Postelstraat be- 
hoort in 1552 bij de Vughterstraat, waarvan in vergelijking met het begin van de eeuw 
het blok van de Vughterdijk weer is losgemaakt. Ook het blok van het Hinthamereind 
ressorteerde rond 1500 nog onder dat van de Hinthamerstraat. Let wel, we spreken nu 
over de blokkenindeling zoals gebruikt voor de belastingheffing. De territoriale indeling 
o p  basis waarvan in 1552 de gemene zetting is geïnd, die van de negen armenblokken, 
bestond wel degelijk al aan het begin van de eeuw, maar is toen nog niet voor de belas- 
tinginning aangewend. Met inachtneming van deze beperkingen, kan men toch constate- 
ren dat de topografische verdeling van de financieel-economische toplaag in 1552 aan- 
zienlijk verschilt van die van het begin van de eeuw. 

De belangrijkste vraag die we ook met betrekking tot de bovenlaag van 1552 moeten 
stellen, is in hoeverre die 50  personen ook tot de bestuurlijke bovenlaag van de stad be- 
hoorden. De gegevens hierover zijn bijeengebracht in tabel 8.8. Van de 50 hoogst aange- 
slagenen in 1552 zijn 1 2  personen al eens of vaker schepen geweest, wordt er één in dat- 
zelfde jaar voor het eerst schepen en zou er later nog één voor het eerst schepen worden. 
Daarnaast bevinden zich onder de vermogenselite ook drie weduwen van schepenen, als- 
mede de erfgenamen van een andere schepen. Van de 14 personen die ooit schepen zijn 
geweest of nog zouden worden, hebben 6 ook de functie van rentmeester bekleed. Daar- 

55 Voor deze bewerking is de toplaag van de huishuurbelasting uitgebreid tot 44, zodat een getals 
niatige vergelijking met de zetting van 1552 beter tot zijn recht komt. 
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naast bevinden zich onder de groep van 50  nog 4 personen, die alleen rentmeester (en 
geen schepen) zijn geweest. Tenslotte kan ook de weduwe van secretaris Jan Lombaerts 
(S11) (t 1533) tot de financieel-economische top worden gerekends? In totaal 4 6 %  van 
de vermogenselite behoort derhalve ook tot de bestuurlijke bovenlaag van de stad. Nog 
eens 8 personen hebben nauwe familiebanden met leden van de bestuurlijke elite. Van de 
overige 1 9  personen, 38% van de totale groep, zijn dergelijke connecties niet gevonden. 
Vergelijking met het begin van de eeuw, toen 6 5 %  van de vermogenselite tot de bestuur- 
lijke bovenlaag behoorde of er nauwe banden mee had, wijst uit dat in de loop van de 
eerste helft van de zestiende eeuw in die verhouding geen noemenswaardige verandering is 
opgetreden. 

Om een vergelijking met het 
einde van de onderzochte periode 
mogelijk te maken is gebruik ge- 
maakt van de gedwongen lening 
van 1578, de meest geschikte 
bron die rond 1580 voorhanden 
is om de sociale stratificatie van 
de Bossche stadsbevolking en met 
name de relatieve posities van de 
bovenlaag daarvan te recon- 
strueren. Gekozen is voor een 
onderzoeksgroep die bestaat uit 
de 4 0  personen, die meer dan 50  
pond aan de stad leenden. 

Gegevens over de mate 
waarin deze 4 0  personen ook tot 
de bestuurlijke bovenlaag van 
's- Hertogenbosch behoorden zijn 
verzameld in tabel 8.9. Van die 
40 wisten 1 0  het tijdens hun 
leven tot schepen van de stad te 
brengen. Van die 10 zijn 5 al 

aantal % 

schepenen 1 O 25 
rentmeesters' 4 1 O 
weesmeesters 1 2,s 
policiemeesters 2 5 
functionarissen van de hertog 
of de Staten van Brabant 3 7,5 
familieband met leden van 
de bestuurlijke elite 5 12,5 
geen aantoonbare relatie 
met de bestuurlijke elite 16 40 

TOTAAL 40 

* voorzover ze  niet tevens schepen waren geweest. In dat laatste 
geval zijn ze  onder de schepenen geteld. 

TABEL 8.9. Aantallen en percentages waarin de financieel- 
economische elite (1578) tot de bestuurlijke elite behoorde 
of daar relaties mee had. 

voor 1578 voor het eerst schepen geweest, l van hen vervult die functie in het schepenjaar 
1577-1578 voor het eerst, de andere 4 worden pas na 1578 tot het schepenambt geroe- 
pen. Eén van die schepenen, mr. Goyaert van Vechel (176), heeft bove~idien in de 
rekeningjaren 1551-1552 en 1552-1553 de stad als rentmeester gediend. Daarnaast be- 
vinden zich onder de 40 nog eens 3 rentmeesters. Eén van die rentmeesters, mr. Henrick 
Oliviers (van Berchuysen) (RSI) ,  is bovendien ook als weesmeester actief geweest, evenais 
Willern Wels. Verder fig~ireren in deze lijst de wedliwe van mr. Cornelis Coelborner, die 
in de stadsrekeningen van 1553-1554 en 1554-1555 herhaalde malen als policiemeester 
wordt vermeld. Deze functionarissen, gewoonlijk twee in getal, hielden zich bezig met het 
toezicht o p  de stadswerken". Tijdens de crisis van het einde van de jaren zeventig van de 

56 Het betreft Elisabeth, dochter van schepen Gerit Michiels (129) en Elisabeth van Enckevoirt. Zij 
was bovendien moeder van schepen Goyaert Lombaerts (van Enckevoirt) (123) en schoonmoeder 
van schepenen Henrick Bloeyrnan (23) en Jan vander Stegen (166). 

5 7  Zie p.171, 257. 
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zestiende eeuw, is het aantal politiemeesters uitgebreid tot 
1 2  en later weer teruggebracht tot een zevental". Dit col- 
lege heeft korte tijd een belangrijke rol gespeeld in de 
machtsstrijd die zich binnen de stad ontspon tussen 
Spaans- en Staatsgezinden. 5 politiemeesters uit die tijd 
komen ook op de lijst van de gedwongen lening van 1578 
voor. Van hen hebben er 4 ook andere bestuurlijke 
functies vervuld of zouden die iater vervullen: Dirck van- 
den Berge (R4) en de reeds genoemde Henrick Oliviers 
waren al rentmeester geweest; Willem Monix en Gregorius 
vander Meer zouden later schepen worden. Jan Tielmans 
heeft, voor zover bekend, geen andere bestuurlijke functies 
bekleed". In tegenstelling tot de voorgaande belastinglijs- 
ten komen in de lening van 1578 ook enkele in 
's-Wertogenbosch werkzame functionarissen van het 
hertoaeliik bestuur en van de Staten van Brabant voor: in 

Markt 12 
Kerkstraat 11 
Hinthamerstraat 8 
Vughterstraat 5 
Weverplaats 3 
Vughterdijk 1 
Hinthamereind - 
Orthenstraat - 
Vismarkt 

TABEL 8.10. De 40 hoogst 
aangeslagenen in de gedwon- 
gen lening van 1578, gerang- 
schikt pet blok. 

- .  
de eerste plaats betreft dat schout Jacob van Brecht. In 1552 was diens voorganger, zijn 
vader Jan van Brecht (37), wel in de zettingslijst genoteerd, maar niet getaxeerd. Daar- 
naast worden de rentmeester van de hertog en de rentmeester van de Staten van Brabant 
in Stad en ivíeierij van 's-Eertogenbosch eveneens hoog aangesiagen. in totaai maken deze 
stedelijke en regionale functionarissen 47,5 O/o van de hoogst aangeslagenen uit. Nog eens 
5 personen hebben nauwe familierelaties met de stedelijke bestuurders; van de overige 1 6  
hebben we dat niet kunnen vaststellen. 

Deze resultaten sluiten goed aan bij die van de eerdere peilperiodes. Concluderend kan 
gesteld worden dat gedurende de periode 1500-1580 van de hoogst aangeslagenen in zet- 
tingslijsten en andere min of meer vergelijkbare belastingregisters 60% tot 65% eveneens 
tot de bestuurlijke elite van de stad 's-Hertogenbosch behoorde. Vermogenselite en be- 
stuurlijke elite vallen derhalve voor een belangrijk deel samen, maar zeker niet volledig: 
30% tot 35% van de hoogst aangeslagenen in de belastinglijsten had geen aantoonbare 
banden met de stadsbestuurders. Van de andere kant behoorde niet elke stadsbestuurder 
tot de hoogst aangeslagenen in de verschillende belastinglijsten. O p  dat laatste aspect zal 
nader worden ingegaan in paragraaf 8.3, waar wordt onderzocht o p  welke positie de 
stadsbestuurders zich gemiddeld in de verschillende peilperiodes bevinden. 

Alvorens daartoe over te gaan, zullen we eerst de topografische verdeling van de eco- 
nomische toplaag in 1578 nog nader beschouwen. De verdeling van de 40 hoogst aange- 
slagenen over de 9 blokken is weergegeven in tabel 8.10. Voor de periode na 1547  be- 
schikken we niet over een bron, die het mogelijk maakt de relatieve waarde van elk huis 
binnen de stad vast te kunnen stellen. Naar analogie van de bevindingen met betrekking 
tot het begin van de eeuw en rond 1550, mag echter worden verondersteld, dat  ook rond 
1580 de duurste huizen nog steeds in het blok van de Markt stonden. 

SS PIRENNE, 's-Hertogettbosch tussen Atrecht en Utrecht, 31, 100. 
59 Jan Tielmans was wel sinds 1558 gezworen broeder van de Lieve Vrouwe Broederschap (Bijlage 

6, B382). Hij was actief als linnenlakenkoopman, hoewel hij ook in andere goederen handelde. 
Z o  leverde hij rond 1578 aan de Antwerpse firma Delln Faille 92 huiden en 16 dozijn Bossche 
messen. BRULEZ, De firtnrr delln Fnille, 47. Zijn zoon Tielman Jan Tielmans was in 1610, 1613 
en 1617 schepen van de stad. 
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8.2.4. TOPOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE 
VERMOGENSELITE OVER DE STAD (1 5 00-1 5 80) 

O m  de verdeling van de vermogenselite over de verschillende blokken te kunnen vergelij- 
ken is in tabel 8.11 het procentuele aandeel van die blokken in de drie peilperiodes weer- 
gegeven. In principe is de rangorde van 1552 aangehouden, maar de blokken die na 
1497-1512 zijn verdwener?, zijn hij de blokken geplaatst, waar ze grotendeels in zijn op- 
gegaan. De blokken die in 1552 voor het eerst gebruikt worden, zijn geplaatst bij de blok- 
ken, waar ze in 1497-1512 nog bij werden geteld. Ook als we de territoriale wijzigingen, 
zoals onder 2.2 beschreven, meewegen, is geen eenduidige ontwikkeling waar te nemen in 
tabel 8.11. Opvallend is in ieder geval wel de toename van het aantal hoogstaangesla- 
genen dat  in het blok van de Markt woonde. Daarnaast zien we steeds grote concentraties 
van zeer vermogenden in het blok van de Hinthamerstraat en het gebied ten zuiden van 
de Hinthamerstraat en 
ten zuidoosten van de 
Markt,  dat in 1497- 
1512 werd gevormd 
door Wildvarken, Ver- 
werstraat en Kerkstraat 
en vanaf 1552 door het 
blok van de Kerkstraat. 
De ontwikkelingen in de 
andere blokken zijn 
minder eenduidig. Bij- 
voorbeeld het blok van 
de Vughterstraat om- 
vatte in 1552 ook het 
oude blok van de Postel- 
straat, maar terwijl die 
blokken in het begin 
van de eeuw tesamen 
20,9% van de meest- 
vermogenden huisvest- 
ten, is dat in 1552 nog 
maar 8%.  Daarbij dient 
te worden aangetekend 
dat  het blok van de 

blok 

Markt 
iiinii-~amentiaat 
Hinthamereind 
Kerkstraat 
Wildvarken 
Verwerstraat 
Vismarkt 
Weverplaats 
Vughterstraat 
Vughterdijk 
Postelstraat 
Orthenstraat 
buiten 

x dit blok werd (nog) niet (meer) gebruikt in de indeling van de stad voor de 
belastingheffing. 

TABEL 8.1 1. Procentuele verdeling van vermogenselite over de ver- 
schillende blokken in 1497-1512, 1552 en 1578. 

Vughterdijk intussen was afgesplitst, maar zelfs als we dat percentage van 2 %  erbij tellen, 
komen we nog niet tot de helft van het percentage van het begin van de eeuw. Het blok 
van de Vismarkt vertoont een opmerkelijke en vooralsnog onverklaarbare piek in 1552. 
Duidelijk is dat  het blok van de Orthenstraat bij de rijke Bosschenaren steeds minder in 
trek was als woonomgeving. 

Blortdé heeft in zijn studie over de sociale structuren in de eerste helft van de zestiende 
eeuw ook aandacht besteed aan wat hij de topografische repartitie noemt: de verdeling 
van de stadsbevolking over de verschillende wijken. O p  basis van een analyse van de to- 
tale groep belastingbetalers in een aantal van de belastinglijsten komt hij tot de concl~isie 
dat er voor 's-Hertogenbosch gesproken kan worden van een gematigd centrum-periferie 
model: de centraler gelegen plaatsen en straten zijn over het algemeen welvarender dan de 
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meer perifeer gesitueerde stadsdelenh0. Dit betekent dat de grote verschillen niet zozeer 
tussen de blokken onderling, maar binnen elk blok afzonderlijk moeten worden gezien, 
alhoewel de blokken aan de uiteinden van de drie stadsassen, het Hinthamereind, de 
Vughterdijk en de Orthenstraat en ook het blok van de Weverplaats, gemiddeld wel 
minder draagkrachtige inwoners herbergden dan de meer centraal gelegen blokken. Wat 
de rijken betreft concludeert Blondé, inede o p  basis van de woonlocaties van de 200 
rijksten in 1502-1503 en van de 131  rijksten in 1552, dat zij meer gespreid woonden dan 
hun minder welgestelde stadsgenotenh'. De verdeling van deze personen over de verschil- 
lende blokken bij Blondé vertoont nuanceverschillen met die van onze eigen onderzoeks- 
groep. Met name de respectievelijke verdelingen aan het begin van de eeuw leveren aan- 
zienlijk afwijkingen op. Een verklaring hiervoor moet gezocht worden in het gegeven dat 
Blondé zich o p  één zetting baseert, terwijl wij een combinatie van de woonlocaties van de 
11 onderzochte zettingen gebruikten. Voor 1552 komen de bevindingen van Blondé veel 
beter met onze onderzoeksresultateri overeen: ook bij hem is de grootste groep welgestel- 
den gesitueerd in de blokken van de Markt en de Hinthamerstraat en de Kerkstraat; er 
woonden nauwelijks rijke Bosschenaren in de blokken van het Hinthamereind, de 
Orthenstraat en de Vughterdijk. Met name in de overige blokken, de middengroep, doen 
zich nuanceverschillen voor, die moeten worden verklaard uit het verschil in omvang van 
de onderzochte groep. 

8.3. DE BESTUURLIJKE ELITE I N  DE BELASTINGLIJSTEN 

In paragraaf 8.2 is de relatie tussen de bovenste procentgroep van de vermogensstratifica- 
tie en de bestuurlijke elite onderzocht. Nu vormt de bestuurlijke elite het uitgangspunt en 
wordt de relatieve positie van leden van die groep in de verschillende belastinglijsten nage- 
gaan. We volstaan hier niet met het vaststellen van de relatieve vermogenspositie van 
alleen de bestuurders die in functie waren in de jaren dat de door ons gebruikte belastin- 
gen werden geheven, maar hebben de relarieve positie van bestuurders uit een langere pe- 
riode van zo'n tien jaar rondom de belastinglijsten onderzocht. Hierbij richten we ons o p  
een tweetal categorieën bestuurders, namelijk schepenen en rentmeesters en bovendien o p  
de belangrijkste stedelijke ambtenaren, te weten de pensionarissen en secretarissen uit de 
periodes 1500-1514, 1548-1557 en 1569-1579. Van elke persoon is, voor zover moge- 
lijk, de procentgroep in de verschillende belastinglijsten vastgesteld. Voor de peiling aan 
het begin van de zestiende eeuw houdt dat in dat voor elke persoon uit de onderzoeks- 
groep o p  basis van de procentgroepen die zij in de verschillende zettingslijsten innamen, 
een gemiddelde procentgroep is berekend. Voor de twee andere peilmomenten beschikken 
we slechts over telkens één relevante bron. Wat betreft de zettingslijst van 1552 kan wor- 
den volstaan met het bepalen van de procentgroep van de verschillende bestuurders in die 
belasting, terwijl in het geval van de gedwongen lening van 1578 voor een enigszins an- 
dere benadering is gekozen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor de verschillende 
bestuurders verwerkt in bijlage 3. 

60 BLONDE,  De socmle structurett, 81-93.  
61 Ibidem, 91-93. 
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In de 1 5  schepenjaren die samen de periode 1500-1514 vormen, zetelden in de Bossche 
schepenbank in totaal 68 verschillende schepenen. In diezelfde periode vervulden 49 
personen de functie van rentmeester of goede man, van wie er 11 in dezelfde periode ook 
als schepen actief waren. Tenslotte telde de stad l pensionaris en h secretarissen, van wie 
er 1 tevens het schepenainbt vervulde. De frequentie van de procentgroepen en de gemid- 
delde procentgroepen zijn per functie afzouderlijk en voor alle 3 de categorieën gezamen- 

gemiddelde 
%-groep schepenen rentmeesters' secretarissen' totaal 

1 
5 2 
s  3 
i 4 
i 5 
s 6  
i 7  
i 8  
s  9 

i 10 
i 15 
s  20 
s  30 
37,4 
40,5 

onbekend 

TOTAAL 68 49 7 113 

GEMIDDELD 8 ,s  7,7 11,0 8,4 

'I rentmeesters en secretarissen die tevens schepen zijn geweest, zijn hier meegeteld. In het totaal per frequentie is iedere 
persoon slechts eénmaal geteld. 

TABEL 8.12. Frequentie van de gemiddelde procentgroep in de zettingen (1497-1512) bij schepe- 
nen, rentmeesters, secretarissen en de totale groep (1500-1514). 

lijk weergegeven in tabel 8.12. 
Allereerst de schepenen: 4 van de 68 schepenen behoren in de onderzochte periode in 

alle zettingen waarin zij voorkomen tot procentgroep 1 en kunnen dientengevolge tot de 
meest vermogende Bosschenaren van hun tijd worden gerekend. Het betreft hier: ridder 
Jan Back (9), Lucas van Erp (69), Jan Ghysseien (81) en Goessen vanden Hezeacker 
(101). Slechts een zestal schepenen blijkt zich in de onderzochte zettingen gemiddeld ge- 
nomen lager dan procentgroep 20 te bevinden; hun positie varieert van procentgroep 20,7 
tot 40,S. Albert van Berkel (14), in het schepenjaar 1512-1513 voor het eerst schepen van 
's-Hertogenbosch, komt in de zetting van dat jaar voor onder het blok van de Hinthamer- 



3 04 Heren van de raad 

straat en behoort dan tot procentgroep 25-26. Eén van de eisen, waaraan zittende schepe- 
nen moesten voldoen, was dat zij gedurende hun ambtsperiode binnen de stad woonachtig 
dienden te zijn. Het is daarom niet verwonderlijk dat Albert van Berkel in 1512-1513 
binnen de stad woont. Het is echter zeer waarschijnlijk dat hij, hoewel poorter van 's- 
Hertogenbosch, het grootste deel van zijn leven buiten de stad heeft doorgebracht; in geen 
enkele van de andere 1 0  zettingen komt hij voor. In de gemene zetting van 1552 figureert 
hij bovendien onder de buitenpoorters en behoort hij tot procentgroep 6. Alberts achter- 
neef Gerit van Berkei (15) behoort in 1512-1513 tot procentgroep 14-15. In dat jaar en 
bij nog twee andere zettingen wordt hij onder het blok van de Weverplaats gerekend, in 
drie andere zettingen komt hij voor als woonachtig buiten de stad, waarbij éénmaal ex- 
pliciet Astenh2 als zijn woonplaats wordt aangeduid. Zijn relatieve positie in de zes belas- 
tinglijsten waarin hij voorkomt, schommelt tussen procentgroepen 14-15 en 65, met een 
gemiddelde van 30. Een duidelijke verklaring voor die schommelingen is niet te geven. 
Men zou verwachten dat hij als buitenpoorter minder zou betalen dan als inwoner van de 
stad, maar dat blijkt niet het geval. Ook bij anderen die nu eens binnen de stad en dan 
weer daarbuiten woonden, is een dergelijk patroon niet waarneembaar. Het lijkt erop dat 
uitsluitend onroerend goed binnen de stad werd aangeslagen, ongeacht of de eigenaar 
binnen of b~iiten de stad woonde. Dit zou betekenen dat Albert van Berkel nauwelijks of 
geen goederen van betekenis binnen 's-Hertogenbosch heeft bezetenGAaar hij in de jaren 
dat liij buiten de stad woonde niet in de zettingen werd aangeslagen. 

Peter de Borchgreve (30) komt in totaal in zes zettingslijsten voor, tweemaal in het 
blok van de Weverplaats, tweemaal in dat van de Vughterstraat en tweemaal als woon- 
achtig buiten de stad. Zijn relatieve positie in die zettingen schommelt tussen procent- 
groepen 7 en 50, gemiddeld bezet hij procentgroep 20,7. Toen hij in 1502 tot schepen 
werd gekozen, woonde hij niet in de stad. Een bode werd uitgezonden naar Peters land- 
goed te ~ e r k e l ' ~  om hem van zijn verkiezing o p  de hoogte te stellen en hem te verzoeken 
zich naar de stad te begeven. Toen hij in 1514 opnieuw tot schepen was benoemd, moest 
een bode hem hiervan in Breda gaan verwittigen. Peters familielid Dirck de Borchgreve 
(29)" komt slechts tweemaal voor in de zettingslijsten, met een gemiddelde procentgroep 
van 40,5. Het is begrijpelijk dat hij in de vroegste zettingen niet voorkomt, daar hij rond 
1488 was geboren en i11 het begin van de zestiende eeuw derhalve waarschijnlijk nog bij 
zijn vader inwoonde. AIS (ongeveer) achtienjarige droeg hij in 1506 voor het eerst zelf- 
standig bij in een gemene zetting, zo ook in 1507. In de laatste twee zettingen komt hij 
niet voor; wellicht heeft hij zich buiten de stad gevestigdbh. In 1513 was hij weer in de 
stad woonachtig, omdat hij toen voor het eerst schepen was. In de daaropvolgende jaren 
werden herhaaldelijk boden uitgezonden met het doei Dirck de Borchgreve naar de stad te 
roepen om deel te nemen aan raadsvergaderingen. Meestal vonden de boden hem in Esch, 

Tussen 1389 en 1432 had zijn familie de heerlijkheid Asten bezeten. Zie: VAN SASSE VAN 
YSSELT, 'De heerlijkheid Asten', 66.  
Zijn vader Hugo overleed rond 1505-1506. O p  20-7-1504 wordt hij althans nog als levend ver- 
meld (GAH RA 1272, 512r) en op 12-4-1507 als overleden (GAI3 RA 1276, 332r), terwijl hij in 
de rekening van de Lieve Vrouwe Broederschap over het jaar 1506-1507 vermeld wordt onder 
het kopje faulten vat1 dootsculden, hetgeen erop duidt dat hij voor het midden van 1506 is 
overleden. Hugo bezat een aantal goederen binnen de stad, waarvan wellicht een deel in handen 
van Albert is gekomen. Wanneer de hele erfdeling is afgerond is onbekend. 
Het betreft hier waarschijnlijk het goed ten Mortel onder Udenhout, dat  zijn zoon Peter in 1524 
verkocht. Zie: SY2, 433. 
Peters grootvader was een broer van de vader van Dirck. 
Zijn vader bezat onder andere goederen onder Nuenen. Zie: COENEN m.m.v. ALISIC, Vijf 
eetriuen kerkdorp Nuenetz, 13, 18. 
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soms ook elders. Toen hij in 1528 voor de zesde maal tot schepen werd gekozen bevond 
hij zich in Oisterwijk; in 1531 ten tijde van zijn zevende benoeming verbleef hij in Oir- 
schot". Ook Gerlach de Rover (160), die gemiddeld tot procentgroep 37,4 hoort, was het 
grootste deel van zijn bestuurlijke leven buiten 's-Hertogenbosch woonachtig. Van de vijf 
zettingen waarin hij voorkon~t, vinden we hem éénmaal onder het blok van de Kerkstraat; 
de andere vier maal wordt hij als buitenpoorter aangeslagen. O p  het moment dat  hij in 
1503 voor het eerst tot schepen van de stad werd gekozen, was hij actief als kastelein van 
het kasteel van Heeswijkhx. Wanneer later zijn presentie bij raadsvergaderingen dringend 
nodig was, vonden stadsbodes hem meestal te Middelrode, alwaar hij het goed de Hons- 
hoornik bezat". Tenslotte is daar nog schepen Filips Sanders (161), die gemiddeld tot 
procentgroep 27,8 behoort. Over hem is nauwelijks iets bekend. 

Van 4 schepenen tenslotte kan de relatieve positie niet worden vastgesteld. Van het 
totale aantal schepenen, waarvan de vermogenspositie wel kan worden bepaald, behoren 
er 27, dat is 42%,  tot de hoogste 5 procentgroepen en nog eens 2 3  tot de volgende 5 
procentgroeperi. In de periode 1500-1514 behoort derhalve 78% van de schepenen tot de 
10% Bosschenaren die het meest vermogend waren; maar liefst 91% van de schepenen 
zijn terug te vinden onder de bovenste 20%. De meeste van de zes uitschieters naar bene- 
den hebben we in het voorgaande ltunnen verklaren. Met name de woonplaats van de 
betrokken schepen, binnen of buiten de stad, lijkt hierbij een belangrijke rol te hebben 
gespeeld. Gemiddeld behoren de schepenen die tussen 1500 en 1514 de stad bestuurden in 
de zettingslijsten van 1497-1512 tot procentgroep 8,3. Het overgrote deel van de sche- 
penen kan derhalve tot de financieel-economische bovenlaag var1 de stad worden gere- 
kend. 

Het financiële bestuur van 's-Hertogenbosch was tussen 1500 en 1514 in handen van in 
totaal 49 verschille~lde functionarissen. in  dit verband zijn zowel de rentmeesters-in-naam, 
als de sinds 1499 actieve goede mannen meegerekend. Van 4 van deze personen kan de 
relatieve vern~ogenspositie niet worden vastgesteld. Onder de overige 4 5  bevinden zich 11 
personen die in dezelfde periode ook als schepenen actief zijn geweest70. In vergelijking 
met de schepenen ontbreken bij de rentmeesters grote uitschieters, zowel aan de boven- 
kant als aan de onderkant: geen van de rentmeesters behoort in alle zettingslijsten tot 
procentgroep 1; daar staat tegenover dat de rentmeester die in de zettingen het laagst 
wordt gewaardeerd, gemiddeld o p  procentgroep 25,4 uitkomt, tegenover procentgroep 
40,s  bij de schepenen. Van de 45  rentmeesters van wie we de vermogenspositie kennen, 
behoren er 18  (40%) tot de bovenste S procentgroepen en nog eens 1 7  (38%) tot de pro- 
centgroepen 6 tot en met 10. Net als bij de schepenen behoort derhalve 78% van de rent- 
meesters tot de rijkste 1 0 %  van de Bossche stadsbevolking. Onder de bovenste 20% van 
de Bossche belastingbetalers vinden we zelfs 96% van alle rentmeesters terug. Slechts 
Dirck Goyaerts van Gestel (R20), rentmeester in 1497 en 1503 ert broer van schepen 

67 Zie de posten vat1 bodetdoo~r in de stadsrelceningen: GAH OA 834, 1527-1528; B35, 1528- 
1529; B37, 1530-1531; B38, 1531-15.32; B29, 1532-1533. 

68 GAH OA B13, 1503-1504, vafl bodetzloorz; zie p.278. 
69 GAH OA 814, 1505-1506, vatr bodetdootz; B17, 1506-1508, ibidem; SPIERINGS, 'De Hons- 

hoornik in Middelrode', 115, 116. 
70 In de berekeningen met betrekking tot de rentmeesters zijn deze personen gewoon meegeteld; in 

de berekeningen voor de geliele bestuurlijl<e elite aan het einde van deze paragraaf, zijn zij na- 
tuurlijk maar éénmaal meegewogen. 



306 Heren van de raad 

Ghysbert van Gestel, en mr. Lambert Zweders (alias Hacken) (R70)", rentmeester in 
1501 en waarschijnlijk een kleinzoon van de Dirck van Beerse die in 1454-1455 rent- 
meester was geweest, blijven met procentgroepen 20,1 en 27,2 onder de grens van 20%. 

De gemiddelde procentgroep van de rentmeesters ligt o p  7,7. Dat betekent dat de rent- 
meesters gemiddeld meer belasting betaalden in de verschillende zettingen dan de schepe- 
nen. Wanneer we de rentmeesters uitsplitsen naar rentmeesters-in-naam en goede mannen, 
krijgen we het volgende beeld: de rentmeesters-in-11aam nemen gemiddeld procentgroep 
9,2 in, de goede mannen daarentegen procentgroep 5,9. Formeel was in 1499 vastgelegd 
dat  de goede mannen uit de burgers moesten worden gekozen, die voor minstens 1000 
Rijnsgulden gegoed waren7*. Uit de aanslagen van de goede mannen in de verschillende 
zettingslijsten blijkt nu dat die eis in de praktijk werd nageleefd. De rentmeesters-o~ide- 
stijl daarentegen stonden o p  een enigszins lager financieel niveau, lager ook dan de sche- 
penen. 

111 de periode 1500-1514 komt de kortstondig als stadspensionaris actieve mr. Ghys- 
bert (die) Hollander (~2)'"n geen enkele zettingslijst voor; slechts in de huishuurbelasting 
van 1505-1506 wordt hij aangeslagen voor 4 0  stuivers, waarmee hij tot procentgroep 9- 
1 2  behoort. In dezelfde periode telde de stad een zestal secretarissen. Wat betreft de rela- 
tieve vermogenspositie vertonen de secretarissen een gevarieerd beeld: schepen-secretaris 
Raas Raassen (158) scoort het hoogst met procentgroep 3,9; gevolgd door Nicolaes Kuyst 
(S10) met j , &  Peter van Os (SIS) met 8,2; Marten de Greve (82) met 14 , s  en Simon 
vander Couderberch (SS) met 22,6; de relatieve positie van Henrick Pelgrom (S14) hebben 
we niet kunnen vaststellen. Marten de Greve vinden we in de gemene zetting van 1552 
terug in procentgroep 3. Als we ons beperken tot de zettingen van het begin van de zes- 
tiende eeuw, moet worden geconstateerd dat de gemiddelde vermogenspositie van de se- 
cretarissen met procentgroep 11,0 aanzienlijk lager ligt dan die van de schepenen en rent- 
meesters. 

De bestuurders en hoge stedelijke functionarissen, die in de periode 1500-1514 de 
stad 's-Hertogenbosch regeerden, blijken in grote meerderheid tot de vermogenstop van de 
Bossche stadsbevolking te behoren. Van deze groep als geheel behoort 4 1 %  tot de boven- 
ste 5 procentgroepen en maar liefst 75% tot de bovenste 1 0  procentgroepen. Gemiddeld 
zijn schepenen, rentmeesters en secretarissen te situeren in procentgroep 8,4. De rentmees- 
ters scoren het hoogst in de financieel-econon~ische rangorde, gevolgd door de schepenen 
en daarna de secretarissen. Hoewel het grootste deel van de bestuurlijke elite samenvalt 
met de vermogenselite van de stad, vinden we ook personen die lager scoren o p  de vermo- 
gensladder, terug o p  een schepenzetel. O p  twee na behoren de bestuurders en secretarissen 
echter steeds tot de bovenste 30% van de beiasringbetalende bevolking. Hoewel in die 
gevallen geen sprake is van de financiële top, betreft dit altijd nog mensen die we als wel- 
gesteld kunnen kenschetsen. De schepenen en rentmeesters werden derhalve gerecruteerd 
uit een brede bovenlaag van vermogende tot zeer vermogende burgers. Het omgekeerde is 
niet het geval: niet iedereen die tot de financiële bovenlaag behoorde, ook niet de puissant 
rijke, kwam zonder meer in aanmerking voor bestuurlijke functies. 

71 GAH RA 1270 200r, 27-10-1501; 1275 331r, 9-4-1506. Is hij de Lambert Sweerts, die in 1515 
schout van Deurne is (1286 7r, 17-10-1515)? 

72 Zie p.95. 
73 Zie p.265-266. 
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8.3.2. DE BESTUURDERS UIT DE PERIODE 1548-1557 
IN DE GEMENE ZETTING VAN 1552 

In de tien schepenbanken die het bestuur over de stad 's-Hertogenbosch tussen 1548 en 
1557  in handen hadden, zetelden in totaal 4 3  schepenen. Het beheer van de stedelijke 
financiën was in dezelfde periode in handen van 2 3  rentmeesters, van wie er 5 in dezelfde 
periode ook als schepen fungeerden. Tenslotte telde de stad tussen 1548 en 1557 1 pensi- 
onaris en in totaal 7 secretarissen. Van al deze functionarissen is de relatieve positie in de 
gemene zetting van 1552 vastgesteld. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd de positie van 5 7  
van de 68 bestuurders, dat is 84%, te achterhalen. De individuele gegevens zijn weergege- 

gemiddelde 
%-groep schepenen rentmeesters' secretarissen' totaal 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 o 
12 
14 
25 

onbekend 

TOTAAL 43 23 8 68 

' rentmeesters en secretarissen die tevens schepen zijn geweest. zijn hier meegeteld. In het totaal per frequentie is iedere 
persoon slechts eenmaal geteld. 

TABEL 8.13. Frequentie van de procentgroep in de gemene zetting van 1552 bij schepenen, rent- 
meesters, secretarissen en totale groep (1 548-1 557). 

ven in bijlage 3, de gegevens per groep zijn samengevat in tabel 8.13. 
In totaal 7 schepenen maken in de zetting van 1552 deel uit van de bovenste procent- 

groep. Zij behoren daarmee tot de meest vermogende Bosschenaren. Van alle 37  schepe- 
nen die we kunnen identificeren, behoort 6 8 %  tot de eerste 5 procentgroepen en maar 
liefst. 97% tot de eerste 10. Slechts één schepen valt sterk uit de toon: Arnt van Campen 
(49), die tot procentgroep 25  behoort. Waarom Arnt van Carnpen zo laag scoort is on- 
duidelijk. Zijn vader, Marten van Campen (50), was tussen 1496 en 1520 zesmaal sche- 
pen geweest, waarvan de laatste keer president-schepen. In de zettingen van het begin van 
de eeuw bezet deze Marten gemiddeld procentgroep 6,6. Hij liet overigens wel schulden 
na aan zijn weduwe: zij moest in 1527 goederen verkopen om een schuld van 300 gulden 



308 Heren van de rand 

te kunnen betalen, die haar overleden man aan zijn functie van kastelein van Oud-Herlaer 
had overgehouden74. Uit de zettingslijst van 1552 kan echter worden opgemaakt dat de 
weduwe de financiële problemen die de nalatenschap van haar man met zich hadden mee- 
gebracht, ruimschoots te boven is gekomen: ze behoort dan namelijk tot procentgroep 1. 
De positie van haar zoon Arnt steekt daar schril bij af. Het is zeker niet zo dat  hij toen 
pas aan het begin van zijn volwassenheid stond en nog maar pas zijn maatschappelijke 
carrière was begonnen: ten tijde van de gemene zetting van 1552 was Arnt reeds circa 42  
jaar oud. Pas vier jaar later werd hij voor het eerst schepen. Wel was hij al minstens vanaf 
1548 actief als bestuurder van het Neynselsgasthuis voor arme vrouwen7'. Het lijkt erop 
dat  zijn vermogenspositie zich na 1552 heeft verbeterd; zijn weduwe betaalt in de ge- 
dwongen lening van 1578 in ieder geval een bedrag van 25  pond, waarmee zij tot de bo- 
venste 131 aangeslagenen behoort. Sterker nog dan in het begin van de zestiende eeuw 
concentreren de schepenen zich in 1552 in de top van de zetting: o p  één uitzondering na 
behoorden ze zelfs allenlaal tot de bovenste 1 0  procentgroepen. De gemiddelde procent- 
groep lag eveneens aanzienlijk hoger: 4,8. 

Van 1 9  van de 23 rentmeesters die tussen 1548 en 1557 de financiën van de stad 
's- Hertogenbosch beheerden, kan de relatieve vermogenspositie worden achterhaald. O p  
één uitzondering na behoren zij allen tot de bovenste 8 procentgroepen. Henrick de Hont  
(R32), die in 1555 voor het eerst rentmeester werd, behoort tot procentgroep 12. Zijn 
"ader, ook Heririck de Kont geheten, vair in dezelfde beiastingiijst onder procentgroep J. 
Ook bij de rentmeesters ligt de gemiddelde procentgroep met 4,8 aanzienlijk hoger dan 
aan het begin van de eeuw. 

Pensionaris Roelof Loekemans (P3) komt niet voor in de zettingslijst van 1552. Van 
de 7 secretarissen, die 's-Hertogenbosch tussen 1548 en 1557 telde, kunnen er 6 in de 
belastinglijst van 1552 worden teruggevonden. Hun posities varieren van procentgroep 5 
(Jan Brock (S2)) tot procentgroep 1 4  (Wouter Scellens (S16)). Gemiddeld zijn de secreta- 
rissen te situeren in procentgroep 9,2. Vergeleken met de gemiddelde positie in het begin 
van de eeuw, betekent dat ook voor deze groep een lichte verbetering. 

Wanneer we schepenen, rentmeesters en secretarissen gezamenlijk bezien, blijkt dat 
6 0 %  van deze functionarissen in 1552 tot de bovenste 5 procentgroepen behoren en nog 
eens 32% tot procentgroepen 6 tot en met 10. Slechts 4 personen bezetten een relatieve 
positie lager dan procentgroep 10. De gemiddelde procentgroep voor de gehele groep 
bedraagt nu 5,2 tegenover 8,4 in het begin van de zestiende eeuw. Alle 3 de onderzochte 
categorieën zijn in 1552 gemiddeld o p  een hogere positie terug te vinden in de Bossche 
vermogensstratificatie, dan aan het begin van de eeuw. De positie van de secretarissen 
blijft naar verhouding gelijk: o p  enige afstand achter die van schepenen en rentmeesters. 
De gemiddelde procentgroep van schepenen en rentmeesters is ten opzichte van het begin 
van de eeuw voor beide groepen aanzienlijk gestegen. Bovendien is in 1552 het onder- 
scheid tussen beide groepen weggevallen: allebei scoren ze gemiddeld 4,8. Of dit verklaard 
moet worden door een groei in het gemiddelde vermogen van de schepenen of door een 

74 GAH RA 1306, 149rv, 3-6-1527. De functie van kastelein van Oud-Herlaer was vóór hem al 
vervuld door zijn vader Arnt en zijn schoonvader Ywan van Dommelen. Zie: SPIERINGS, 'Oud 
Herlaar', 107-108. 

75 Zie: GAH RA 1350, 382r, 11-2-1548; 1366, 688v, 26-9-1555; 1371, 334r, 30-4-1557; 1375, 
430v, 4-2-1558; 1376, 522r, 13-4-1559; 1389, 188v, 7-3-1566; 1.390, 212r, 3-9-1567; GAH 
Archief van het Neynselsgasthuis, 20. COOPMANS, De rechtstoestnttd, 28. Dc stichter van dit 
gasthuis, Henrick van Neynsel had bij testament uit 1345 bepaald dat een van de bestuurders 
altijd een rnamelijke bloedverwant van zijn moeder moest zijn. Dit gasthuis stond ook bekend 
als het Cainper7sgnsthuis. 
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afname daarvan bij de rentmeesters is moeilijk uit te maken. Vast staat echter dat in 1547 
de functie van goede man, zoals in 1499 ingevoerd om de stedelijke financiën te saneren, 
werd opgeheven en dat  werd teruggegrepen o p  de aloude rentmeester, die veel minder 
volmachten bezat en in sterkere mate verantwoording schuldig was aan het stadsbestuur. 
De expliciete eis dat de goede mannen onder de rijksten moesten worden gevonden, gold 
niet voor de rentmeesters. 

De gedwongen lening van 1578 betreft 837 personen of huishoudens. De bedragen waar- 
voor zij werden aangeslagen zijn weinig gedifferentieerd: 5 2 %  van hen betaalde elk 6 

bedrag 
in ponden frequentie 

onbekend 

TOTAAL 837 

cum. %cum. 

9 1,1 
i û  i,2 
40 4,8 
45 5,4 
48 5,7 

131 15,7 
176 21,O 
399 47,7 
833 99,5 
834 99,6 
837 100,O 

schepen rentmr.. 

2 

3 

secr.' totaal 

2 

3 
1 

1 12 
2 8 
2 5 

1 

rentmeesters en secretarissen die tevens schepen zijn geweest, zijn hier meegeteld. In het totaal per frequentie is iedere 
persoon slechts éenmaal geteld. 

TABEL 8.14. Frequentie van de aanslagen van schepenen, rentmeesters, pensionarissen en secre- 
tarissen (1569-1579) in de gedwongen lening van 1578. 

pond, 27% betaalde elk 1 2  pond. Met name in de hogere regionen van de lening is echter 
wel sprake van de nodige differentiatie. Daarom kon hiervoor in paragraaf 8.2.3 aan de 
hand van deze lening de vermogenselite aan het einde van de jaren tachtig van de zestien- 
de eeuw worden besproken. Toepassing van de procentgroepen-methode is onder deze 
omstandigheden niet bijzonder zinvol. Daarom is ervoor gekozen in dit geval uit te gaan 
van de daadwerkelijk betaalde bedragen. In tabel 8.14 zijn zowel de bedragen die werden 
betaald, als de frequentie waarmee deze bedragen voorkwamen, alsmede de cumulatieve 
frequentie en het cumulatieve percentage weergegeven. Daarnaast zijn de gegevens over 
onze drie onderzoeksgroepen geplaatst. Tenslotte moet hier met nadruk o p  de veel gerin- 
gere omvang van de groep betalers worden gewezen: 837 personen tegenover maar liefst 
3.959 in 1552. Rekening houdend met die daling kunnen we constateren dat in 1578 
slechts ongeveer een vierde van het aantal personen van 1552 werd aangeslagen; 
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vanzelfsprekend gaat het bij dat vierde om het meest welgestelde deel van de bevolking. 
In totaal telde 's-Hertogenbosch tussen 1569 en 1579 in 6 schepenstoelen 3 8  verschil- 

lende schepenen. Van hen kunnen er 25  worden teruggevonden in de lijst van 1578. Tot 
de 9 Bosschenaren die maar liefst 100 pond bijdroegen, behoren 2 schepenen: Henrick 
Bloeyman (23) die in 1552 nog tot procentgroep 6 had behoord, en Goyaert Lombaerts 
(van Enckevoirt) (123). In totaal 22  schepenen behoren bij de bovenste 21% van de be- 
lastingbetalers (hetgeen naar de verhoudingen van 1552 omgerekend ongeveer procent- 
groep 3 en hoger zou betekenen). Twee schepenen leenden de stad elk 1 2  pond. Jacob 
Craen (55) tenslotte bracht 6 pond op. Deze laatste werd in 1579 voor het eerst schepen 
en was, voor zover kan worden nagegaan, een echte nieuwkomer in de bestuurlijke elite 
van de stad. Geen enkel familielid, ook niet van moederszijde, had eerder een bestuurlijke 
functie bekleed. Wel was zijn vader actief geweest in allerlei functies, met name binnen 
het ambacht~mi i ieu~~.  Ook was Jacob zelf niet in een Bossche bestuurdersfamilie inge- 
trouwd; zijn vrouw Barbara van ~ e r c k e n r o d e ~ '  was afkomstig uit het gebied van het oude 
graafschap Loon. Het lijkt erop dat de belangrijkste stilnulans voor de bestuurlijke car- 
riere van Jacob Craen gezocht moet worden in zijn academische opleiding, die hij in 1545 
in Leuven begon, in Orléans voortzette en afsloot als licentiaat in beide rechten7'. Deze 
opleiding werd goeddeels bekostigd ~ i i t  de opbrengsten van het beneficie van het Sint-Bar- 
bara-altaar in de Sint-Joriskapel in 's-IHertogenboscli, waarmee Jacob tot 1552 bekleed 

79 was . in i 5 5 6  werd hij gezworen broeder van de Lieve Vrouwe Broederschap. Zijn zoon 
Tielman werd in 1560 o p  de zeer jeugdige leeftijd van acht of negen jaar benoemd tot 
kanunnik in de Sint-Jan. Als voogd fungeerde Jasper Craen, de broer van Jacob en sinds 
1554 eveneens kanunnik in 's-Hertogenbosch8". Het lijkt erop dat Jacob in de jaren vijftig 
en zestig meestentijds buiten 's-Hertogenbosch verbleef. Begin jaren zestig van de zestiende 
eeuw verbleef hij in ieder geval in ~ u i k "  en de herkomst van zijn vrouw duidt erop dat 
hij al veel eerder bekend is geweest in h i k  en Maastricht. Na terugkeer in zijn geboorte- 
stad werd Jacob door de zittende schepenen van 1575 o p  de naar Brussel gezonden lijst 

Arnt Craen(en) was in 1525-1526 en 1535-1536 onderweegmeester van het brood (GAH OA 
B32 en B42, ontfanck conzende wart meesteren); in 1536-1537 en 1539-1540 keurmeester van 
de vis (GAH O A  B43 en B46, ibidem); in 1527-1528 deken van de nestelmakers (GAH OA B34 
ibidem). Bovendien was hij van 1521 tot en met 1532 rentmeester van het Sint-Eloysgasthuis 
voor arme vrouwen (GAH Archief van de particuliere gasthuizen, Sint-Eloysgasthuis). 

In een akte uit 1563, hij is dan reeds overleden, wordt hij aangeduid als Arnoldus de Best 
alias Craen (GAH RA 1383 557r, 13-9-1563). Of hij uit de vooraanstaande Sint-Oedenrodese 
familie Craen / Cranen stamt is daarom maar zeer de vraag en in ieder geval vooralsnog niet te 
bewijzen. Vergelijk: Henrick Craen was schepen van Sint-Oedenrode in 1439 (VAN ROOIJ, Het  
Oud-archief wan het Groot-Ziekeítgasthtiis 11, regesten 873-875); Willem Cranen 1 Craen was 
schepen aldaar in 1541 en 1558 (MOMMERS, St. Oedenrode, 27-30). 
GAH RA 1414 415v, 13-7-1584. In 1580 machtigt Jacob Craen onder andere mr. Janrzett Her- 
kenroy, canoniek valt Sunte Bartholomeus kercke tot Luydich om cijnzen en dergelijke, die hij in 
en rond Luik bezat, te innen. Ongetwijfeld was deze kanunnik op de een of andere manier ver- 
want aan Barbara van Herckenrode. 
MUL IV 312: inschrijving van Jacobus Croiz de R u ~ c o d u ~ i s ,  31-8-1545. Controle van de origi- 
nele matrikels (ARAB, Fonds oude universiteit van Leuven) wees uit dat  er inderdaad Crotz in 
plaats van Craen staat; het is evenwel duidelijk dat het hier Jacob Craen betreft. In de schepen- 
protocollen wordt hij steeds aangeduid als licentiaet inde rechten (bijvoorbeeld: GAH RA 1403, 
148v, 21-2-1578; 1413, 141v, 11-6-1579). 
Schutjes, Geschiedenis van het bisdom IV, 384. 
Ibidem 265, 266, 269. 
In een loterijrekening uit het begin van de jaren 1560 vinden we genoteerd: Van mr. Jacop 
Craerz tot Luydick 32 pure lootetz (GAM OA A461, nr.5). 
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van verkiesbare personen gezet8'. Dat jaar werd hij nog niet tot schepen gekozen, maar in 
1579 viel hem die eer wel te beurt. Begin jaren tachtig was Jacob actief als stadhouder 
van de schout8! In 1585 overleed hij. Het lage bedrag waarvoor hij in 1578 werd aange- 
slagen, duidt erop dat zijn verkiezing tot schepen niet te danken was aan zijn vermogen, 
maar eerder aan zijn opleiding en zijn sociale contacten, bijvoorbeeld via de Broederschap. 

In vergelijking met de voorgaande twee peilperiodes is het aantal rentmeesters tussen 
1569 en 1579 erg klein. Het grootste deel van die periode was het beheer van de sradsfi- 
nanciën in handen van Henrick de Hont (R32) en Marten 's Heeren (94). Eerder is al 
ingegaan o p  de perikelen, die zich voordeden rond de verkiezing van de rentmeesters 
vanaf de jaren vijftig van de zestiende eeuw8" In dat verband opperden we dat de lange 
duur van de ambtstermijn van De Hont en 's Heeren wellicht een middel was om het 
sluimerende conflict over de rentmeestersverkiezing te kunnen laten rusten. Ook over de 
verwikkelingen rond de opvolging van de twee rentmeesters is reeds gesproken: 's Heeren 
werd in 1577  schepen, De Hont kreeg Adriaen Zegers (R69) en Henrick van Broekhoven 
(44) als nieuwe rentmeesters naast zich. Waar de rentmeesters, en vooral de goede man- 
nen, aan het begin van de eeuw gemiddeld vermogerider waren dan de schepenen en ze in 
1552 gemiddeld nog voor een even groot bedrag werden aangeslage~l, betalen ze in de 
gedwongen lening van 1578 veel minder dan de schepenen: 's Heeren was in 1578 reeds 
overleden, De I-lont leende de stad 25 pond en Van Broeklioven en Zegers ieder 1 2  pond. 
De benoeming van twee nieuwe rentmeesters in 1577 gebeurde volgens de procedure 
waarbij het derde lid één rentmeester koos uit een voordracht van drie kandidaten vtlyt 
d'lichnem uander stadt, opgesteld door de eerste twee leden, en de eerste twee leden o p  
hun beurt één rentmeester kozen uit een voordracht van drie personen uuyten raedt, opge- 
steld door het derde lid8'. De representant van de eerste twee leden was Van Broekhoven, 
die in 1571 schepen was geweest. Adriaen Zegers was de vertegenwoordiger van het derde 
lid, hoewel hij naar alle waarschijnlijkheid een jongere broer was van schepen Zeger 
Adriaens (6)". Wat hun finariciële bijdrage in de lening van 1578 betreft, was er echter 
geen verschil tussen beide nieuwe rentmeesters. De twee andere rentmeesters waren bij 
hun aantreden nog nooit schepen geweest, maar namen beiden na beeïndiging van hun 
ambtstermijn éénmaal zitting in de schepenbank. 

Van de twee pensionarissen die tussen 1569 en 1579 binnen 's-Hertogenbosch func- 
tioneerden, was Andries Hessels ( P I )  in 1578 niet meer in de stad wooilachtig. Hij was 
waarschijnlijk in mei 3578 als griffier in dienst getreden van de Staten van Brabantx7; hij 
droeg daarom niet bij in de gedwongen lening in zijn oude woonplaats. Roelof Loeke- 
mans (P3) leende de stad 25 pond. Van de vier secretarissen betaalde een tweetal, name- 
lijk Wouter Scellens (S16) en Peter de Gort (S4), 18 pond, terwijl de andere twee, Gerit 
Colen (53) en Willem van Emmerick (S7), 1 2  pond aan de stad leenden. Daarmee vallen 
deze hoge stedelijke functionarissen in dezelfde categorie als de rentmeesters. 

De schepenen uit de periode 1569-1579 droegen gemiddeld 30 pond per persoon bij 

82 ARAB AA 809130. 
83 ARAB RK 12999, kerstmis 1569 - kerstmis 1579; GAH Ambachtsgilden, schrijnwerkersgilde, 

230; GAH RA 1405, 91rv, 2-11-1583; 1414, 415v, 13-7-1584; 1415, 14Srv, 7-5-1585. 
84 Zie: p.257-260. 
85 GAH OA A3 58v, 3-12-1576. 
86 Beiden waren waarschijtilijk zonen van Adriaen, de zoon van Zeger Jan Elias en Heylwich doch- 

ter van Jan Wouters Eyckmans (zie: GAH OAA 7851, 263v, 388r). Zeger wordt meestal aange- 
duid als Zeger Adriaens of Zeger Adriaen Zegers; Adriaen meestal als Adriaen Zegers, maar 
soms ook als Adriaen Adriaen Zegers. 

87 BOSMAN, 'Indien de deugd', 23. 
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in de gedwongen lening van 1578; de rentmeesters gemiddeld 16,3 pond en de pensiona- 
rissen en secretarissen gemiddeld 1 7  pond. Gemiddeld behoorden de schepenen daarmee 
tot de bovenste 5,7% van de aangeslagenen. Door de lage differentiatiegraad in de lagere 
aanslagen is de positie van de rentmeesters, pensionarissen en secretarissen niet exact vast 
te stellen: hun gemiddelde bijdragen lagen tussen de 18  pond (bovenste 21%)  en de 1 2  
pond (bovenste 47,7%). Het gemiddelde van alle functionarissen tezamen bedraagt 27,3 
pond en valt tussen de bedragen die 5,7% en 15,7% van de aangeslagenen betaalden. O p  
het eerste gezicht wijken deze resultaten, voor zover ze te vergelijken zijn, sterk af van die 
van de eerste twee peilmomenten. Wanneer men echter in acht neemt, dat in de lening van 
1578 slechts een bijdrage werd geleverd door ongeveer een vierde van het aantal perso- 
nen, dat in de eerdere zettingen bijdroeg, blijken de resultaten juist bijzonder goed overeen 
te stemmen; wanneer we immers de hiervoor genoemde procentìiele grenzen door drie 
delen, blijken de schepenen tot de bovenste 1,5% te behoren, bevinden de overigen zich 
tussen 5,376 en 11,9% en komt de bestuurlijke elite als geheel tussen de 1,5% en de 
3,9% uit. 

Uit de belastinglijsten van 1496-1512, 1552 en 1578 blijkt ondanks individuele uitzonde- 
ringen duidelijk dat gedurende de gehele onderzochte periode 1500-1580 de bestuurlijke 
elite van 's-Hertogenbosch voor een belangrijk deel ook tot de ver~nogeilselite van de stad 
mag worden gerekend. En dat zeifs in toenemende mate: in het begin van de eeuw beho- 
ren de schepenen gemiddeld nog tot procentgroep 8,3; in 1552 al tot procentgroep 4,8; 
terwijl ze in 1578 deel uitmaken van de 5,7% hoogst aangeslagenen, hetgeen cor- 
respondeert met de bovenste 1,5% van de gehele stadsbevolking. De positie van de rent- 
meesters maakte een andere ontwikkeling door: aan het begin van de eeuw zijn de rent- 
meesters (en met name de goede mannen) gemiddeld nog rijker dan de schepenen; in 1552 
beschikken beide groepen gemiddeld over een gelijk vermogen; in 1578 is de vermogens- 
positie van de rentmeesters in vergelijking met die van de schepenen aanmerkelijk gedaald. 
In deze devaluatie van het rentmeesterschap zullen de terugkeer naar het oude rentmees- 
terschap in 1547, de aanhoudende conflicten binnen de stadsregering over de wijze van 
verkiezing van de rentmeesters en het aanzienlijke aantal rentmeesters uit ambachtskrin- 
gen een rol hebben gespeeld. Bovendien is, mede door de genoemde ontwikkelingen, het 
aantal rentmeesters dat voor de periode rond 1578 is onderzocht, erg klein. Ondanks deze 
bedenkingen kan toch worden gesteld dat het rentmeesterschap met name na het midden 
van de eeuw aanzienlijk in status is gedaald. De pensionarissen en secretarissen kunnen, 
met een gemiddelde procentgroep van 11 in het begin van de eeuw, 9,2 in 1552 en tussen 
de 7 en 1 6  in 1578, eveneens tot de bovenlaag van de Bossclle bevolking worden gere- 
kend, zij het o p  gepaste afstand van schepenen en rentmeesters. 

Het bestuurssysteem van 's-Hertogenbosch is in de loop van de zestiende eeuw in toe- 
nemende mate te kenschetsen als een plutocratie". Dat wil niet zeggen dat rijkdom het 
enige of zelfs maar het belangrijkste criterium was om tot het stadsbest~iur te kunnen 
toetreden. De sterke mate van continuïteit in de schepenfanlilies in de gehele zestiende 
eeuw weerlegt die veronderstelling afdoende. Veeleer lijkt het erop dat  de langdurig zit- 
tende schepenfamilies steeds rijker werden. Hierbij zal het aanknopen van familiebanden 
met rijke families, die nog niet tot het stadsbestuur waren doorgedrongen een belangrijke 

Vergelijk: VAN UYTVEN, 'Plutokratie'; BLONDE, D e  sociale structirren, 12-13, bijlagen 5.8 en 
5.9. BLOCKMANS, D e  volksuerteget~tooordigiltg in Vlonildereiz, 580, wees er in reactie op het 
artikel van Van Uytven terecht op dat van een zuiver plutocratisch bestuur slechts sprake is wan- 
neer alle of bijna alle bestuurders ook tot de vermogenselite behoren. Voor 's-Hertogenbosch in 
de periode 1500-1580 gaat die laatste stelling in belangrijke mate op. 
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rol hebben gespeeld. Voor die nieuwe rijken was het arrangeren van een huwelijk met een 
lid van een schepe~~familie een van de eenvoudigste, snelste en doeltreffe~idste rniddelen 
om tot de kringen van de bestuurlijke elite door te dringen. In die zin is er sprake geweest 
van een wisselwerking tussen bestuurlijke en vermogenselite, die o p  den duur heeft gere- 
sulteerd in een stijging van de schepenfamilies o p  de vermogensladder. Een en ander 
neemt niet weg dat een groot aantal personen dat tot de hoogste procentgroepen be- 
hoorde, nooit bestuurlijk actief is geweest. 

De gegevens over de woonplaats van de bestuurders in de drie onderzochte periodes zijn 

blok 1497-1 512 1552 1578 
aantal % aantal % aantal % 

Markt 
Minthamerstraat 
Hinthamereind 
Kerkstraat 
Wildvarken 
Verwerstraat 
Vismarkt 
Weverplaats 
Vughterstraat 
Vughterdijk 
Postelstraat 
Orthenstraat 
buiten 
onbekend 

totaal 

% gebaseerd op de totalen voor de stad. de categorie 'onbekend' is niet meegerekend. 
X dit blok werd (nog) niet (meer) gebruikt in de indeling van de stad voor de belastingheffing 

TABEL 8.15. Verdeling in aantallen en procenten van de bestuurlijke elite over de verschillende 
blokken in 1497-1512, 1552 en 1578. 

bijeengebracht in tabel 8.15. Zoals hiervoor al uitgebreid is uiteengezet, wordt vergelijking 
van de drie peilperiodes bemoeilijkt doordat de locatie van de blokken niet in elke periode 
exact gelijk is. Opvallend is de ontwikkeling van het aantal leden van de bestuurlijke elite 
dat in het blok van de Markt woont: terwijl bij de vermogenselite de Markt een steeds 
meer gewilde woonlocatie blijkt te zijn (zie tabel 8.11), neemt het aantal best~iurders dat 
in dat blok woont sterk af. Deze daling lijkt vooral te moeten worden gesitueerd in de 
eerste helft van de zestiende eeuw. Ook de piek van rijke Bosschenaren in het blok van de 
Vismarkt in 1552, is bij de bestuurlijke elite afwezig: tussen 1500 en 1580 is er wat die 
groep betreft sprake van een voortdurende dalende lijn met als resultaat dat er in 1578 
geen enkel lid van de bestuurlijke elite meer in dat blok woonde. Een verklaring voor het 
opmerkelijke onderscheid in de keuze van een woo~docatie tussen de vermogenselite en de 
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bestuurlijke elite, met name wat betreft het blok van de Markt en in mindere mate ook 
voor de Visinarkt, moet waarschijnlijk gezocht worden in de beroepsactiviteiten van de 
verschillende groepen. Hiervoor is al geconstateerd dat de bestuurders van 's-Hertogen- 
bosch voor een zeer belangrijk deel ook tot de vermogenselite van de stad mogen worden 
gerekend, maar dat lang niet elke welgestelde Bosschenaar tot de bestu~irlijke elite behoor- 
de. Veel bestuurders konden bestaan van de opbrengsten van h ~ i n  bezittingen en hoefden 
niet te werken voor hun dagelijks brood. Daarnaast behoorde ook een groep rijke onder- 
nemers en handelaren tot de verrnogenselite. Daar de Markt het coinmerciële centrum van 
de stad was, zullen vele van de grote handelaren zich daar gevestigd hebben. Voor de Vis- 
markt, in welk blok zich de haven bevond, geldt - zij het in mindere mate - hetzelfde. 
Blondé heeft vastgesteld dat de gerniddelde aanslag in het blok van de Markt zowel aan 
het begin van de eeuw als in 1552 constant aanzienlijk hoger ligt dan het stadsgemiddel- 
deuy. Binnen die ogenschijnlijk evenwichtige situatie deed zich echter een duidelijke ver- 
schuiving voor: een afname van het aantal bestuurders dat in het blok van de 
woonde, en een toename van rijke handelaren en ondernemers. 

We constateerden al dat behalve aan de Markt de vermogenselite met name is geves- 
tigd in het blok van de Hinthamerstraat en het gebied ten zuiden daarvan. Hetzelfde geldt 
voor de bestuurlijke elite: de populariteit van het blok van de Hinthamerstraat als woon- 
locatie groeit gestaag tussen 1500 en 1580. De blokken van liet Wildvarken, Verwerstraat 
en Kerkstraat aan het begin van de eeuw, en het blok van de Kerkstraat daarna, herberg- 
den eveneens een groot aantal bestuurders. In de blokken aan de uiteinden van de 
stadsassen woonden daarentegen nauwelijks stadsbestuurders. Opvallend is de ontwikke- 
ling in het blok van de Vughterstraat. Wat de vermogenselite betreft, valt daar een 
scherpe daling na het begin van de zestiende eeuw te constateren; ook het aandeel van de 
bestuurlijke elite daalt sterk tussen 1512 en 1552, maar is in 1578 weer terug o p  het oude 
peil van rond de 20%. Een verklaring voor deze schoinmeling is vooralsnog niet te geven, 
Tenslotte het blok van de Weverplaats: Blondé heeft geconstateerd dat de gemiddelde 
aanslag in dit blok aan het begin van de eeuw de laagste van de hele stad was. Rond 
1550 wijzigt zich dat beeld enigszins: relatief is de positie van de Weverplaats iets geste- 
gen, maar met de Orthenstraat, de Vughterdijk en het Hinthamereind behoort het nog 
steeds tot de laagst aangeslagen blokken'". Toch toont tabel 8.11 een toename van het 
aantal welgestelden dat in dat blok woonde. De toename van het aantal bestuurders is 
nog opvallender: in 1578 is de Weverplaats het blok waar na de Hinthamerstraat, de 
Kerkstraat en de Vughterstraat de meeste bestuurders wonen. Als we de kaarten van 
's- Hertogenbosch van Jacob van Deventer (c.1560), Frans Hogenberg (c.1588) 
(afbeeldingen 1 en 2) bekijken, blijkt dat een aanzienlijk deel van het blok van de Wever- 
plaats nog niet met huizen was bebouwd. Daar was derhalve ruimte voor de bouw van 
grote, prestigieuze woningen. Z o  liet schepen Henrick van Deventer (60) kort na 1527  
aan wat tegenwoordig de Keizerstraat heet, een waar stadspaleis bouwen, dat, nadat kei- 
zer Karel V er in 1545 bij zijn bezoek aan de stad had gelogeerd, bekend kwam te staan 
als het ~ e i z e r s h o p ' .  En zo zijn meer van dergelijke grote wooncomplexen als bijvoorbeeld 

8 9  BLONDE, De sociale stntctciuen, 84-85. 
90 Deze positieve ontwikkeling zal mede zijn veroorzaakt door de andere blokkenindeling: een deel 

van het blok van de Verwerstraat uit het begin van de eeuw, werd in 1552 bij het blok van de 
Weverplaats gerekend. 

91 SY2, 1-23; SMIT, 'Het Keizershof'. 
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het Hof van  evenb bergen" en het Massereelshuisy3 in het voor het overige armoedige blok 
van de Weverplaats aan te wijzen. 

Deze bevindingen voor het blok van de Weverplaats, sluiten aan bij de reeds eerder 
genoemde constatering van Blondé, dat er in het zestiende-eeuwse 's-Hertogenbosch spra- 
ke was van een gematigd centrum-periferie model. Een onderverdeling van de blokken in 
arm of rijk heeft weinig zin; voor zover er al sprake was van scheiding in het woonpa- 
troon tussen arm en rijk, deed zich die o p  veel kleinere schaal voor: de rijken woonden in 
grotere mate aan de belangrijkste pleinen en straten van de stad dan de armen. 

Nu is vastgesteld dat de overgrote meerderheid van de bestuurlijke elite ook wat vermo- 
gen betreft tot de bovenlaag van de Bossche bevolking behoorde, dient de vraag zich aan 
hoe bestuurders hun vermogen hebben verworven en in hun levensonderhoud hebben 
voorzien. Veel schepenen behoorden tot families die reeds lang deel uitn~aakten van de 
..-- VLLmogense!ite van stad: zij erfden (een dee! van) het vermogen van hun oi~riers en andere 

familieleden. Uit dat vermogen, veelal belegd in onroerend goed en erfpachten en -renten, 
werd jaarlijks een aanzienlijk inkomen getrokken. Velen van hen zullen levende o p  zyn 
renteny4, dat wil zeggen levend van de opbrengsten van hun bezittingen, een zorgeloos 
bestaan hebben geleid, zonder dat de noodzaak bestond een beroep uit te oefenen. Dit 
mag voor velen hebben gegolden, maar zeker niet voor allen. Van een aantal schepenen 
staat vast dat zij zelf hun dagelijks brood met eigen handen hebben verdiend; van een 
aantal anderen weten we dat de vader eigenhandig een beroep heeft uitgeoefend. We stel- 
den reeds vast dat zich onder de rentmeesters, die tussen 1500 en 1.580 de stadsfinanciën 
bestierden, een aanzienlijk aantal vertegenwoordigers van dc ambachtsgilden bevond: 
velen van de rentmeesters zullen dan ook eigenhandig een beroep hebben uitgeoefend. 

Een complicerende factor bij het onderzoek naar de mate waarin de bestuurlijke elite 
beroepsmatig actief was dan wel rentenierde en naar de aard van hun professionele ac- 
tiviteiten, is gelegen in de bronnensituatie. Onder de beschikbare bescheiden van de stede- 
lijke administratie zoekt men tevergeefs naar een bruikbaar overzicht van de beroepen van 
de stedelijke bevolking. De belastinglijsten over de periode 1496-1512 geven weliswaar 
veel beroepsaanduidingen, maar die dienen in de eerste plaats als identificatiemiddel: ge- 
woonlijk wordt een persoon aangeduid met: (a)  voornaam en achternaam (waaronder veel 
topografische aanduidingen); (b)  voornaam en patroniem; (c) voornaam en beroepsaan- 
duiding. In dat laatste geval kan men zich afvragen in hoeverre deze beroepsaanduiding 
altijd het beroep van de betrokkene aangeeft: in sommige gevallen lijkt er sprake te zijn 
van een 'verstening' van een beroepsaanduiding uit een vorige generatie tot een familie- 
naam. Een en ander houdt in dat van de bestuurlijke elite, die in deze lijsten voor het 
grootste deel met achternamen wordt aangeduid, geen beroepen zijn vermeld. De gemene 

92 SY2, 23-43. Dit huis was het bezit van Cornelis van Glymes, heer van Zevenbergen, daarna van 
zijn zonen, in 1561 viel het toe aan Dirck Aertsen, die het in 1563 verkocht aan de familie 
Kemp. 

93 SY1, 412-420; Heeren, 'Het Massereelshuis'. Dit huis was rond 1530 in het bezit van schepen 
Henrick Massereel (127). 

94 ARAR AA 809/30: beoordeling van de kandidaten van de schepenbank voor 1570. Zie over 
renteniers: WOLTJER, 'Een Hollands stadsbestuur', 263. 
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zetting van 1552 is door Van de Laar 
gebruikt om inzicht te krijgen in de be- beroep schepenen vaders 
roepsstructuur van 's-Hertogenbosch rond 
het midden van de zestiende eeuw. Op lakenkoopman 10 2 
basis van beroepsaanduidingen in die koopman kramer 5 6 
zetting, aangevuld met gegevens uit andere kore"Oper 3 2 
bronnen, wist hij van 61,8% van de 3 1 
aangeslagenen het beroep te achterhalenys. viskoper 2 

procureur 
Hoewel de beroepsaanduidingen in deze bontwerker 

2 
1 1 

lijst ontegenzeglijk uitgebreider en volledi- lijnwaadhandelaar 
ger zijn dan in eerdere zettingslijsten, ont- herbergier 2 
breken ze ook hier met name in de boven- lakenverver l 
ste regionen, dus ook voor de bestuurlijke nestelmaker 1 
elitegh. Grotendeels mag dit worden toege- zadelmaker i 
schreven aan de omstandigheid dat de Zoutkoper i 
meesten van die groep rentenierden, al 
blijkt uit andere bronnen dat een aantal TOTAAL 27 18 
schepenen en rentmeesters wel degelijk 
eigenhandig een beroep uitoefende. De TABEL 8.16. Beroepen van schepenen en 

v a i  i schepenen, . .- .. enige manier om meer over de professie- vuur   uva ar bekend 
nek  activiteiten van de leden van de be- (1500-1580). 

stuurlijke elite te weten te komen is het 
sprokkelen van losse gegevens uit alle mogelijke bronnen". Daarbij dient zeer zorgvuldig 
te werk te worden gegaan: te vaak worden gegevens uit verschillende bronnen over 
personen met eensluidende namen bijeengevoegd, zonder dat zekerheid bestaat dat  het in 
feite om één persoon gaat. Daar voor het navolgende alleen met bronnen verifieerbare 
gegevens zijn gebruikt en natuurlijk niet alle bronnen die voor de onderzochte periode zijn 
overgeleverd geheel konden worden doorgenomenyx, moeten de hierna gepresenteerde 
gegevens over beroepen van leden van de bestuurlijke elite als een minimum worden be- 
schouwd; nader onderzoek zal ongetwijfeld nieuwe gegevens aan het licht brengen. 
Tenslotte nog dit: bestuurlijke functies in of buiten 's-Hertogenbosch worden in het 
navolgende niet als beroep opgevat, hoewel een aantal van die functies in dienst van de 
hertog of van particuliere heren wel degelijk gesalarieerd waren. Aan deze bestuurlijke 
activiteiten van de Bossche schepenen buiten het stedelijk milieu is echter al aandacht be- 
steed in hoofdstuk 7". 

Van 26  van de 191 schepenen die tussen 1500 en 1580 's-Hertogenbosch bestuurden, kon 
het beroep worden achterhaaldioo. Daarnaast is van 1 8  vaders van schepenen bekend welk 

95 VAN DE LAAR, 'De bevolking', 63-74, 94-98. 
96 Zie ook de conclusies van Blondé over de representativiteit van de gegevens in de zetting van 

1552 voor de professioilele satnenstelling van de bevolking: BLONDE, De sociale strticttirell, 37- 
45. 

97  Zie bijvoorbeeld ook: STABEL, 'Markt en hinterland', 342. 
98 Het gaat hier niet alleen om bronnenseries die in 's-Hertogenbosch zijn gevormd. Het werk van 

Slootmans over Bergen op Zoom als handelscentrum toont aan dat ook registers uit andere ste- 
den belangrijke gegevens over Bosschenaren kunnen opleveren: SLOOTMANS, 'Bosschenaren'; 
SLOOTMANS, Paas- en Koudernarkteit. 

99 Zie p.278-279. 
100 Van de 26 schepenen zijn 2 7  beroepen bekend, omdat Gerit Colen zowel als bontwerker en als 

wijnhandelaar wordt vermeld. 
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vak ze uitoefenden. Beide reeksen gegevens zijn weergegeven in tabel 8.16. Met nadruk 
moet erop worden gewezen dat het hier om de vermelding van een beroep o p  een bepaald 
moment in het leven van een schepen gaat. Het is zeker niet ondenkbaar en zelfs wel 
waarschijnlijk dat ook schepenen, die aanvankelijk een beroep uitoefenden, o p  latere leef- 
tijd alsnog o p  hun lauweren gingen rusten, van de opbrengst van hun vergaarde vermogen 
gingen leven. Een illustratief voorbeeld is Arnt Beys (22), schepen in 1499 en 1525, die in 
1529, hij is dan rond de 58 jaar oud, zijn lidmaatschap van het korenkopersgilde op- 
zegti0'. Gerit van Wyck (187) stapte tijdens zijn eerste (en enige) jaar als schepen o p  26 
juni 1511 uit het kramer~ambacht"'~. We hebben hiervoor oinstandig aangetoond dat de 
functie van schepen een zeer veeleisende taak was, die een groot deel van de tijd van de 
fuilctionarissen opeiste. Met name handelsactiviteiten buiten de stad waren onmogelijk te 
combineren met het schepenambt. Voor Arnt Beys moet dit hebben betekend dat hij in 
het schepenjaar 1499-1500 zijn bezigheden als korenkoper tot een minimum heeft moeten 
beperken. Langdurige reizen buiten de stad waren voor hem gedurende dat jaar onmoge- 
lijk; wel kan hij natu~irlijk zaken hebben gedelegeerd aan vertrouwde compagnons. Het 
grote beslag dat het schepenambt o p  de tijd van die fiintionarissen legt en niet te vergeten 
het onbezoldigde karakter van de functie, verklaren mijns inziens dan ook voor een be- 
langrijk deel de relatief hoge leeftijd, waarop men gemiddeld voor het eerst schepen 
wordt. Deze constatering rechtvaardigt o p  zijn beurt de veronderstelling dat een groter 
aantal schepenen in hun jonge jaren een vorm van professioneie activiteit hebben ont- 
plooid. 

Van de 26 schepenen, van wie we het beroep kennen, was een tweetal actief als pro- 
cureur: zij hadden een juridische opleiding genoten en vertegenwoordigden partijen in pro- 
cessen voor de Bossche ~chepenbank"'~. De overige 24 schepenen waren allen actief als 
koopman in het algemeen of handelaar in bepaalde producten. Ook Gerit Colen (53), 
schepen in 1507  en 1513, die als bontwerker wordt vermeld, was bovenal een handelaar 
in bont; zo bestelde hij in 1503 in Bergen o p  Zoom samen met twee compagnons voor 2 7  
pond aan pelterijen bij de in Antwerpen woonachtige Spaanse koopnlan Anth~ienise del 
~ a i l l e " ~ .  Bijna alle schepenen, van wie we het beroep kennen, behoorden tot de grotere, 
kapitaalkrachtige kooplieden van de stad. De meest succesvollen onder deze handelaren 
vergaarden grote vermogens en konden zich o p  dat gebied meten met de leden van de 
bestuurlijke elite. Het is daarom niet verwonderlijk dat er steeds sprake was van een in- 
stroom van dergelijke geslaagde handelsondernen~ers in de stedelijke elite. 111 veel gevallen 
werd deze instroom nog versoepeld door het aanknopen van onderlinge contacten, voor 
ons nu vooral nog zichtbaar in onderlinge huwelijken. Hoewel we over weinig gegevens 
beschikken, lijkt het erop dat wanneer de generaties na de eerste koopman-schepen erin 
slaagden eveneens tot de schepenbank door te dringen, er sprake was van een zekere mate 
van 'aristocratisering'. De eerste schepen van de familie bleef soms nog wel zijn commerci- 
ële activiteiten voortzetten, de volgende generatie deed dat voor zover nu bekend zelden. 
Vaak kozen zij voor een academische opleiding en een bestuurlijke carrière; velen leefden 
van de opbrengsten van het familievermogen. 

Wanneer we, hoewel het slechts om 1 9  gevallen gaat, naar de beroepen van de vaders 
van de schepenen kijken, wordt de snelle maatschappelijke stijging die enkele schepenen 

101 GAH RA 13 11, 16r, 5-1 1-1529: Arnt Beys heeft hem afgeseegt des ambachts uanden corencoe- 
peren bytznen deser stat ende hy  en wrl van deser tyt vowtane daer mede nyet meer scyeten noch 
genyeten. 

102 GAH RA 1280, 15Or. 
103 LIJTEN, Het burgerlrlk proces, 65-68. 
104 SLOOTMANS, Paas- en Koudemarkten, 503, 966. 
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doormaakten, nog duidelijker. Vergeleken met de beroepen van de schepenen valt op, dat  
hier naast veel commerciële beroepen ook een aantal personen uit de nijverheidsambach- 
ten figureren. Het geval van nestelmaker'"" Arnt Craen, wiens zoon Jacob na een univer- 
sitaire opleiding het in 1579 uiteindelijk tot schepen bracht, is hiervoor reeds ter sprake 
gekomen10b. Bontwerker Wouter Eyckmans zond zijn zoo11 Henrick in 1476 naar de 
Leuvense univer~iteit'"~, waarna Henrick Eyckmans (77) het in 1493 en 1517  tot schepen 
van 's-Hertogenbosch bracht. Een soortgelijke geschiedenis had Reynier Everswyn (73), 
maar o p  hem zal in paragraaf 8.5 uitgebreid worden ingegaan. Deze voorbeelden zijn 
echter uitzonderingen o p  de regel: in tegenstelling tot wat eerder voor het milieu van de 
grote handelareri is vastgesteld, is slechts zeer zelden sprake van een directe doorstroming 
van het ambachtsmilieu naar de bestuurlijke elite in het tijdsbestek van één generatie. 

Eerder is reeds beargumenteerd dat het voor elke poorter verplichte lidmaatschap van 
een ambachtsgilde, dat officieel tot 1525 van kracht is gebleven, naar alle waarschijnlijk- 
heid al in de loop van de vijftiende eeuw niet meer werd gehandhaafd'"8. Wie daarvoor 
geen professionele redenen had, was in de onderzochte periode geen lid van een ainbachts- 
gilde. Geconcludeerd kan worden dat de meeste schepenen, zeker wanneer zij als rente- 
niers door het leven gingen, geen lid van een ambacht zijn geweest. Daar ledenlijsten nau- 
welijks bewaard zijn gebleven, is controle van die conclusie overigens vrijwel onmogelijk. 
Wat betreft de identiteit van de dekens van de ambachtsgilden zijn we pas vanaf het 

. . 
midden vai; de jaren :*Iiiìtig dc zccticndc eeuw beter ingelicht, doordat hun nameii 
vanaf die tijd jaarlijks in de stadsrekeningen figureren in verband met de afdracht van het 
stedelijk deel in de entreegelden van nieuwe leden en in de opbrengst van de keuren en 
breuken van het ambacht'"'. Voor de periode daarvóór zijn slechts in incidentele gevallen 
de namen van de ambachtsdekeus bekend. Toch is het juist voor die periode dat we vijf 
schepenen kennen, die vóór hun benoeming in het eerste lid van de stadsregering, al eens 
als ambachtsdelcen zitting in het derde lid hadden gehad. Men zou hier een laatste over- 
blijfsel van een 'politiek lidmaatschap' van een ambachtsgilde van leden van de bestuur- 
lijke elite kunnen veronderstellen. Die veronderstelling is evenwel niet juist: het gaat hier 
om twee dekens van het viskopersgilde en twee van het korenkopersgilde (van de vijfde is 
alleen bekend dat hij deken was, maar niet van welk gilde): alles wijst erop dat zij zelf 
actief het beroep van viskoper en korenkoper hebben uitgeoefend. Hoewel zij binnen de 
gildenstructuur bleven functioneren, wisten zij als grote kooplieden met een aanzienlijk 
vermogen toch tot de bestuurlijke elite van de stad door te dringen. Daarbij komt nog dat  
van twee van de vijf vaststaat dat zij zich tijdens hun termijn als ambachtsdeken in de 
vergaderingen van de stadsregering hebben geprofileerd: Dirck van Hynden (103), deken 
van de viskopers, was als vertegenwoordiger van het derde lid in 1483 betrokken bij de 
onderhandelingen tussen stad en Meierij, om een geschil over de verdeling van de onkos- 
ten van de Gelderse oorlogen o p  te lossen1'". Nauwelijks twee jaar later, in 1485, wordt 
dezelfde Dirclc van Hynden voor het eerst tot schepen gekozen. Deken Gerit Colen (53)  
vertegenwoordigde in het schepenjaar 1504-1505 het derde lid in een delegatie van de 
Bossche stadsregering naar de Staten-Generaal en de Staten van  rab bant"', in 1507  wordt 

Een nestel is een veter of rijgsnoer. 
Zie p.310. 
MUL I1 348. 
Zie: p.99-101. 
In elke stadsrekening te vinden onder de post: vaPt rneestereiz eizde leerk;iapetz, coerel7 ende 
broickerz der ambachten. 
GAH OA Charters en privilegebrieven, nr. 614. 
GAH OA B14, 1504-1505, van heren scepeneir ... xysen .  
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hij vervolgens tot schepen benoemd. Van de andere drie is, door het ontbreken van stads- 
rekeningen, niets bekend over eventuele vertegenwoordigende activiteiten in het jaar dat 
zij als deken zitting hadden in het derde lid. De langere periode die bij deze drie tussen de 
vervulling van het dekenambt en hun eerste benoeming tot schepen verliep, d~ i id t  daar in 
ieder geval niet op. Lambert vanden Hezeacker (102) was in 1479 deken van de korenko- 
persH2 en werd in 1496 voor het eerst schepen; Peter Toelinck (173) vervulde in 1502 de 
flinctie van deken van de korenkopers"' en werd in 1511 schepen; Mathys Stoters (170) 
was in 1502 deken van de  viskoper^"^, om eveneens in 1511 tot schepen re worden be- 
noemd. Het  is nier uitgesloten dat voor nog een aantal schepenen uit het begin van de 
eeuw bindingen met de ambachtsgilden kunnen worden vastgesteld. Voor de periode na 
1525 staat in ieder geval vast dat geen enkele deken nog schepen is geworden. 

Een soortgelijk onderzoek naar de professionele activiteiten van de 102 rentmeesters die 
's-IHertogenbosch tussen 1500 en 1580 telde, levert de resultaten op, zoals weergegeven in 
tabel 8.17. We hebben 
reeds geconstateerd dat een 
aanzienlijk aantal rentmees- 
ters als vertegenwoordigers 
van het derde lid werd ver- 
kozen"". Van 27 rentmees- 
ters zijn de beroepen be- 
kend. Althans, in veel geval- 
len is bekend dat een 
rentmeester ook ooit als 
deken van een bepaald 
ambacht heeft gefungeerd, 
Daar 'politieke leden' zeker 
na 1525 niet meer beston- 
den, gaan we ervan uit dat 
een deken van een am- 
bachtsgilde ook eigenhandig 
het betreffende beroep of 

beroep rentmeesters 

koopmanlkramer 
lakenkoopman 
wijnhandelaar 
bontwerker 
apotheker 
korenkoper 
looier 
slager 
smid 
viskoper 
zoutkoper 

TOTAAL 27 

waarvan 
deken 

5 

1 

1 
i 
1 
1 
l 

12 

vaders 

3 
1 

2 

1 

1 

8 

een van de beroepen die dat 
aInbacht vertegenwoordig- TABEL 8.17. Beroepen van rentmeesters en vaders van rent- 

meesters; aantal dekenschappen van rentmeesters, voor zover 
de, uitoefende of tenminste bekend (, 500-1 580), 
in het verleden had uitgeoe- 
fend. Net als bij de sche- 
penen overheerst het commerciële element: kramers, lakenkopers, wijnhandelaren, een ko- 
renkoper, een viskoper en een zoutkoper. In tegenstelling tot de schepenen was een aantal 
rentmeesters actief in nijverheidsambachten: een looier, een slager, een smid. Of de twee 
bontwerkers nu vooral handelaren of producenten waren, is niet te achterhalen. Opval- 
lend is dat het bij die laatste groep van handwerkslieden vrijwel steeds om arnbachtsde- 
kens gaat. Dat betekent oiigetwijfeid dat zij tot de meest kapi taalkracl t ie i  van hun ain- 

112 GAH RA 1248, 259r, 17-7-1479. 
113 Archief Sint-Jan, voorlopig inventarisnummer 94712171, 14-7-1502. Opvallend is dat zijn moe- 

der Mechtelt zich juist op 12 juni 1502 uit het korenkopersainbacht liet uitschrijven: GAH RA 
1270, 153v. 

114 Archief Sint-Jan, voorlopig inventarisnummer 94712171, 14-7-1502. 
115 Zie hoofdstuk 7.2. 
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bacht behoorden. Bij de bestuurshervorming van 1525 waren minimumeisen aan het ver- 
mogen van de dekens gesteld. Uit de zettingslijsten concludeert Blondé bovendien dat  de 
ambachtsdekens tot de hogere middenklassen behoorden. De inbreng van de nijverheids- 
ambachten bij de bemanning van het rentmeesterambt was echter naar verhouding vrij 
miniem; de meeste rentmeesters van wie het beroep bekend is, werkten in de handels- 
sector. Van het grootste deel van de rentmeesters kennen we het beroep echter niet. Deels 
kan dit ongetwijfeld worden verklaard door lacunes in de bronnen. Met andere woorden, 
sommige rentmeesters oefenden wel degelijk eigenhandig een beroep uit, maar daar zijn 
(tot nu toe) geen bewijzen voor gevonden. Anderzijds zal ook een aanzienlijk deel van de 
rentmeesters van de opbrengsten van het eigen vermogen hebben geleefd. Van de 102 
rentmeesters vervulden er immers 28 ook nog eens éénmaal of vaker het schepenambt. 

Een belangrijk deel van zowel schepenen als rentmeesters blijkt van de opbrengsten 
van het eigen, grotendeels voorouderlijke vermogen te hebben geleefd. Zij beschikten 
zowel over de tijd als de financiële middelen om zich een jaar lang vrijwel voortd~irend en 
onbezoldigd voor het welzijn van de stad en haar inwoners in te zetten. Het gaat bij deze 
groep zowel om telgen van oude Bossche en 1 of Meierijse geslachten, alsook om nakome- 
lingen van succesvolle zakenlieden die i11 korte tijd, ofschoon van nederige komaf, naar de 
top van de Bossche san~enleving zijn gestegen. Deze klim naar de top voltrok zich gedu- 
rende de gehele periode (evenals natuurlijk de keerzijde van de medaille: dc snelle val van 
rot voor kort vooraanstaande iamiliesj. Deze voortdurende aanvuiiing van de bestuurlijke 
elite kan vooral o p  het conto geschreven worden van succesvolle zakenlieden: zij werkten 
zich in financieel opzicht omhoog. De meest succesvollen onder hen slaagden er daarnaast 
in om via allerlei wegen ook sociaal te worden geaccepteerd door de rentenierende be- 
stuurders. Het beste middel voor de nieuwkomers om door de zittende bestuursfamilies 
geaccepteerd te worden, was het aangaan van familiebetrekkingen door middel van hu- 
welijken. Daarnaast bestonden vele andere middelen die voor ons door gebrek aan speci- 
fieke bronnen grotendeels aan het oog onttrokken blijven. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan het lidmaatschap van broederschappen. Behalve over de kernleden van de Lieve Vrou- 
we Broederschap, waarover meer in hoofdstuk 1 0  weten we over het ledenbestand van de 
vele broederschappen zeer weinig. 

VAN 

Bij de behandeling van de relatieve vermogenspositie van de leden van de bestuurlijke elite 
ten opzichte van de gehele stadsbevolking is reeds gesteld dat het in principe mogelijk is 
om aard en omvang van het persoonlijke vermogen van iedere bestuurder in belangrijke 
mate te reconstrueren. Zo'n reconstructie zou echter een zeer arbeidsintensief en langdurig 
werk zijn, omdat de gegevens grotendeels bijeen moeten worden gesprokkeld uit veelsoor- 
tige en verspreide bronnen. En dan nog zouden we van een aanzienlijk deel van het ver- 
mogen de waarde niet kunnen achterhalen, omdat in akten waarin onroerend goed werd 
overgedragen, zelden of nooit de betaalde prijs wordt genoemd. Toch is het interessant 
om de samenstelling van het vermogen van enkele leden van de bestuurlijke elite aan een 
nader onderzoek te onderwerpen. Voor een aantal van hen beschikken we over bronnen 
die voor dat  doel zeer geschikt zijn. In de eerste plaats zal uit de rekeningen van de rent- 
meester die in de jaren na de beeldenstorm de geconfisceerde goederen van verbannen 
Bosschenaren beheerde, het vermogen dat  Reynier Everswyn (73) vlak vóór zijn verban- 
ning in 1568 had vergaard, worden bezien. Voor het tweede voorbeeld zal de inventaris 
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van de nalatenschap van de in 1562 overleden Frans Bogaert (25) worden gebruikt. 
Reynier Everswyn, in 1578 schepen van 's-Hertogenbosch, was rond 1517  geboren als 

zoon van zadelmaker Gerit Everswyn. Deze Gerit, afkomstig uit ~ranenburg""n het 
hertogdom Kleef, werd in 1501-1502 poorter van 's-Hertogenbosch"'. In de zettingslijs- 
ten van het begin van de eeuw zien we Geuit sadelmeker langzaam klimmen o p  de vermo- 
gensladder: procentgroepen 35-45 in de eerste jaren van de eeuw; 20-25 in 1506 en 1507; 
1 7  in 1511 en tenslotte procentgroep 16 in 1512. Binnen tien jaar nadat hij poorter was 
geworden, was Gerit Everswyn doorgedrongen tot de economische bovenlaag van zijn 
nieuwe woonplaats. Het is niet ondenkbaar dat hij zich naast de vervaardiging van zadels 
ook bezighield met de handel in die artikelen. In ieder geval pachtte hij een aantal malen 
een van de Bossche stadsaccijnzen: in 1513-1514 met een aantal compagnons de accijnzen 
van kraan, weggeld en hout en torf te water en te land"'; in 1515-1516 weg- en dijkgeld 
en hout en torf te water'"; in 1516-1517 wolpacht12" en in 1517-1518 met zijn schoon- 
vader, de handschoenmaker Rover Goyaerts, weggeld, dijkgeld en hout en torf te water en 
te landI2'. Dit betekent dat Gerit in staat was om in één keer grote sommen geld neer te 
tellen. Een van de vele epidemieën die de Bossche bevolking in de zestiende eeuw teister- 
den, trof in 1530 ook het gezin Everswyn: o p  een niet nader te bepalen datum tussen 24 
juni en 30 september van dat jaar verloor Gerit zijn kinderen Gerit junior en  over'^^; zelf 
overleed hij tussen 1 oktober en 25  decemberi2'. 

Zijn zoon Reynier liet zich in 1533 als student inschrijven aan de Leuvense universi- 
Na afronding vm artes-opleiding heeft hij de rechtenfaculteit bezocht, waar hij de 

graad van licentiaat behaalde. Na beëindiging van zijn studie was hij onder andere tussen 
1553 en 1556 pensionaris van ~ s n s t e r d a r n ' ~ \ n  daarna werkzaam als advocaat bij de 
Raad van Brabant in Brussel"? Intussen was hij gehuwd met Maria, dochter van schepen 

116 GAH RA 1280, 238r, 11-l-1511; 1287, 14v, 25-10-1516. 
117  GAH OA B11, 1501-1502, vandett gheeiteii die poirter geworden syn. 
118 GAH RA 1284, 502r, 7-2-1514; met Ghysbert Willems Herincli en Jan Scut. Uit de schepenpro- 

tocollen blijkt dat  dergelijke accijnzen in de meeste gevallen door een groep personen werden 
gepacht. Of het hier werkelijk compagnons betreft of dat in feite de pachter en vervolgens zijn 
borgen worden opgesomd is niet geheel duidelijk. Vergelijk p.227. 

1 1 9  GAH OA B2.7, 1515-1516, vander voirs. stat asspetr. 
120 GAH OA B26, 1516-1517, vatder voirs. stat assysetz. 
121 GAH RA 1289, 280r, 19-10-1517. 
122 In i516  was op de levens van deze twee kinderen een lijfrente van 1 0  gulden afgesloten, door de 

stad 's-Hertogenbosch jaarlijks voor de helft op Sirit-Jan (24-6) en voor de helft op  Kerstniis te 
voldoen (GAH OAA 7851, 124s). In de stadsrekening van 1529-1530 (GAH 0.4 B36) staan 
beide kinderen vermeld onder het hoofdstuk van lyfretrte~r afgestorvetz zytide; ze moeten derhalve 
overleden zijn tussen de laatste betalingstermijn, 24 juni 1530, en het einde van de rekening, 31  
september. 

123 GAH OA B37, 15.30-1531, van Iyfretiteii nfgestorvetr zy:rde: Gerit Everwyiz van Cleeff 10 ryns- 
ende verscheîterz tlyet. Hij overleed derhalve voor de eerste betalingstermijn van zijn lijf- 

rente, die eveneens op Kerstmis was vastgesteld. 
124 MUL IV 90: 27-8-1533. 
125 KOOPMANS, De Staten vair Hollatzd, 259; TER GOUW, G'eschiedettis vali Amsterdam IV, 

379. I11 Amsterdam stond hij bekend ais mr. Reynier Swyn. Ook in de Bossche schepenprotocol- 
len komt Reynier Everswyn wei onder die riaam voor: GAH RA 1362, 157rv, 3-3-1553; 1374, 
117r; 118v-119r, 1-12-1557; 1377, 139v, 23-5-1559. Daar deze mr. Reynier Swyn bovendien in 
's-Hertogenboscli optreedt namens Atzita Dircx dochter die huysvroutve vat2 Willein Jacopss, 
bergervaerder, krachtens een machtiging door haar voor schepenen van Amsterdam verleend, 
gaat het hier ongetwijfeld om één en dezelfde persoon. 

126 CD 295. 
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Raas Kaassen (158) en weduwe van hertogelijke rentmeester Simon ~ax" ' .  De laatstge- 
noemde was o p  7 mei 1550 overleden. Korte tijd daarna moet zijn weduwe in het h~iwe- 
lijk zijn getreden rnet Reynier Everswyn. Maria Raassen bracht een aanzienlijk vermogen 
mee. Z o  had ze van Simon Bax een complex huizen aan de Wolvenhoek geërfd. In de 
gemene zetting van 1552 behoort zij tot procentgroep 2. De afwikkeling van de erfenis 
leidde overigens tot een conflict rnet de familie Bax, dat tenslotte o p  3 maart 1553 min- 
nelijk werd geschikt doordat Reynier een erfrente van 69 Rijnsgulden aan Jacob Bax, de 
broer van Simon Bax, gaf, met de genoemde huizen aan de Wolvenhoek als onderpanda8. 
In 1562 verkocht hij de goederen aan de Wolvenhoek in ruil voor een erfcijns van 1 0 0  
Rijnsgulden per jaar"'. Na in Amsterdam en Brussel werkzaam te zijn geweest, woonde 
Reynier in het midden van de jaren zestig weer in zijn geboortestad. Hij ontpopte zich 
daar als een aanhanger van de reformatie en schijnt een belangrijke rol te hebben gespeeld 
bij de ondergrondse organisatie daarvan. In zijn huis werd eind juli 1566 een consistorie 
opgericht, waarvan hijzelf als ouderling deel ging uitmaken"". Veel getuigen die na liet 
herstel van de orde in 1564 werden gehoord, merken hem als een van de belangrijkste 
gereformeerde leiders aan. De ineenstorting van de machtspositie van de gereformeerden 
in de srild, gemarkeerd door het vertrek van hun rniiitaire leider Aiithonie van Bombergen . 
o p  I 1  april 1567, was ook voor Everswyn aanleiding de stad te verlaten. Aaiivanltelijk 
bleef hij echter binnen de grenzen van de Nederlande~i: volgens verscliillende getuigenver- 
kiaringen ~ i i t  mei en juli 1567  woonde hij op dat moment in Breda'". In Inei 1567  had hij 
zich zelfs nog binnen de muren van 's-Hertogenboscli gewaagd en riora berie een oncier- 
houd met de schout gehad"'. De komst van de hertog van Alva in de Nederlanden in 
augustus 1567 l~iidde ook in 's-Hertogenbosch een periode van actieve vervolging in. Key- 
nier Everswyn moet hebben ingezien dat hij l i j f  en leden nier langer zeker was en verliet 
de Nederlanden. O p  1 september 1568 werd hij door de Raad van Beroerten bij verstek 
veroordeeld tot verbanning en confiscatie'". Dat Evercwyn in Brusselse kringen ais de 
kwade genius achter de Bossche beroerten van 1566-1567 werd beschouwd, mag worden 
afgeleid uit de omstandigheid dat hij als enige van de Bossche ballingen werd uitgesloten 
van het Ge~icrale Pardon van 1574"~. In de jaren zeventig schijnt Everswyn een actieve 
rol te hebben gespeeld in de Opstand"'. Toen na de Pacificatie van Gent in 1576 liet tij 
ook in 's-Hertogenbosch keerde, kon Everswyn naar zijn geboortestad terugkeren. In 1578 
viel hem zelfs de eer te beurt o111 ais eenenzestigjarige tot schepen te worden aangesteld. 
Gouverneur-Generual Matthias van Oosteiirijlt benoemde dat jaar de schepenen. De aan- 
stelling van enkele schepenen die als calvinisten en sympathisanten van de Opstand be- 
kend stonden, onder andere ook Evercwyn, moet aan de invloed van Oranje worden toe- 
gescl i reve~i '~~.  Van deze benoeming heeft Everswyn overigens niet lang kunnen genieten, 

127 Zij was daarvoor reeds gehuwd geweest met Wynant Wynants, de broer van schepen Hieroily- 
mus Wynants (1 88). 

128 GAH RA 1362, 156r-157v, 3-3-1553, 
129 GAH RA 1381, 202r, 17-7-1561. 
l 30  CD 295. 
131 Ibidem, 295, 208. 
132 Ibidem, 511. 
1.33 AIIAR I N ,  administratieve dossiers, reeks l ,  nr. 130: gedaighdt erzde gebnrztteii int particr4lier 

den ierstetz septeinhris xvC lxviij: mr. Re)itzie~ Everztu)vr. 
134 'Lyst van uitgeslotenen', 94. 
135 VAN DEN BRAND, 750 jaar kasteel Boxineer, 190: op 30 oktober 1577 schreef Rerré Ever- 

stuytz vanuit Herpen een brief aan graaf Frederik van den Bergh te Nijmegen met betrekking tot 
de inname van het kasteel van Boxmeer. 

136 PIRENNE, 's-Hertogerrbosch trtsseir Atrecht etz Utrecht, 166- 167. 
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daar hij nog tijdens zijn ambtstermijn o p  28 juni 1579 kwam te overlijden. 
O p  basis van de rekeningen van de rentmeester van de geconfisceerde goederen in het 

kwartier van ' s - ~ e r t o ~ e n b o s c h ~ "  kan worden achterhaald welke bezittingen Everswyn bij 
zijn vertrek in 1567 had moeten achterlaten. We zagen reeds dat Everswyn zeker niet hals 
over kop is gevlucht en eerst nog enige tijd in Breda heeft gewoond, alvorens het land te 
verlaten. Er mag dan ook van worden uitgegaan dat hij ook de tijd heeft gehad om zijn 
bezittingen zoveel mogelijk uit handen van justitie te houden. Roerende goederen, als 
bijvoorbeeld de inventaris van zijn woonhuis, waren al lang verdwenen toen de confis- 
catieambtenaren aan hun werk begonnen. Het grootste deel van de geconfisceerde goede- 
ren betreft renten, die op een instelling of onroerend goed waren gevestigd en die ter 
plaatse dienden te worden geïnd. Hoewel Everswyn ongetwijfeld de rentebrieven met zich 
heeft meegenomen, was hij niet meer in staat om de jaarlijkse inkomsten daar~i i t  persoon- 
lijk o p  te halen. De rentmeester van de geconfisceerde goederen legde dan ook beslag o p  
de inkomsten uit deze renten. Daarnaast werd ook een klein aantal onroerende goederen 
in beslag genomen: een stuk land in vughtU" een halve hoeve in Udenhout en een zestal 
kamers in 's-Iiertogenbosch. De huizen aan de Wolvenhoek die zijn vrouw van Sirnon 
Bax had geërfd, had E~ierswyn al in 2562 verkocht. Of het gezin vervolgens in een huur- 
huis heeft gewoond of zich elders in de stad een huis heeft aangeschaft, is onbekend. AIS 
dat  laatste al het geval was, heeft Everswyn dat  huis vóór zijn vertrek in 1567  alweer van 
de hand gedaan. Wel staat vast dat hij in december IS65 een stenen huis in Nieuwkuijk 
heeft gekocht1". Wat daarmee is gebeurd is vooralsnog onbekend. 

De goederen van Reynier Everswyn die de rentmeester van de geconfisceerde goederen 
tenslotte in handen wist te krijgen, vormen derhalve zeker niet diens gehele bezit. Het  is 
aannemelijk dat  niet eens het grootste deel van zijn vermogen in handen van justitie is 
gekomen. Toch blijkt hij te oordelen naar de waarde van de geconfisceerde goederen, van 
alle verbannen Bosschenaren de  rijkst^'^". O p  basis van de rekeningen van de rentmeester 
van de geconfisceerde goederen kan worden achterhaald wat de jaarlijkse opbrengst van 
Reyniers geconfisceerde bezittingen was. Het belangrijkste bestanddeel werd gevormd 
door een aantal renten op de Staten van Brabant, o p  enkele huizen in 's-Hertogenbosch, 
o p  goederen van het Karthuizerklooster in Vught en o p  land in Waalwijk. Minstens twee 
van die renten stonden overigens o p  naam van zijn v r ~ u w ' ~ ' .  De totale jaarlijkse op- 
brengst van de geconfisceerde renten bedroeg 308 gulden en 9,5 stuivers. De overige on- 
roerende goederen waren nog verpacht of werden door de rentmeester verhuurd en brach- 
ten bij elkaar in geld jaarlijks 71 gulden en 1 5  stuivers op; bovendien was de pachter van 
de hoeve in Udenhout nog verplicht een deel van de pacht in natura te betalen: rogge, 
boekwijt, gerst, boter, eieren, vlas en stro, ter waarde van ongeveer 3 gulden. In totaal 
brachten de geconfisceerde bezittingen van Reynier Everswyn jaarlijks 383 gulden en 4,s 
stuivers op. Dat bedrag staat in schril contrast met het jaarinkomen van een gemiddelde 
ambachtsman: een merselaar verdiende rond 1570 ongeveer 70 gulden per jaar, terwijl 

137 ARAB RK 609-61 1; 18338-18342; ARAB RB 193-194. 
138 Waarschijnlijk is dit het stuk land buiten de Pickepoort, dat hij in 1560-1561 van de 

erfgenamen van Eva Bennincx had gekocht. GAH OA B67, 1560-1 561, wanden 60en penilitick. 
139 GAH RA 1388, 115r, 4-12-1565. 
140 SCHUTTELAARS, Bossche Beroerteil, 174.176, 217. 
141 In de rekening van de rentmeester van de Staten van Brabant in het kwartier van 's-Hertogen- 

bosch over 1584 (ARAB RK 15779) komt een tweetal renten op Maria Raassen voor, waarvan 
de bedragen exact overeenkomen met twee renten uit de geconfisceerde goederen van Reynier 
Evcrswyn. 
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zijn knecht genoegen moest nemen met slechts 48 gulden'4< Als we daarbij nog bedenken 
dat  hij waarschijnlijk een belangrijk deel van zijn vermogen aan confiscatie heeft weten te 
onttrekken, is de conclusie des te meer gerechtvaardigd dat Reynier Everswyn in vergelij- 
king met zijn vader intlissen nog verder was gestegen op de vermogenslacider en int~issen 
tot de meest welgestelde Bosschenaren was gaan behoren. Hoe het hem tijdens zijn bal- 
lingschap financieel is vergaan, is onbekend. Na zijn terugkeer in 's-Hertogenbosch kreeg 
hij in ieder geval zijn geconfisceerde bezittingen weer terug. Hoewel zijn benoeming tot 
schepen in 1578 vooral als een politieke benoeming moet worden gezien, zal zeker ook 
zijn maatschappelijke positie hebben meegewogen. 

Als tweede voorbeeld kiezen we voor schepen Frans Bogaert (25). Kort na zijn over- 
lijden o p  25  november 1562 werd een inventaris opgemaakt van de inhoud van zijn 
woorihuis. Hierbij werd vooral veel aandacht besteed aan de financiële bescheiden en 
eigendomsbewijzen die Bogaert in zijn h~i is  bewaarde. Omdat een geauthentiseerd afschrift 
van die inventaris uit 1571 bewaard is geb leve~~ '~ ' ,  zijn we in staat de opbouw van het 
vermogen van Frans Bogaert aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Frans was 
rond 1493 geboren als zoon van Lambert (vanden) Bogaert en Margaretha, dochter van 
Jan Gyben de n e ~ t e l m a k e r ' ~ ~ .  Lambert Bogaert (26)  was in het rekeningjaar 1496-1497 
rentmeester geweest, waarna hij tussen 1501 en 1521 zesmaal als schepen fungeerde. Tot 
aan zijn dood in 1526 was hij rector van het leprozenhuis. In de zcttingslijsten van 1496- 
4 - 4  1 ~ 1 2  is hij gemiddeld in procentgroep i 0  te situeren. Behalve Frans had Lambert Bogaert 
nog meer kinderen, van wie er minstens twee de volwassen leeftijd bereikten. Jan Bogaert 
was rond 1492 geboren, bezocht een univer~iteit '~' ,  was vicaris in Rosn~alen en bezat een 
beneficie in de Sint-Jan in ' s - ~ e r t o ~ e n b o s c h ' ~ ~ ,  in welke kerk hij in 1552 werd begra- 
venI4'. Zijn zuster Catharina was nog in 1557 religieuze in het klooster van Sint-Elisa- 
beth-Bloemenkamp, gelegen achter de Tolbrug in ' s - ~ e r t o ~ e n b o c c h l ~ ~ .  

Frans Bogaert trad vóór 1532 in het h~iwelijk met Adriana van Roy, dochter van de 
lakenkoper Lambert Maess alias van Roy. Zij was moeder van minstens één dochter, 
Lamberta en overleed vóór 155914y. Deze eerste echtgenote van Bogaert stamde niet uit 
een bekende Bossche familie. Diens tweede vrouw, met wie hij rond 1560 trouwdc, was 
Catharina van Os, dochter van de toen reeds overleden Willem van 0 s  (144), tussen 1519 
en 1555 1 7  maal schepen van 's-Hertogenbosch. Uit de inventaris van zijn nalatenschap 

142  Deze bedragen zijn berekend volgens de methode die Schoiliers op basis van met name Antwerp- 
se gegevens ontwikkelde: SCHOLLIERS, Loorrarbeid erz horzger, 87-88. Voor gegevens over de 
daglonen van ambachtslieden in 's-Hertogenbosch: BL.ONDE, De sociale structurefr, 210-216. 

143 GAH, Collectie Provinciaal Genootschap, Collectie Van Zuylen, 266b. 
144 GAH OAA 7851, 286v. In een akte uit 1548 wordt deze J a n  Gyben als Johames  Gysberti var7- 

detr Hoeuel aangeduid (GAH RA 1249, 98r). 
145 Hij komt niet voor in de universiteitsmatrikels. Toch wordt hij steevast als magister aangeduid. 
146 BIJSTERVELD, Laverertd tusserz Kerk en wereld, nr. 2722. 
147  SMITS, De grafzerken, 26. 
148 GAH RA 1375, 33v, 19-11-1557. Dit is de enige verrnelding die ik van haar vond. In de door 

Schutjes gepubliceerde namenlijsten van zusters komt ze niet voor. Daar de eerste omvangrijke 
lijst bij Schutjes uit 1562 dateert (hoewel Schutjes abusievelijk de datering 1552 geeft), is het 
waarschijnlijk dat  Catharina Bogaert tussen 1557 en 1562 is overleden. Vergelijk: VAN SASSE 
VAN YSSELT, 'De biechtvader', 273. 

149 AILB, rekening 1532-1533: inschrijving van Adriatza tíxor Frans Bogart; rekening 1543-1544: 
inschrijving van Lamberta f i h  Frons Bogart; rekening 1561-1562, faulteri ua?i dootscu[den: 
Adriana uxor Fram Boegart. 
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kan worden opgemaakt dat Frans Bogaert ooit handelaar in wollen lakens was g e ~ e e s t " ~ .  
Bovendien had hij ook buiten 's-Hertogenbosch een bestuurlijke functie bekleed: hij was 
drossaard van Geel geweest'5i. Frans Bogaert was in 1532, 1537, 1538, 1548, 1552, 
1556, 1557 en 1560 schepen van 's-Hertogenbosch en hij fungeerde bovendien vanaf 1 5  
april 1545 tot aan zijn dood of tot kort daarvoor als Heilige-Geestmeesterm. 

Hoe vermogend was hij gedurende zijn leven? In de huishuurwaardebelasting van 
1547  komt hij niet voor, wellicht omdat hij o p  dat moment nog als drossaard in Geel 
actief was. In de gemene zetting van 1552 behoort hij tot procentgroep 2. Frans Bogaert 
blijkt erin geslaagd te zijn om de vermogei~spositie van zijn vader aanzienlijk te overtref- 
fen; hij behoorde tot de meest welgestelde Bosschenaren. Bij zijn dood in 1562 liet Frans 
Bogaert dan ook een aanzienlijk vermogen na. Dankzij het bewaard gebleven afschrift van 
de boedelinventaris is het mogelijk de opbouw van dat vermogen aan een nader onder- 
zoek te onderwerpen. De inventaris bestaat uit een zestal componenten: 

(1) een opsomming van het geld dat  in het huis werd aangetroffen. Omreke- 
ning van de vele verschillende munteenheden levert een totaalbedrag van 
maar liefst 3.761 gulden op; 

(2 )  de inhoud van het laatste, lopende manuael of schdthoeck, waarin Frans 
zijn lopende financiële zaken registreerde; 

(3)  een opsomming van het zilverwerk dat in het huis werd aangetroffen; 
(4)  een beschrijving van het archief van Frans Bogaert, met vermelding van 

rentebrieven, eigendomsbewijzen, kwitanties, oude rekeningboeken etc.; 
(5 )  een opsomming van de kledingstukken ctie in het huis werden aangetrof- 

fen; 
(6 )  een opsomming van de overige huisraad. 

In het onder (2)  genoemde manuaal staan de lopende inkomsten opgetekend, evenals de 
openstaande vorderingen. De meeste posten in het manuaal corresponderen met eigen- 
domsbewijzen uit het onder (4)  genoemde archief. Frans Bogaert bewaarde alle belang- 
rijke bescheiden in 6 5  d ~ z e n " ~ .  O p  elke doos had hij in het kort geschreven waarop de 
inliggende stukken betrekking haddenis4. Hij bezat meer dan 6 0  rentebrieven, gevestigd o p  
uiteenlopende instellingen en onroerende goederen: o p  de domeinen in Brabant, de Staten 

GAH, Collectie Provinciaal Genootschap, Collectie Van Zuylen, 266b: ... twee rekerzboeckert te 
tuylett h y  me t  wullen lnecken ot~zgrnck gemneckt. 
Ibidem, I tem rndetr iersten heuondert verscheydeu reke~trnge m e i  ~nt imnte~zten doer op >tout  ge- 
screven aettgaende de rekelzitge b y  Bognert gedaett te  wyle~z h y  drossnert van Geel wnss ...; AILB, 
rekening 1543-1544: tussen 15 maart en 1 3  april 1544 zonden de proosten van de Broederschap 
een bode naar Geel om Frms Boegart de irithirrintie te doen onr het cremken te otztfn~zgen. 
GAH O A  57421, 24v; daar juist de rekeningen van het H.Geesthuis over de jaren 1559-1560 en 
1560-1561 ontbreken, is niet geheel duidelijk of Frans Bogaert tot aan zijn overlijden H.Geest- 
meester bleef, of dat hij die functie kort daarvoor reeds had overgedragen aan Goyaert Lorn- 
baerts (123). Lombaerts is een van de personen die nog geen drie weken na het overlijden van 
Frans Bogaert een inventaris van diens goederen op laten stellen en wordt dan al als H.Geest- 
meester aangeduid. 
De weduwe van Frans Bogaert heeft uitdrukkelijk verklaard egeetzen tneere o f t  andere goedem, 
titule, brievett, itzrmirne17ter1 ende itzstrunzeiiten te zuetetz recouvrerett of te  tegetituoirdelyck te 
wyserz uoirdev o f t  a ~ ~ d e r s s i m  dar1 die byden executorien geitive~zt~zriseert o f t  beuortden z y ~ z  ge- 
weest ... 
Onder deze bescheicten werden overigens ook stukken gevonden die betrekking hadden op de 
vervulling door Frans Bogaert van de functies van drossaard van Geel en H.Gecstnieester in 
's-Hertogenbosch en ook nog enkele rekeningboeken van zijn vader met betrekking tot diens 
functie van rector van het leprozenhuis. 
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van Brabant, de stad 's-Hertogenbosch, de stad Antwerpen en o p  vele particuliere goede- 
ren. De jaarlijkse opbrengst uit al deze rentebrieven bedroeg maar liefst 1.228,3 gulden en 
4 mud rogge. Daarnaast bezat hij een groot aantal onroerende goederen in stad en Meie- 
rij, die hij voor een belangrijk deel verhuurde en verpachtte. Naast het huis aan de Papen- 
huls in 's-Hertogenbosch, dat hij zelf bewoonde, bezat hij nog (delen van ? )  twee huizen 
in de Vughterstraat, één in de Sint-Jorisstraat, één Achter de Mandemakers en een olie- 
molen o p  het Hinthamereind. Ook bezat hij hoeves in Helvoirt, Liempde, Gestel, Wolf- 
winkel onder Sint-Oedenrode, Ravels bij Turnhout en land in onder andere Maren, Em- 
pel, Oisterwijk en Esch. De pachtsom is variabel, maar in het jaar voor zijn dood bracht 
het verhuren van onroerend goed Frans Bogaert meer dan 500 gulden o p  en bovendien 44 
mud rogge en kleinere hoeveelheden gerst, boter, eieren en vlas. Ook werd in zijn nala- 
tenschap een obligatie van 3.200 gulden gevonden, getekend door Jacob Bax. De jaarlijkse 
opbrengst van het vermogen van Frans Bogaert bedroeg meer dan 1.700 gulden. Boven- 
dien beschikte hij over een grote hoeveelheid baar geld. 

Ook de inboedel van zijn woonhuis roept het beeld o p  van een zeer welvarend man. 
Zijn garderobe kenmerkte zich door exquise stoffen en fraaie kledingstukken als: eenen 
swartten tabbart met fluweel geboirt, met een clier voer, met genetten achter, met catten 
vellen gevoedert; eenen zwartten diamasten tabbart met een colier ende flueel geboert en 
eenen swarttepz laeckeíz tabbart met fluweel geboert ende gevoedert met sattyn. Hij be- 
schikte over drie harnassen en een heel arsenaal aai: wapentuig. Honderden meubelstuk- 
ken en gebruiksvoorwerpen worden opgesomd. Ook schilderijen ei: andere kunstvoorwer- 
pen vindt men in de inventaris: een geschildert boertken in hout, daer inne geconterfeyt 
o m e  lieve vrouwe met haer kindeken; drye geschilderde brieffkens; een boert van Ste. 
Jeroizimus; een boert varzde doot; een boert vande drye cortinghen; een boert van Ste. 
Cristoffel; drye beeldekens te wetene onsen lieven vrouwe, Maria Magdalena ende Ste 
Cristoffel; eenen conterfeytssel van Boogaert ende zyn ierste huysvrouwe; een affneminghe 
vande cruys geschildert; eenen Jeronimus geschildert; een hooch cantoor met een geschil- 
dert Marienbeldeken daer op staende met een wit cleyken; een taeffereel van tvroukerz 
opten pt'th. Uit de inventaris van zijn nalatenschap blijkt onomstotelijk dat Frans Bogaert 
een zeer vermogend man was, die verzekerd was van een zeer groot jaarlijks inkomen. 
Over de andere kant van de medaille, de mate waarin Bogaert zelf financiële verplich- 
tingen met derden is aangegaan, weten we weinig. Vooralsnog mag worden aangenomen 
dat Frans Bogaert een zeer welgesteld n:an was, die er een luxueuze levensstijl o p  i:ahield. 

De voorbeelden van Reynier Everswyn en Frans Bogaert kunnen hier volstaan. De 
meerderheid van de bestuurlijke elite was net als deze twee schepenen vermogend tot zeer 
vermogend. In veel gevallen zal de opbouw van het vermogen, grotendeels belegd in ren- 
ten en onroerende goederen, vergelijkbaar zijn geweest"'. Een aanzienlijk en vast jaarlijks 
inkomen was op die manier verzekerd. Een dergelijke inkomenspositie maakte het deze 
mensen mogelijk telkens een jaar lang een groot deel van de beschikbare tijd te besteden 
aan de onbezoldigde functie van schepen. 

basis van een aantal belastinglijsten is het mogelijk gebleken méér dan een indruk te 

De vele transacties van onroerende goederen en renten, waarmee het Bossche schepenprotocol 
jaarlijks is gevuld, ondersteunen deze conclusie. 
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krijgen van de vermogensverhoudingen van een groot deel van de inwoners van de stad 
's-Hertogenbosch, met uitzondering van geestelijke instellingen en een grote groep pau- 
pers. Hoewel de bronnen kwantitatief en kwalitatief zeker niet gelijkelijk over de periode 
1500- 1580 zijn verdeeld, rnaar (merkwaardig genoeg) naarmate de tijd vordert minder i r i  
aantal en kwaliteit worden, tekent zich toch voor die hele periode het beeld af dat de 
vermogenselite en de bestuurlijke bovenlaag in belangrijke mate blijken samen te vallen. 
Een grote meerderheid van de bestuurders behoort in de belastinglijsren tot de rnaat- 
schappelijk-financiële toplaag. En misschien nog belangrijker: geen enkele bestuurder kan 
tot de laagste regionen of zelfs maar de onderste helft van de groep belastingbetalers wor- 
den gerekend. Natuurlijk waren er ook schepenen en rentmeesters die niet tot de absolute 
vermogenstop behoorden, maar lager dan de gegoede middenklasse zijn deze personen 
toch niet te situeren. Een en ander betekent natuurlijk niet dat iedere rijke Bosschenaar 
een bestuurlijke functie heeft vervuld. In de eerste plaats golden strenge regels over de 
mate van verwantschap die binnen de schepenbank was toegestaan. Dit leidde ertoe dat in 
de meeste gevallen uit een gezin slechts één zoon in het stadsbestuur zitting kon nemen, 
hoewel zijn broers over vergelijkbare vermogens beschiktenHh. Velen die tot de vermo- 
gemelite behoorden, waren bovendien als handelaar actief en verbleven derhalve beroeps- 
halve langere periodes buiten de stad. Wanneer rijke kooplieden al zitting i11 de stadsre- 
gering ambieerden, za1 dat vooral na hun actieve handelsloopbaan zijn geweest. Hoewel in 
dit opzicht de gegevens summier zijn, lijkt het grootste deel van de bestu~irders niet zelf 
actief een beroep te Iiebben uitgeoefend, rnaar van de inkomsten van het eigen vermogen 
te Iiebben geleefd. De voorbeelden van Reynier Everswyn en Frans Bogaert tonen aan dat 
verstandige, gespreide belegging van het geërfde of zelf vergaarde vermogen in allerlei 
vormen van renten, cijnzen en onroerend goed een aanzienlijk jaarlijks inkomen 
opleverde, voldoende om een luxueus leven te kunnen leiden. Deze renteniers beschikten 
over middelen en tijd om zich een heel jaar achtereen, en dat meestal herhaalde malen, 
intensief en onbetaald aan het stadsbestuur te wijden. Het Bossche stadsbestu~ir vertoont 
in de zestiende eeuw sterk pliltocratisclïe trekken: de bestuurders komen voor het grootste 
deel voort uit de vermogenselite. Van een plutocratie in de zin dat alléén de allerrijksten 
het bestuur in handen hadden, is evenwel geen sprake. Een groot vermogen alleen was 
niet voldoende om tot de schepenbank door te dringen; sociale acceptatie door de kring 
van bestuurders was evenzeer een onmiskenbare voorwaarde. De vele huwelijken tussen 
snelle ctijgers o p  de vermogensladder en telgen van oude bestuursfamilies blijken de meest 
gangbare en voor ons best traceerbare route naar die sociale acceptatie. Het bestuurssys- 
teem van 's-Hertogenbosch bleef door de permanente instroom van nieuwe rijken in be- 
stuurlijke kringen grotendeels gevrijwaard van interne spanningen en factievorming. Het 
enige geval van manifeste tegenstellingen binnen de schepenbank deed zicli voor aan het 
einde van de jaren zeventig van de zestiende eeuw en werd voor een belangrijk deel ver- 
oorzaakt door externe ontwikkelingen o p  politiek én religieus gebied. Hoewel er zich tus- 
sen 1500 en 1580 ongetwijfeld vaker latente spanningen binnen het schepencollege zullen 
hebben voorgedaan, zijn die verder nooit manifest geworden. Spanningen op het bestuur- 
lijke vlak deden zich overwegend voor o p  twee andere vlakken: de verhouding tussen stad 
en landsheerlijk gezag en de verhouding tussen de hereiz wan de raad en de rest van de 
stadsbevolking, de gemene man, in de stadsregering vertegenwoordigd door de sternheb- 
bende ambachtsdekens. 

156 Zie: p.216-217. 



Vanaf de late middeleeuwen is er sprake van een toename van het aantal universitair ge- 
schoolden in de verschilleride bestuurslagen van de Nederlanden, zowel o p  landsheerlijk, 
gewestelijk als locaal niveau'. Aanvankelijk steeg het aantal academici vooral onder de 
ambtenaren; deze algemene tendens is ook waarneembaar bij stedelijke ambtenaren als 
pensionarissen en secretarissen. Voor steden als Leuven en Antwerpen is reeds aangetoond 
dat daarnaast ook een toenemend aantal locale bestuurders een al dan niet afgeronde uni- 
versitaire studie achter de rug had2. 

In dit hoofdstuk komen de academisch gevormde Bosschenaren aan de orde, vooral 
degenen die na hun studie deel gingen uitmaken van het stedelijk bestuur. N a  een inlei- 
ding over opleiding en financiering van de studie in de zestiende eeuw wordt eerst uitge- 
breid ingegaan o p  Bosschenaren die zich in de periode 1500-1580 aan verschillende uni- 
versiteiten in Europa als student lieten inschrijven. Van de gehele groep van Bossche stu- 
denten komt een aantal aspecten aan de orde. Binnen het kader van dit onderzoek is een 
uitputtende analyse evenwel niet ondernomen. Van die Bosschenaren die zowel een uni- 
versiteit bezochten als deel van het stedelijk bestuur uitmaakten, als bestuurder (schepen, 
rentmeester) of als hoge functionaris (pensionaris, secretaris), is een dergelijke analyse 

1 VAN BUYTEN, 'Bureaucratie en bureaucratisering'; BOONE, 'Les juristes'; DE RIDDER-SY- 
MOENS, 'Possibilités de carrière'. Eenzelfde tendens deed zich buiten de Nederlanden voor. Zie 
bijvoorbeeld voor het Duitse Rijk: SCHILLING, 'Wandlungs- und Differenzier~irigsprozesse'; 
HERBORN, 'Der graduierte Rarsherr'; WRIEDT, 'Arntstrager in norddeutschen Stadten'. 

2 DE RIDDER-SYMOENS, 'De universitaire vorming'. Mevrouw De Ridder-Svinoens voerde bo- 
vendie~i een op dezelfde leest geschoeid onderzoek uit naar een territoriale schepenbank, die van 
Ukkel: DE RIDDER-SYMOENS, 'Ukkelse schepenen'. 
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daarentegen wel gemaakt. Met name aard en omvang van de groep academici binnen de 
bestuurlijke elite en de evolutie daarvan tussen 1500 ei1 1580 staan in dit hoofdstuk cen- 
traal. 

9.1. STUDIE E 

Voor elementair onderwijs kon men in 's-Hertogenbosch terecht bij een van de 'kleine' of 
Dietse scholen, waar zelfstandig opererende schoolmeesters hun leerlingen de grondbegin- 
selen van lezen, schrijven en rekenen bijbrachten en bovendien enig godsdienstonderricht 
boden" Ook bestond er - in ieder geval voor een korte periode in het midden van de 
jaren twintig van de zestiende eeuw, maar wellicht ook eerder en later - de gelegenheid 
zich te bekwamen in de Franse taal4. Meisjes konden bij particuliere schoolrneesteressen of 
bij de begijnen lessen volgen, waarbij ze naast lezen, schrijven en rekenen ook nuttige 
handwerken leerden'. Een aanzienlijk deel van de Bossche bevolking, met uitzondering 
van de allerarmsten, beheerste op zijn minst de basisprincipes van het lezen, schrijven en 
rekenenh. 

De aangewezen instantie om meer dan alleen die basisvaardigheden te leren, was een 
'grote' of Latijnse school. 's-Hertogenbosch kende in de zestiende eeuw een bloeiende 
Latijnse school, terwijl ook verschillende jonge Bosschenaren elders Latijnse scholen be- 
zochten'. Ondanks de negatieve ervaringen van Erasmus (1469-1536), die er waarschijn- 
lijk van 1485 tot 1487  leerling was geweestx, stond de Bossche Latijnse school hoog aan- 
geschreven en trok zij ook vele leerlingen van buiten de stad, met name uit de Meierij, 
maar ook uit verder verwijderde streken. Z o  bezocht bijvoorbeeld de beroemde cartograaf 
Gerard Mercator (1512-1594), afkomstig uit het Vlaamse Rupelmonde, in zijn jeugd de 
Bossche Latijnse schooly. Verschillende auteurs uit het begin van de zeventiende eeuw 
spreken van 1.000, zelfs 1.200 leerlii~gen'~. Hoewel deze aantallen niet met bronnen kun- 
nen worden gestaafd, mag aangenomen worden dat de Bossche Latijnse school gedurende 
de zestiende eeuw steeds een groot aantal leerlingen telde. De opleiding o p  deze school 
stond vooral in het teken van het leren lezen en schrijven van Latijn en diende als voorbe- 
reiding op het onderwijs aan de artes-faculteit van een universiteit. Er mag dan ook van 
worden uitgegaan dat vrijwel alle Bossche universiteitsstudenten hun voorbereidende 
schoolopleiding aan de Latijnse School van hun woonplartts hebben ontvangeni1. 

Persoonlijke getuigenissen van Bossche studenten uit de zestiende eeuw over het 

NAUWELAERTS, Latijme school, 54-59, Nader prosopografisch onderzoek naar de personen 
van die schoolmeesters is gewenst en zou mijns inziens vele nieuwe inzichten opleveren. 
Ibidem, 59-62. 
Ibidem, 68-70. 
Zie voor de onderwijssituatie in de Meierij aan het einde vari de zestiende eeuw en het begin van 
de zeventiende eeuw: ROOSENBOOM, De dorpsschool in de Meierij, 30-33. 
Bijvoorbeeld in Hoogstraten: NAUWELAERTS, Latijme school, 49. 
Ibidem, 51-52, 196. Erasmus woonde in bij de Broeders van het Gemene Leven, maar bezocht 
ongetwijfeld de Latijnse school. 
Ibidem, 49. 
Ibidem, 5, 48. Blijkens de haardentelling van 1526 woonden bij de Broeders van het Gemene 
Leven in totaal 124 scholieren in: VAN HAMMEN Nz. en SASSEN, 'Telling der huizen', 225. 
Ter vergelijking: de Leuvense studentenpopulatie telde in de eerste helft vari de zestiende eeuw 
ineer dan 2.000 personen. 
NAUWELAERTS, Latijrtse school, 50-51. 
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onderwijs dat ze hebben genoten zijn nauwelijks overgele~erd '~.  O m  toch inzicht te krij- 
gen in het onderwijs dat een student vóór zijn inschrijving aan een universiteit volgde, 
maken we hier gebruik van de persoonlijlte aantekeningen van de Gentenaar Marten 
Snouckaert (1514-1569?)". Zijn vader had rechten gestudeerd in Leuven, was notaris bij 
de Raad van Vlaanderen geworden en in 1517 tot griffier van de stad Brugge benoemd. 
O p  vijfjarige leeftijd ging Marten in Brugge naar een school om te leren lezen; al voor zijn 
zevende verjaardag ging hij naar een andere school, waar hij schrijfonderricht genoot en 
zich onder leiding van verschiiiende meesters in het Latijn begon te bekwamen. Van zijn 
achtste tot zijn elfde jaar kreeg hij o p  humanistische leest geschoeide lessen in het Latijn. 
Van 1525 tot e11 met 1528 verbleef hij bij een schoolmeester te Rijsel, om ook de Frame 
taal onder de knie te krijgen. Dat lukte echter niet, omdat de Walen gbeen Walsch en 
mochten spreken, noch de Vlarningherz gheen Vlaemsch: er werd blijkbaar slechts Latijn 
gesproken. Daarop volgde hij een jaar lang lessen aan de school van de Broeders van het 
Gemene Leven in Gent. O p  vijftienjarige leeftijd tenslotte ging Marten naar Leuvcri om 
aldaar de artes-studie aan te vangen. Deze telg uit een gegoede familie had derhalve reeds 
tien jaar lang onderwijs genoten, toen hij in Leuven aan zijn universitaire studie begon. 
Veel Bossche studenten, zeker uit gegoede kringen, zullen een soortgelijke vooropleiding 
hebben genoten. 

Over de opleiding van één Bosschenaar, die weliswaar geen universiteit bezocht, maar 
caïrikre maakte in dc halidel, ~ i j r i  we beter ingelicht. ~ e r r n a n  Pottey(e) (1543-1574) ,  
zoon van de ~ e l ~ e s t e l d e ' ~  Bossche lijnwaadkoopman Herman Pottey(e), heeft namelijk 
een korte levensbeschrijving nagelaten", waarin ook zijn schoolopleiding ter sprake komt. 
Kort na zijn zesde verjaardag begon Herman de school van meester Arnt Tsoens" te be- 
zoeken, hettuelck ick continerweerden alle &ge 4 laere7z lanck ende leerde aldaer leesen, 
schrijven, een luter beginsel van Latirz, wa t  Franchoys spreeken ende chilfererz. Tussen zijn 
tiende en vijftiende jaar was hij in de leer bij een schoenmaker. O p  zondagen en heiligen- 
dagen bezocht hij echter nog steeds de school van meester Tsoens om niet te uergetten &t 
ick geleert hadde. Na het overlijden van zijn vader in L553 ging hij in de leer bij een neef 
in Antwerpen, die handelaar in ijzerwaren was. Over een verdere schoolopleiding lezen we 
dan niets meer. Wel bekwaamde Herman zich verder in de handelspraktijk; daartoe ver- 
bleef hij onder andere twee jaar bij een Doornikse koopman, mede om Fraizchoys te 
leeren. Herrnan eindigde zijn leven als filiaalhouder van de Antwerpse firma Della Faille 
in Londen''. Hij heeft vier jaar lang dagelijks en vervolgens nog gedurende vijf jaar min- 
stens één dag per week onderwijs genoten. Een ambachtelijke leertijd en een schooloplei- 
ding hoeven elkaar derhalve zeker niet uit te sluiten. De opleiding die Herman Pottey 

GAW O A  A447, Iitforinatie begonst te  nemen ... 1555: in dit register, dat getuige~iverl<lari~~geii 
bevat in verband met een langdurig proces tussen 's-Hertogenbosch en Lier over de ossenstapel, 
verklaart Adriaen Dircx van Gestel: dat h y  hier [in 's-Hertogenbosch] es geborrtr ende altoes 
gewoont  heeft, behalverz dat hy vyff of t  zesse jnereti buyte~z ter scholen es geweest o m  latyrz ende 
walssch te  leerelz. 
Het navolgende is gebaseerd op: VANDERMEERSCH, 'Een uitzonderlijk document'. 
Bij de geiliene zetting van 1552 behoort hij tot proceritgroep 8. 
Deze 'mé~noires' van Herinan Pottey zijn uitgegeven in: BRULEZ, De firma della Faille, 559- 
567. 
Meester Arnt Zoerzs scoeltneester, woonachtig in de Putstraat behoorde bij de gemene zetting 
van 1552 tot procentgroep 48-50. Zie ook: GAH RA 1310, 159v-160v, 4-6-1529: Arnt Zoons 
zoon van wijlen Arnts Zoons; GAH RA 1361, 331r-332r, 13-3-1553: Arnt Zoensr; GAH Collec- 
tie Doop-, Trouw- en Begraafboeken 2 199v, 22-9-1573: Eercken, Aert Soens weduwe treedt op 
als doopgetuige. 
JONGBLOET-VAN HOUTTE ed., Brieven ... Darziel van der Meulerr I ,  203. 
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heeft genoten, kan wellicht model staan voor de vele Bosschenaren uit ambachts- en han- 
deismilieus die nooit een universiteit bezochten. 

Daar Herman Pottey niet was voorbestemd om te studeren, bestond voor hem niet de 
noodzaak de plaatselijke Latijnse school te bezoeken. De vele leerlingen die o p  die school 
werden opgeleid, zullen voor een aanzienlijk deel wel zijn doorgestroomd naar een uni- 
versiteit, met name naar de enige universiteit die de Nederlanden in die tijd rijk waren, die 
van Leuven. Daarom zal in het navolgende vooral o p  de opleiding aan de Leuvense uni- 
versiteit worden ingegaan. Grosso modo gaat het verhaal echter ook voor andere ~iniver- 
siteiten opL8. Wie de lessen aan de Leuvense universiteit wilde volgen moest suppoost 
worden, dat wil zeggen zich aan de rechtsmacht van de universiteit onderwerpen. Daartoe 
moest men zich binnen twee weken na aankomst in Leuven aanmelden bij de rector. Na 
aangetoond te hebben het Latijn te beheersen, na betaling van het inschrijvingsgeld en 
aflegging van de eed van gehoorzaamheid aan de statuten, schreef de rector de naam, 
geboorteplaats enlof bisdom en soms nog andere gegevens van de nieuwe Leuvense stu- 
dent in het Liber irttitulatorurn. Daarmee behoorde de student tot de universitaire ge- 
meenschap en genoot hij alle daaraan verbonden vo~rrech ten '~ .  

De Leuvense universiteit kende vier faculteiten: naast de basisfac~ilteit van de vrije 
kunsten of artes waren dat de faculteiten van de theologie, het kanoniek en civiel recht en 
de medicijnen"'. Om tot een van de drie laatste te worden toegelaten, moest eerst de ar- 
tesfaculteit worden doorlopen. In de praktijk werd die eis overigens door veel rechtenstu- 
denten niet nageleefd: ondanks protesten van de artesfaculteit kon men, mits men vol- 
doende Latijn kende, zonder vooropleiding in de artes aan de rechtenstudie beginnen2'. In 
de vijftiende en zestiende eeuw duurde de artes-opleiding 2,s jaar en behelsde een volle- 
dige cursus in de filosofie: logica, fysica, metafysica en ethica. Deze faculteit gold als een 
schakel tussen het middelbare onderwijs en de meer gespecialiseerde faculteiten. Zeker 
wanneer een student reeds een gedegen vooropleiding had genoten, hoefde hij niet nood- 
zakelijkerwijs de volledige artescursus te volgen en was een afronding van de artesstudie 
in kortere tijd mogelijk22. Een student werd in eerste instantie baccalaureus, vervolgens 
licentiatus en tenslotte magister artiurn. Het bereiken van het licentiaat was de belangrijk- 
ste stap, het magisterschap was in wezen slechts een formaliteit. Ook licentiaten die for- 
meel nooit de graad van meester in de vrije kunsten hadden behaald, voerden toch steeds 
de titel van magister artiurn. Van oudsher was de officiële minimumleeftijd voor het be- 
halen van de verschillende graden achtereenvolgens veertien, achttien en negentien jaar2'. 

18 Voor een uitgebreide algemene inleiding o p  de geschiedenis van de Europese universiteiten: DE 
RIDDER-SYMOENS ed., A history of the urtiversity 1-11, 

19 De utziversiteit te Leuveti, 46. 
20 Ibidem, 28-29, beschouwt het canoniek recht en het civiel recht als twee afzonderlijke facultei- 

ten. Andere auteurs beschouwen de beide rechrsopleidingen ais één rechtsfaculteit. 
21 DE MAESSCHALCK, 'Tuchtproblemen met rechtsstudenten', 193.194. Voor de universiteit van 

Orléans, die alleen een rechtenfaculteit bezat, staat vast dat 78,5% van alle Brabanders clie daar 
in de vijftiende en zestiende eeuw studeerden elders eeri artesfaculteit liad bezocht. Slechts 6 0 %  
beschikte echter daadwerkelijk over de titel van tmgister nrtium. Zie: DE RIDDER-SYMOENS, 
'Brabanders', 212. 

22 ADRIAENSSEN, Hilvizreribeek onder de hertog, 240, 275-281: hij noemt het uitzonderlijke 
voorbeeld van de Bekenaar Jan Goropius Aecarius, die zich na een opleiding aan de Bossche 
Latijnse School op 31 augustus 1538 in Leuven liet inschrijven en reeds op 2 7  maart 1539 pro- 
moveerde tot licentiatus artium, als derde van zijn lichting. Daarbij dient opgemerkt dat  Goro- 
pius Becanus bij inschrijving al ruim negentien jaar oud was, hetgeen betrekkelijk oud was voor 
eeri beginnend artesstudent. 

23 De urlversrteit te  leuver^, 71-73; NRS 46-47. 
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In werkelijkheid lag de gemiddelde leeftijd waarop studenten zich inschreven in Leuven 
rond de vijftien à vijftien-en-een-half, zodat velen rond hun achttiende jaar de artesstudie 
zullen hebben voltooid24. 

Veel studenten volstonden met het volgen van het universitaire onderwijs gedurende 
een bepaalde periode, zonder ooit een titel te behalen: voor hun maatschappelijke toe- 
komst was een algemene universitaire vorming voldoende2" Het kwam overigens niet 
zelden voor dat dergelijke studenten zich toch de titel van magister toeëigenden2'. Slechts 
een derde van de studenten die aan de artesstudie begonnen, maakte die studie ook af2'. 
Velen van hen beschouwden hun opleiding met het behalen van de titel van meester in de 
vrije kunsten als voltooid. Voor veel geestelijken was die titel voldoende om o p  beschei- 
den wijze carrière te maken binnen de kerk"; leken kwamen ermee in aanmerking voor 
functies als klerk, secretaris of schoolmeester. Studenten met grotere ambities - het gaat 
dan om slechts 1 0  tot 20% van alle artesstudenten2'- zetten hun studie voort aan een van 
de drie hogere faculteiten. De medische faculteit was qua studentenaantal steeds de klein- 
ste. In de vijftiende eeuw duurde de opleiding tot geneesheer zes jaar, begin zeventiende 
eeuw drie jaar, waarbij men achtereenvolgens de graden baccalaureus, licentiatus en doc- 
tor behaalde. Ook hier was de studie in feite voltooid met het behalen van het licentiaat. 
Mede door de hoge kosten die aan de promotie tot doctor verbonden waren, hebben 
slechts weinigen die laatste stap gezet30. 

E e  juridische faculteit was in Leuven opgedeeld in afdeiingen voor kanonick en civiei 
recht. Aanvankelijk duurde de cursus van het baccalaureaat drie jaar; na nog eens drie 
jaar kon men tot licentiaat promoveren. Vanaf 1617  nam de totale rechtenstudie nog 
maar vier jaar in beslag; de studie in één van beide rechten kon in drie jaar worden vol- 
tooid. Meestal was de licentiaatstitel - wanneer die titel in beide rechten werd behaald 
spreken we van een juris utriusque licentiatus - het eindpunt van de rechtenstudie. Promo- 
tie tot doctor in de rechten was in wezen een formaliteit, die echter zeer hoge kosten met 
zich meebracht"'. Tenslotte kende Leuven een theologische faculteit. In de vijftiende eeuw 
duurde de opleiding tot theoloog elf tot twaalf jaar. Na vijf of zes jaar kon men bnccalau- 
reus cursor of biblicus worden, hetgeen gepaard ging met de kruinschering en de lagere 
wijdingen. Een jaar later werd de theologiestudent baccalaureus sententiarius, weer een 
semester later baccalaureus formatus, om tenslotte vier jaar later licentiaat te worden, 
mits hij intussen een hogere wijding had ontvangen. In de loop van de tijd werd de stu- 
dieduur ingekort: rond 1560 kon men na vier en een half jaar al baccalaureus cursor wor- 
den, in 1600 werd de totale studietijd teruggebracht tot zeven en een half jaar. Slechts 
weinigen brachten het, wederom door de hoge kosten, tot scrcrae theologicre doctor". 

Een student verbleef jarenlang in een vreemde stad, ver weg van zijn familie en vertrouw- 
de omgeving. De vraag dient zich aan o p  welke wijze studenten hun verblijf aan een uni- 

24 VAN BELLE, 'La faculté des arts de Louvain', 46; RIDDERIKHOFF, 'De studenten', 5. 
25 DE RIDDER-SYMOENS, 'Universiteitsgeschiedenis', 100. 
26 TRIO, 'A medieval students confraternity', 23-24. 
2 7  RIDDERIKHOFF, 'De studenten', l I .  
28 Van dc Noordbrabantse pastoors uit de periode 1400-1570, die een universitaire studie begon- 

nen, heeft Bijsterveld vastgesteld dat  47,9% geen graad behaalde, dat 1 6 %  alleen magister werd, 
dat nog eens 20% alleen een graad in de artes behaalde en dat 16,2% aan een van de hogere 
faculteiten wist te promoveren: BIJSTERVELD, Laverend tussen Kerk en wereld, 198. 

29 Ibidem, 147, 151. 
30 De utliversiteil te Leuven, 79-85. 
3 1  Ibidem, 86-90. 
32 Ibidem, 91-96. 
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versiteit wisten te bekostigen. Zowel de studie (inschrijfgeld, kosten voor lesmaterialen, 
kosten van promoties) als het verblijf (onderkomen en voeding) brachten immers aanzien- 
lijke kosten met zich mee. De Ridder-Symoens heeft vastgesteld dat de jaarlijkse uitgaven 
van een gemiddelde student aan studie en levensonderhoud in de vijftiende en zestiende 
eeuw ongeveer vergelijkbaar zijn met het jaarinkomen van een geschoold vakman of een 
stadsfunctionaris". Studenten konden hun opleiding o p  verschillende manieren bekostigen. 
Hoewel juist daarover zeer weinig bekend is, zal ondersteuning door de eigen familie voor 
een groot deel van de studentenpopulatie de belangrijkste bron van inkomsten zijn ge- 
weest: sommige ouders betaalden de studie van hun kinderen met baar geld'4; anderen 
verzekerden hun kinderen van een vast jaarlijks inkomen door geld te beleggen in lijf- en 
erfrenten'" veel studenten zullen waarschijnlijk bovendien nog vóór het overlijden van 
hun ouders hun erfdeel hebben geconsun~eerd. Ook geestelijke en charitatieve instellingen 
konden een studie (gedeeltelijk) subsidiërens6. Daarnaast bestonden studiebeurzen in aller- 
lei vormen37, die meestal slechts een deel van de studiekosten dekten3'. De opbrengsten 
van kerkelijke beneficies waren weer een ander middel om een universitaire studie te be- 
kostigen. Houders van kerkelijke beneficies, ook van beneficies waaraan een zielzorgtaak 
was verbonden, hadden het recht om maximaal zeven jaar elders te studeren zonder de 
boete die o p  absentie stond te hoeven betalen, mits zij voor een geschikte vervanger zorg- 
den, die de aan het beneficie verbonden verplichtingen vervulde. De eigenlijke benefician- 
ten behielden gedurende die tijd de opbrengsten van hun beneficie". Door deze regei zou- 
den kerkelijke beneficies in de praktijk vaak als een soort studiebeurs zijn gebruikt. Al 
verdienen omvang en aard van deze praktijk nader onderzoek, voor 's-Hertogenbosch en 
omgeving kan worden vastgesteld dat in een aantal gevallen kerkelijke beneficies inder- 
daad als een vorm van studiefinanciering zijn benut4". Daar slechts de status van clericus41 
vereist was om een beneficie te bezitten, bestond de mogelijkheid om met de opbrengsten 
daarvan te gaan studeren, na afsluiting van de studie het beneficie o p  te geven en verder 
als leek carrière te maken. De Bossche schepen Jacob Craen (SS) was tijdens zijn studie in 

DE RIDDER-SYMOENS, 'Universiteitsgeschiedenis', 100-101. Zij baseert zich vooral op gege- 
vens met betrekking tot de l~ixe-universiteit van Orléans, maar stelt nadrukkelijk dat voor an- 
dere universiteiten soortgelijke conclusies gerechtvaardigd zijn. 
GAH RA 1285, 507v, 28-2-1515: Gerit Willems van Wyck (187), in 1510 schepen van 's-Herto- 
genbosch geweest, emancipeert zijn zoon Joest, suppositzm et scolnretn a l tna  utziversitntis Lovn- 
izietzsis en geeft hem bovendien een bedrag van 40 gulden in subsidiuttz sui studii. Dat  bedrag 
was overigens niet toereikend om de kosten van een volledige artesstudie te dekken; van verdere 
transacties tussen vader en zoon Van Wyck zijn geen sporen gevonden. Deze Joest, die op 31  
augustus 1512 als Judocus Gernrdi de Ruscoducis in Leuven werd geïmmatriculeerd, wordt 
vanaf 1522 in de Bossche schepenprotocollen als magister aangeduid. Emancipatie houdt in dat 
de wettelijke voogd, meestal de vader, een kind nog voor het bereiken van de meerderjarige 
leeftijd handelingsbekwaam verklaart. 
Zie bijvoorbeeld p.335-336 voor de inspanningen die Willem van Enckevoirt zich getroostte 
voor zijn neefjes Willem en Michiel Michiels van Enckevoirt. 
DE RIDDER-SYMOENS en MILIS, 'Tongerlo en zijn studenten', 319-320. 
De weeste beurzen in Leuven waren verbonden aan een pedagogie of een college; daarnaast 
bestonden er ook zogenaamde 'vliegcride beurzen' (bursae uolniztes). Zie: DE MAESSCHALCK, 
'Scholarship grants and colleges'; TRIO, 'Financing of university studeuts'. 
Voor studiebeurzen in 's-Hertogenbosch en de Meierij zie: VAN DER DOES DE WILLEBOIS, 
Studiebeurzen. 
BIJSTERVELD, Laveret~d tusseiz Kerk en wereld, 14.3-144. 
Zie bijvoorbeeld de geschiedenis van de twee kapelanieën in het zogenaamde Bncx-koorke in de 
Bossche Sint-Jan: ADRIAENSSEN, 'De gerechtigden'; idem, 'De erfgenamen'. 
Zie over dit begrip p.381-382. 
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Leuven beneficiant geweest van het Sint-Barbara-altaar in de Sint-Joriskapel in 's-Herto- 
genbosch. Na afsluiting van zijn studie deed hij afstand van dat beneficie42 en bouwde hij 
een wereldlijke carrière op. Was deze gang van zaken waarschijnlijk in veel gevallen ge- 
heel in de geest van de stichter van het beneficie, soms was er ook duidelijk sprake van 
misbruik. Z o  was de Hilvarenbeekse olieslager Adam Metten in bezit gekomen van een 
beneficie, waarvoor hij, om er langere tijd van te kunnen blijven genieten, binnen korte 
tijd priester moest worden. Naleving van deze verplichting wist Adam echter enige jaren 
uit te stellen door zich als student in Leuven in te schrijven, zonder de bedoeling ooit een 
les te volgen. Z o  kon hij nog enige jaren langer de vruchten van zijn beneficie plukken43. 
Een laatste manier om de studie te financieren bestond uit het vervullen van allerlei bij- 
baantjes: sommige studenten waren knecht van een rijke student, anderen copiist of cor- 
rector, weer anderen gaven bijlessen of hielden zich bezig met k a ~ n e r v e r h u u r ~ ~ .  Daarbij 
dient tenslotte nog aangerekend te worden dat studenten die zich als pauper lieten imma- 
triculeren, vrijgesteld waren van inschrijvingsgeld. Deze personen waren echter geen pau- 
pers in de zin dat zij tot de allerarmsten van de samenleving behoorden. Het ging veeleer 
om personen die niet in staat waren om aan alle financiële verplichtingen in en rond de 
universiteit te voldoen4'. 

Van oudsher stonden de universiteiten open voor allerlei bevolkingsgroepen. Vanaf de 
vijftiende eeuw is een daling van minder gegoede studenten waarneembaar. Deze trend 
zette vooral vanaf de laatste decennia van de zestiende eeuw en in versterkte mate in de 
zeventiende eeuw door4! In de periode 1500-1550 was een met succes doorlopen uriiver- 
sitaire opleiding voor velen, ook uit lagere strata van de samenleving, het middel bij uit- 
stek om hoger o p  de maatschappelijke ladder te klimmen. De voorbeelden van families die 
binnen enkele generaties uit een ambachtsmilieu hoge bestuurlijke posities en adellijke 
titels wisten te verkrijgen zijn legio. Het wekt dan ook geen verwondering dat  ook vele 
Bosschenaren uit allerlei lagen van de bevolking naar de diverse ~iniversiteitssteden trok- 
ken, daar eert universitaire opleiding volgden en deze al dan niet bekroonden met het 
behalen van een academische titel. Over de vele Bosschenaren die zich tussen 1500 en 
1580 aan de verschillende universiteiten lieten inschrijven handelt deze paragraaf4'. 

Daarbij dient echter eerst een groot aantal kanttekeningen te worden geplaatst. Door 
gebruik te maken van de ~iniversiteitsmatrikels en andere universitaire bronnen zullen we 
niet alle Bossche studenten kunnen achterhalen. In de eerste plaats omdat niet van alle 
~iniversiteiten matrikels of andere studentenlijsten bewaard zijn gebleven en uitgegeven. 
Z o  ontbreken voor de Leuvense universiteit, die het meest frequent door Bosschenaren 
werd bezocht, de matrikels over de periode 1569-1616. Slechts zeer gedeeltelijk kan deze 

42 Zie p.310. 
43 ADRIAENSSEN, Nilvarenbeek onder de hertog, 224. 
44 DE RIDDER-SYMOENS, 'Uriiversiteitsgeschiedeilis', 10 1. 
45 Ibidem, 97. 
46 Ibidem, 95-96; NBS 25. 
47 De volgende uitgegcven matrikels zijn met resultaat geraadpleegd: MUL 111, IV; MUK 11, 111; 

PLO; DL@; MUF; WACKERNAGEL ed., Die Matrikel der Uviversitit  Bnsel I-IV; ERLER ed., 
Die Matrikel der Uttiuersitiit Leipzig I; FALCKENHEIMER ed., IJersom~z utid Ortsrcg' ' ister ... 
Mnrbrrrg; GOURON, Mntricule Montpellier. 
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lacune worden opgevuld met gegevens uit promotie register^^^. Door deze omstandigheid 
ontbreekt voor de jaren 1570-1580 ongetwijfeld een aantal namen van Bossche studenten. 
Soms vindt men o p  onverwachte plaatsen mogelijke Bossche studenten vermeld: zo ont- 
vingen bijvoorbeeld in 1573 Patilo Tilborgio et Augustino Millensi, Buscoducensib~is, 
patiperibus studiosis tijdens hun verblijf in Rome een Wie deze twee Bossche 
(of Meierijse?) studenten waren weten we niet. Bovendien kan de vraag worden gesteld of 
het wel echte studenten waren en niet veeleer rondreizende geestelijken uit het Bossche 
diocees of bijvoorbeeld schildersleerlingen. Van de Bosschenaar Andries Zeberts weten we 
dat hij zich o p  28 februari 1524 aan de Leuvense universiteit inschreef"" en daar in 1528 
promoveerde"'. Daar hij bij de promotie als derde van de 103  eindigde, moet hij een he- 
gaafd man zijn geweest; hij zette zijn studie dan ook voort. We komen hem pas weer 
tegen in 1540-1541, wanneer het Bossche stadsbestriur hem fêteert en een feestmaal aan- 
biedt. Bij die gelegenheid wordt hij aangeduid als mr. Arzdriesse Zeberti, doctor, oizsseiz 
medeborger, langen jaeren buyteir lants gesttideert hebbe/tdes2. Waar en wat hij echter na 
1528 heeft gestudeerd, weten we helaas niet. 

Ten tweede staat vast dat niet alle st~identen zich officieel lieten immatriculeren. In 
Letiven werd tussen 1483 en 1500 naar schatting 25% van alle studenten niet geïmma- 
triculeerd". Dat dit ook voor de Bosschenaren geldt, mag blijken uit het volgende voor- 
beeld. De latere Bossche schepen Bartholome~~s Loef ( l  19) liet zich o p  30 augustus 1.529 
aan de Leuvense universiteit inschrijven'" Ziln twee jaar jongere broer Filips Loei komt 
daarentegen niet voor in de Leuvense matrikels. Wanneer Filips in 1535 - hij is dan onge- 
veer 22  jaar oud - door zijn vader wordt geërnancipeerdci, wordt hij echter aangeduid als 
stippositus'%lma7 tiniversitatis Lovaniensis et ibidem sttrderrdusi7: net als zijn oudere 
broer heeft derhalve ook Filips de Leuvense universiteit bezocht. 

Ten derde moet worden vastgesteld dat de wijze van inschrijving niet altijd even volle- 
dig is geweest. Het veelvulclige gebruik van patroniemen bemoeilijkt in veel gevallen de 
identificatie van de studeiiten. Daar het hier niet de bedoeling is om de doopceel van alle 
Bossche studenten te lichten, speelt hei gesignaleerde probleem voor ons minder, zolang 
althans de plaats van herl<oinst van de student is geregistreerd. Wanneer die om welke 
reden dan ook wordt weggelaten, is onomstotelijke identificatie vat1 een student als Bos- 
schenaar afhankelijk van andere gegevens uit de universitaire bronnen. O p  11 oktober 
1512 werden de broers Willem en Michiel, zonen van de latere lSossche schepen Gerit 
Michiels (129) en Elisabeth van Enckevoirt, de zuster van de latere kardinaal Willem van 
Enckevoirt, in de matrikel van Leuven ingeschreven als: Guillermus Etzchevord, Leodieizsis 
dyocesis; Michael Enkevord, hodiensis dyocesisíx. Beiden werden als minorennis aange- 
duid, hetgeen betekent dat  ze nog niet de leeftijd van 1 5  jaar hadden bereiktiy. In clergelij- 
ke gevallen was de jonge student niet gerechtigd zelf de eed af te leggen, maar deed een 

PUL. 
HOOGEWERFF en ORBAAN ed., Bescheiderr iti Italië 11, 615; NBS nrs. 3592, 5167. 
MUL I11 720.  
PUL 76.  
GAH O A  B47, 1540-1541, unrt sceirckeir uaii wjvreir etzde gelaigeti. 
VAN BELLE, 'La faculté des arts de Louvairi', 46-47. BUSTERVELD, Lauererrd tussetz Kerl: e n  
wereld, 155, noemt het percentage van 25% 'aan de hoge kant'. 
MUL IV 25. 
Zie voor de betekenis van deze handeling noot 34. 
Zie over de suppositus of suppoost p.331. 
GAH RA 1321, 188rv, 28-5-1535. 
MUL I11 4.52. 
RIDDERIKHOFF, 'De studenten', 4-6. 
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ander dat  voor hem. Voor Willein en Michiel werd de eed afgelegd door Nicolaes Mys, 
waarschijnlijk een familielid van moederszijdeh". Wiliem van Enckevoirt bracht in brieven 
die hij vanuit Rome aan zijn zwager in 's-Hertogenbosch schreef herhaaldelijk het wel en 
wee van uwen  twee soenen tot  Loeven ter sprakeh'. De latere kardinaal bekommerde zich 
zeer om het lot van zijn neefjes die hij een carrière in de kerkelijke hiërarchie had toebe- 
dacht. Toen hem ter ore kwam dat neef Willem een zwakke gezondheid had, raadpleegde 
hij in Rome verschillende medici en stelde hij aan de ouders van de jongen voor om hem 
naar Italië te laten overkomen in de hoop dat h y  by  verarzderyrzge van de locht van syrzder 
siect ontslaegen solde weerden metter gratien Gods. Bovendien bezorgde hij zijn neefjes 
belangrijke inkomsten uit beneficies en dergelijke. In 1519 schrijft hij aan Gerit Michiels: 
aldus hebben u twee soenen gelde op he?? leven boven achtduysent gulden Brabants. Wan- 
neer beide jongens weinig vorderingen blijken te maken in hun studie en zich aan allerlei 
excessen overgeven - er is zelfs sprake van uwen verloeren soerz Michielken -, dringt Van 
Enckevoirt er herhaaldelijk bij de ouders o p  aan om er toch voor te zorgen dat sy hen 
wijsslyken guberrzeeren ende nyet dronckerz ende dryncken. Uit een en ander kan onom- 
stotelijk worden geconcludeerd dat  de personen die achter de onvolledige namen in de 
universiteitsinatrikel schuilen uit 's-Hertogenbosch afkomstig waren. Bij andere inschrij- 
vingen, waarbij de vermelding van de plaats van herkomst ontbreekt, is zo'n conclusie in 
veel gevallen onmogelijk. Bots c.s. constateren bovendien dat sommige plattelanders bij de 
iiïïiiiatiiculatie niet h ~ i n  geboortedorp, maar een naburige grote plaats als plaats van her- 
komst opgavenh2. In de hier onderzochte periode lijkt dit verschijnsel zich echter niet voor 
te doenh'. Wel leveren plaatsbepalingen als de Oirschot vel de ~ u s c o d u c i s ~ ~ ,  de Buscoducis 
alias" de ~ o r n a c o ~ '  en de Ravetzstey~z alias tie Buscoducis" problemen op, maar het gaat 
bier om slechts een klein aantal gevallen. Daar komt nog bij dat niet iedere persoon die 
zich liet immatriculeren ook zonder meer student was. De professoren, maar ook het huis- 
personeel van professoren en rijke studenten en dergelijke lieten zich inschrijven. Z o  moet 
ernstig betwijfeld worden of Gulielmus Johan~zis de Ro& en \Vilhelmus filius Gheorgii 
Rotarii, Buscoducenses, ministri rectoris, die o p  24 augustus 1568 in Leuven werden in- 

ooit een universitaire opleiding hebben gevolgd. Het lijkt erop dat zij uitslui- 
tend als bedienden van de eveneens uit 's-Hertogenbosch afkomstige Gislenus Loydenhy 
fungeerden. Het schijnt zelfs voor te zijn gekomen dat een enkele Leuvenaar zich, zonder 
enige intentie ooit een les te volgen, liet inschrijven om als suppoost de privileges van de 
universiteitsgeilieenschap te genieten7'. In dit verband moet bovendien nog gewezen wor- 
den o p  de kwaliteit van de uitgave van de verschillende matrikels. De uitgevers werden 
geconfronteerd met een grote hoeveelheid percoons- en plaatsnamen die hun niet ver- 
trouwd zijn7'. Foutieve transcripties komen dan ook geregeld voor, maar zijn meestal voor 
de historicus die bekend is met de namen in een bepaalde plaats vrij eenvoudig tot beken- 

namen te herleiden. Voor alle zekerheid is controle in de originelen geen overbodige 

De moeder van Willem en Elisabeth van Enckevoirt heette Johanna Mys. 
MUNIER, 'Uit de correspondentie', 5, 9, 15, 21. 
NBC 4. 
Wellicht dat deze praktijk zich vooral in de zeventiende en achttiende eeuw voordeed? 
MUK 111 532, 6-1502. 
'Alias' kan zowel 'anders' als 'voorheen' betekenen. 
iMUL 111 615, 21-7-1519. 
MUK 111 703, 6-11-1512. 
MUL IV 752. 
Immatriculatie te Leuven o p  30-3-1518 als Ghysbertus Loyert de Buscoducis (MUL 111 591). 
DE RIDDER-SYMOENS, 'Universiteitsgeschiedeilis', 97. 
Ibidem, 95. 
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luxeÏ2. 
Tenslotte moet in de vierde plaats worden vastgesteld dat in 's-Hertogenbosch veel 

personen leefden die zich met een academische titel tooiden, maar niet met geï~nmatricu- 
leerde studenten kunnen worden geïdentificeerd. In de zestiende-eeuwse bronnen figureren 
vele tientallen van dergelijke meesters. Vast staat dat in de Bossche bronnen - behalve 
natuurlijk in de archieven van de verschillende ambachtsgilden - een ambachtsmeester 
zelden of nooit als meester wordt aangeduid, met uitzondering van schoolmeesters, som- 
mige artistieke beroepen en een aantal beroepen in de gezondheidszorg als chirurgijns, 
barbiers en apothekers. Z o  vinden we in de zettingslijsten uit het begin van de zestiende 
eeuw onder andere de volgende personen vermeld: meester Henrick scoelmeesterÏ'; mees- 
ter Herzrick die maelderÏ4; meester Coenraet cyrurgynÏ" meester Dirck barbierÏ6; meester 
Jacop appothecarisÏÏ; meester Lodewych medecynÏ8. Wellicht o p  de school~neester na, gaat 
het in geen enkel geval om iemand met een universitaire opleiding. Wat de uitoefening 
van de geneeskunde in de zestiende eeuw betreft, kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen enerzijds medici, die aan de universiteit een sterk theoretische opleiding hadden 
ontvangen en de titel van doctor in de medicijnen (doctor medicime) voerden, en ander- 
zijds barbiers-chirurgijns, in de praktijk geschoold, die voor een belangrijk deel het toege- 
past medische handelen voor hun rekening ~iameri". Hoewel ze geen universitaire oplei- 
ding hebben genoten, werden deze chirurgijlis en barbiers toch vaak als meester 
aangeduid. Rekening houdend met deze uitzonderingen, die over het aigemeen direct als 
zodanig herkenbaar zijn, kan men stellen dat met een meester in de zestiende-eeuwse 
Bossche bronnen veelal een universitair geschoold persoon wordt aangeduid. Dat in de 
stad academici actief waren die niet als Bosschenaren in de matrikels terug zijn te vinden, 
kan gedeeltelijk worden verklaard door de 'import' van universitair geschoolden. Voor 
Hilvarenbeek is vastgesteld dat bijna tweederde van de academici zich buiten hun geboor- 
teplaats vestigdex"; van een instroom van academici van elders was hier geen sprake. Voor 
's-Hertogenbosch ligt de situatie anders. Aan de ene kant vonden vele Bossche academici 
een functie buiten hun geboortestad, anderzijds trok de stad, als bestuurlijke hoofdstad en 
economisch centrum van de Meierij, een aanzienlijk aantal academici van buiten aan, 

Voor 's-Hertogenbosch levert controle van de originelen (ARAB, Fonds oude universiteit van 
Leuven) onder andere de volgende correcties op: 
- Johannes Tolen de Buscoducis, 29-8-1478 (MUL I1 378): Johannes Colen de Buscoducis. 
- Henricus Cuyp de Buscoducis, 31-8-1507 (MUL I11 327): Henricus Cuyper de Buscoducis. 
- Henricus Martinus Elint de Buscoducis, 31-8-1507 (MUI. 111 337): Henricus Martinus Elmt de 
Buscoducis. 
- Johannes Mogoenis de Buscoducis, 31-8-1507 (MUL 111 338): Johannes Mogoevel (=Mug- 
hoevel) de Buscoducis. 
- Godefridus Beavoud de Buscoducis, 27-8-1510 (MUL I11 394): Godefridus Berwout de Bus- 
coducis. 
- Larnbertus Miliitis de Buscoducis, 28-8-1510 (MUL 111 295): Lainbertus Millirik de Buscoducis. 
-Johannes Saeliaert de Buscoducis, 28-8-1511 (MUL I11 419): Johannes Baeliart de Buscoducis. 
- Paulus Motus de Buscoducis, 28-8-1520 (MUL 111 635): I'aulus Moeris de Buscoducis. 
GAH OA 814,  1504-1505, vntt settittgetr dat ruytergelt getroetnpt. 
GAH OA B1 1, 1501-1502, settitrge. 
GAH OA A21, 1511-1512, wattder h a l t w  gemeyrrre settitrge. 
GAH OA B12, 1502-1503, wander uierder g e m e y r e  settinge. 
GAH OA B i l ,  t501-1502, settitzge. 
GAH OA B22, 1512-1513, wattder settitrge. 
Zie: VAN HERWAARDEN, H medici'; NBS 98-106. 
ADRIAENSSEN, Hilvarettbeek ortder de hertog, 235. 
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waaronder bijvoorbeeld ook een aantal uit Hilvarenbeek. 
Onder de 3.240 personen die tussen 1500 en 1580 poorter van 's-Hertogenbosch wer- 

den, komen slechts 22 personen voor, die de titel meester voerden. Van hen waren er 3 
chirurgijn en hadden derhalve hun opleiding niet aan een universiteit genotenx'. Van de 
andere 1 9  kan voor een aantal de imrnatriculatie in de universiteitsmatrikels worden te- 
ruggevonden. Godefridtis Tintzaghel de Bommel werd op 23 juni 1496 in Leuven geïrn- 
rnatriculeerdK2 en werd als meester Goyaert Snagel zoen wilner Jacops vau Bommel in 
1514-1.515 poorter van ' s-~ertogenbosch~' ,  waar hij overigens meestal ook als Tengnagel 
of Tyilagel wordt aangeduid. O p  31  augustus 1513 werd Joartnes Lonzbaert de Oester- 
wick in Leuven ingesclireven8" o p  i augustus 1521 werd hij als meester Jan Lombaerts 
(S11) secretaris van 's-~ertogenbosch" en in de eerste helft van 1523 tenslotte ook Bosch' 
poorternh. De broers Frans en Jan, zonen van Arnt Peters van Breugel, gingen respectieve- 
lijk in 1520 en 1522 in Leuven stucierenn' en werden achtereenvolgens in de eerste helft 
van 1533  en in de tweede helft van 1535 poorter van 's-Hertogenbosch". Mr. Adryaen 
Willems Dircxsen van Ammerzoye uit Empel werd o p  5 mei 1552 poorter" en is dezelfde 
als Adrinnus Guilhelmi Empele?zsis, die zich o p  28 augustus 1544 in Leuven als student 
liet inschrijven"'. Hercules filitis Bartholonzei Wijtflct, Ttirnouterzsis, die in augustus 1562 
zijn artesstudie in Leuven begonY', werd in de tweede helft van l 5 7 3  ais mr. Hercules 
Wyfflet poorter van ' s - ~ e r t o g e n b o s c h ~ ~ .  Deze 1 9  universitair geschoolde nieuwe poorters 
moeten echter worden beschouwd ais het topje van een ijsberg aan import van academici: 
soinrnige academici zullen wel poorter zijn geworden, maar van hen werd, net als bij zo- 
veel andere nieuwe poorters, het beroep niet in het poorterboek genoteerdyi. Anderen 
zullen het niet nodig hebben geacht om het poorterschap van 's-Hertogenbosch te verwer- 
ven. Te denken valt bijvoorbeeld aan de vele geestelijken die de een of andere kerkelijke 
functie binnen de muren van de stad vervulden: bijvoorbeeld van de vele gegradueerde 
kanunniken van het kapittel van Sint-Jan die geen geboren Bosschenaren waren, kocht er 
tussen 1500 en 1580 niet één het Bossche poorterschap. Van de Hilvarenbeekse academici 
die zich in 's-Hertogenbosch vestigden, werd ook geen enkele Bosch' poorter. 

Voor de periode 1500-1580 hebben we, ons terdege bewust van alle hierboven opgesorn- 
de restricties, alle inschrijvingen van Bosschenaren aan de verschillende universiteiten 
verzameld: de resultaten zijn opgesplitst in periodes van 1 0  jaar, weergegeven in tabel 9.1. 
We beseffen dat bij een dergelijke exercitie niet alle Bossche studenten zijn teruggevonden. 
Het gaat er ons in het verband van deze studie echter niet om een uitputtend overzicht 
van alle Bossche studenten te geven. We willen slechts met de voorhanden zijnde hulpmid- 

Overigens schreven zich in diezelfde periode nog nlinstens 23 andere chirurgijns en barbiers als 
poorter van 's-Hertogeribosch in, zonder zich meester te noemen. 
MUL 111 141. 
ARAB RK 13007, Kerstn~is 1514 - Sint Jan 1515. 
MUL I11 469. 
GAH A574a. Peter van Os  noemt in zijn kroniek 3-8-1520 als datum van benoeming: PvO 345. 
ARAB RK 13007, Kerstmis 1522 - Sint Jan 1523. 
MUL 111 631, 675. 
ARAB RK 13008, Kerstmis 1532 - Sint-Jan 1533; Sint-Jari 1535 - Kerstrnis 1,535. 
GAH OAA 8085. 
MUL IV 291. 
MUL IV 641. 
ARAB RK 13010, Sint-Jan 1573 - Kerstmis 1573. 
Wat betreft het noteren van academische titels is het Poorterboek minder volledig clan de reke- 
ningen van de laagschout. 
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Leuven 
Keulen 
Orléans 
Bôle 
Bologna 
Padua 
Ingolstadt 
Leipzig 
Rome 
Bazel 
Leiden 
Dûwaai 
Ferrara 
Freiburg 
Heidelberg 
Marburg 
MÛfi:pel!ier 
Parijs 
Pisa 
Rostock 
Siena 
Wenen 

1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 TOTAAL 
1509 1519 1529 1539 1549 1559 1569 1580 

TOTAAL 108 116 121 64 103 97 68 24 70 1 

TABEL 9.1. Aantal inschrijvingen van Bosschenaren aan verschillende universiteiten per 
decennium (1500-1580). 

delen een indicatie geven van de ontwikkeling van het aantal Bosschenaren dat  een 
universitaire studie begon in de eerste tachtig jaar van de zestiende eeuw. Daarvoor 
hebben we de beschikbare matrikels en andere registers van diverse Europese universi- 
teiten doorgenomen. Voor de periode 1550-1580 hebben we bovendien veelvuldig ge- 
bruik gemaakt van het werk van Bots C.S., die voor de periode 1550-1750 een lijst van 
Noordbrabantse studenten hebben samengesteld o p  basis van ongedrukte en gedrukte 
matrikels en Bovendien heeft mevrouw De Ridder-Symorns een aantal 
aanvullende gegevens ter beschikking gesteld. 

Voor de periode 1500-1580 zijn in totaal 701 immatriculaties van Bossche studenten 

94 Gezien hetgeen in het voorgaande omstaticlig is uiteengezet, is het oriverinijdelijk dat  bij een 
dergelijke werkwijze een aantal studenten aan de aandacht ontsnapt, zoals Bots c.s. zelf ook 
toegeven (NBS 3). Het onderzoek van Adriaenssen naar de studenten uit Hilvarenbeek toont 
dit dan ook duidelijk aan: op basis van een gedegen kennis van de bevolking van dat  dorp wist 
Adriaenssen in de divcrse universiteitsmatrikels vele Bekenaars terug te vinden, die niet als 
zodanig stonden genoteerd. Bovendien bracht archiefonderzoek hem o p  het spoor van een 
aantal Hilvarenbeekse academici, dat niet in de ~~iiiversitcitsmatrikcls voorkomt. Tegenover de 
82 Hilvarenbeekse studenten die Bots c.s. voor de periode 1550-1750 traceerderi, stelt 
Adriaenssen er maar liefst 131. Zie: ADRIAENSSEN, Hilvnretzbeek onder de hertog, 225-226. 
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teruggevonden. Het gaat hier uitdrukkelijk om het aantal immatriculaties en niet om het 
aantal studenten. Dat laatste lag namelijk enigszins lager doordat een aantal studenten 
zich achtereenvolgens aan verschillende universiteiten inschreef. Deze 701 immatriculaties 
betreffen in totaal 640 Bossche studenten. In de eerste drie decennia van de zestiende 
eeuw schreven zich per jaar steeds gemiddeld tussen de 11 en 1 2  Bossche studenten in aan 
een universiteit. In de jaren dertig is er sprake van een sterke teruggang naar slechts 64 in 
het gehele decennium, waarna in de daaropvolgende twee decennia een herstel optreedt, 
dat echter gemiddeld met 9 tot 1 0  studenten per jaar enigszins onder het niveau van het 
begin van de eeuw blijft. De jaren zestig laten weer een terugval zien, die zich naar alle 
waarschijnlijkheid in de jaren zeventig in verhevigde mate heeft voortgezet, hoewel het 
beeld voor die laatste periode ernstig wordt vertroebeld door het ontbreken van de matri- 
kels van de Leuvense alma mater. Wanneer we deze gegevens in een breder tijdsperspectief 

blijkt dat het aantal Bossche studenten vanaf eind veertiende eeuw met enig 
horten en stoten is gegroeid en dat de voorlopige top is bereikt in het tweede en derde 
decennium van de zestiende eeuw. O p  basis van de matrikels van Keulen en de Noord- 
Nederlandse universiteiten en de promotiegegevens van Leuven reconstrueerden Rots c.s. 
het aantal Bossche studenten na 1569. Het dieptepunt wordt volgens hen al in de jaren 
zeventig van de zestiende eeuw bereikt; her volgende decennium laat weinig vooruitgang 
zien, maar vanaf de jaren 1590 stijgt het aantal Bossche studenten gestaag. In het eerste 
decennium van de zeventiende eeuw zou zelf's de piek van het begin van de zestiende eeuw 
zijn overtroffen. Daarna zet een daling in, die doorzet tot de jaren dertig van de zeventien- 
de eeuwy6. Na een laatste piek in de jaren 1650, die opnieuw die van het begin van de 
zestiende eeuw overtrof, begint het aantal Bossche studenten gestaag te dalen, een daling 
die doorzet tot de jaren 1780, het eindpunt van de beschouwi~igen van Bots c.sy7. 

Keren we terug naar het verloop van het aantal Bossclie studenten tussen 1500 en 
1580. De Bossche student had i11 de zestiende eeuw ontegenzeglijk een grote voorkeur 
voor de Leuvense ~iniversiteit, die het dichtst bij huis en in het eigen hertogdom lag. Maar 
liefst 74,376 van alle iinmatriculaties van Bosschenaren tussen 1500 en 1580 vond daar 
plaatsyx. O p  de tweede plaats in afstand en ook in inschrijvingen uit 's-Hertogenbosch 
kwam de universiteit van Keulen met 14,4%". De nauwe banden tussen 's-Hertogenbosch 
en het Duitse Rijnland en met name Keulen, o p  economisch gebied maar ook anderszins, 
zijn in de geschiedschrijviiig reeds herhaaldelijk benadrukt"'". Naast deze twee universi- 
teiten, samen goed voor 88,7% van alle Bossclie immatriculaties, blijkt alleen de universi- 
teit van Orléans, met haar befaamde rechtenfaculteit, nog een substantieel aantal Bossche- 
naren, in totaal 42 st~identen, dat is 6,0%, te hebben getrokken. Deze universiteit was 
vooral in trek bij leden van de elite van de Nederlandse bevolking, die zich hier door 
middel van een juridische opleiding voorbereidden o p  een functie in het lokale, regionale 
of landelijke bestuur. Voor de Bosschenaren die hier hun rechtenstudie voltooiden, geldt 

95 NBS 18, grafiek 2. 
96 We beschikken dan overigens ook weer over de 1,euveilse matrikels 
97  Voor een vergelijking van het aantal gegrad~ieerden uit 's-Hertogenbosch met dat van andere 

steden tussen 1625 en 1800 zie: FRIJHOFF, Ln société Néerlmdnise, 142-143. 
98 Uit het rurale en betrekkelijk arme Meetjesland in het Noordoosten van Vlaancieren, bezocht 

tussen 1500 en 1574 zelfs 94,4% van de in totaal 72 studenten de Ixuvense uriiversiteit: DE 
RIDDER-SYMOENS, 'Studenten uit het Meetjesland', 102. 

99 NBS 15: het verloop van het jaarlijks aantal inschrijvingen van Noord-Brabanders aan de Keulse 
universiteit verliep van 9,6 in de tweede helft van de vijftiende eeuw, naar 3,8 in de eerste helft 
van de zestiende eeuw, naar 2,4 in de tweede helft en tenslotte 0,9 in de eerste helft van de ze- 
ventiende eeuw. 

100 I'IRENNE, 'De Bossche handel', 28-30; GERLACH, 'Betrekkingen van het Rijnland', 66-67. 
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dit zeker ook. O p  hen zal in de volgende paragraaf nog nader worden ingegaan. De ove- 
rige buitenlandse universiteiten, 7 in het Duitse Rijk, 6 in Italië, 3 in Frankrijk en 1 in 
Zwitserland trokken in 80 jaar elk sleclits l tot 5 Bossche studenten. Voor 1 5  van de daar 
ingeschreven Bosschenaren was het, voor zover na te gaan, de eerste iininatric~ilatie, de 
andere 1 9  hadden reeds eerder een andere universiteit bezocht. Over de studenten aan de 
in 1562 geopende ~iniversiteit van Dowaai is weinig bekend, van slechts één Bosschenaar 
staat vast dat hij daar heeft gestudeerd"". De pas opgerichte Leidse ~miverciteit trok al in 
1580 de eerste twee uit 's-Hertogenbosch afkomstige studenten, die, gezien de Bossche 
keuze voor het kamp van de koning, zeer waarschijnlijk echter hun vaderstad voorgoed 
achter zich hadden gelaten. Van drie Bosschenaren is bekend dat  elk van hen zich achter- 
eenvolgens aan drie universiteiten liet immatriculeren"". Twee Bosschenaren tenslotte 
hebben vier universiteiten bezocht. Goyaert Lombaerts (van Enckevoirt) (123) studeerde 
achtereenvolgens te Orléans (1540), Bologna (1547), Siena (1547) en I'adua (1549)""; 
Ygram van Achelen bezocht de ~iniversiteiten van Ingolstadt (1555), Leuven (1556), 
Padua (1556) en Bologna (1560)"'~. Met name bij deze laatste twee is sprake van een 
ware peïegrinatio acndemica"". 

De schommelingen in studentenaaritalleritlle in de loop van de zestiende eeuw kunnen niet 
aart oiitwikkelingen binnen één universiteit worden toegeschreven. De daling van het aan- 
tal immatriculaties in Keulen in de jaren dertig met 80% (van 25 in het voorgaande de- 
cennium naar slechts 5 )  is bijzonder sterk, maar tegeiijkertijd is ook in Leuven een ver- 
mindering waarneembaar, zij het in mindere mate, namelijk met 40%.  Waar Leuven in 
het volgende decennium weer bijna het oude niveau bereikt, blijft de Bossche belangstel- 
ling voor de Keulse universiteit ook in de jaren veertig nog zeer laag, om zich pas weer in 
de jaren vijftig te herstellen. In diezelfde jaren vijftig blijkt het Leuvense herstel van korte 
duur: een nieuwe daling zet in, die in de jaren zestig sterker wordt en waarschijnlijk in de 
jaren zeventig zal hebben doorgezet. Ook het aantal inschrijvingen in Keulen loopt in de 
jaren zestig en zeventig sterk terug. De Bossclie belangstelling voor Orléans lijkt zich te 
concentreren in de eerste helft van de zestiende eeuw, met een piek in de jaren veertig. 
Wat de overige buite~ilandse universiteiten betreft, zijn de inschrijvingen dermate inciden- 
teel van aard, dat er geen duidelijk patroon waarneembaar is. Opvallend is wel dat na 
1562 nauwelijks nog een Bosschenaar zich aan een andere buitenlandse universiteit dan 
Keulen of Orléans laat inschrijven. De publicatie in 1570 van een ordonnantie waarin 
landsheer Filips I1 bepaalde dat de inwoners van de Nederlanden nog slechts in eigen 
land, dat wil zeggen in Leuven of in Dowaai, mochten studeren, zal deze ontwikkeling 
hebben versterkt"" Aandacht voor de wisselwerking tussen de conjunctu~ir van de Bos- 
sche economie in de zestiende eeuw en de ontwikkeling van het aantal Bossche studenten 
Ie vert betrekkelijk weinig resultaat op. Bijvoorbeeld in de jaren zestig, een periode waarin 
de Bossche economie weer begon te floreren, altlians tot aan de beeldenstorm van 1566, 

101 Het gaat hier om Gisbertus van Erp Buscoduce~isis, die in een Album Amicorum als student in 
Dowaai wordt vermeld. Dit gegeven is ontleend aan het fichier van mevrouw De Ridder-Sy- 
moeris. 

102 Frans van Balen: Keulen 1525, Leuven 1530 en Orléans 1530 (PLO nr. 840); Henrick Dachver- 
lies alias Hernerolus: Orléans 1546, Bazel 1547-1548 en Leuven 1549 (PLO nr. 1220); Jan (van) 
Berkel: Leuven 1549, Keulen 1556 en Rome 1560 (NBS nr. 429). 

103 PLO nr. 1057. 
104 NBS nr. 58; fichier De Ridder-Symoens. 
105 Zie: DE RIDDER-SYMOENS, 'Brabanders', 213. 
106 DE RIDDER-SYMOENS, 'Ukkelse schepenen', 213; IDEM, 'De universitaire vorming', 109. 
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aantal studenten 
1528-1 569 

aantal studenten 
1528-1569 OP 

bevolking 1550 

1 Leuven 
2 Antwerpen 
3 Brussel 
4 Mechelen 
5 Gent 
6 Luik 
7 Brugge 
8 Rijsel 
9 Bergen 
1 0  Kamerijk 
11 Atrecht 

Dowaai 
1 3  Doornik 
14 Utrecht 
1 5  's-Hertogenbosch 
1 6  Amsterdam 
1 7  Namen 
1 8  Ath 

Sint-Omaars 
20 Haarlem 

Leuven 
Bergen 
Atrecht' 
Mechelen 
Luik' 
Brussel 
Sint-Omaars' 
Rijsel 
's-Hertogenbosch 
Haarlem 
Brugge 
Doornik 
Utrecht 
Gent 
Antwerpen 
Amsterdam 

' gebaseerd op geschatte bevolking in 1500 

TABEL 9.2. De 20 steden met de meeste in Leuven ingeschreven studenten (1528-1569); het 
quotiënt van dat aantal op het geschatte bevolkingsaantal in 1550. 

daalde juist het aantal Bossche studenten'"'. De daaropvolgende economische crisis wordt 
daarentegen wel weerspiegeld in de (voortgezette) daling van het aantal Bossche studen- 
ten. 

Hoe verhoudt zich het aantal Bossche studenten tot andere steden in de Nederlanden? 
Wegens gebrek aan vergelijkbare overzichten voor andere plaatsen is op die vraag moeilijk 
antwoord te geven. Wei beschikken we over een lijst waarop de st~identen die werden in- 
geschreven in de vierde matrikel van de Leuvense universiteit (febr~iari 1528 - februari 
1569) naar plaats van herkomst zijn i~~gedeeld '"~:  tabel 9.2. O p  deze lijst neemt Leuven 
zelf onbetwist de eerste plaats in met het ~iitzonderlijk hoge aantal van 1.067 inschrijvin- 

107  De daling van het aantal st~identen in de jaren zestig is niet, zoals men zou kunnen verwachten, 
te wijten aan een sterke daling na 1566: in de periode 1560-1564 schreven 36 Bossche studenten 
zich aan een universiteit in, in de periode 1565-1669 waren dat er 27. Zelfs wanneer de trend 
van de eerste vijf jaar zich zou hebben voorgezet, zou liet totale aantal Bossche studenten in dat 
decennium (dat dan op 72 nit zou zijn gekomen) aanzienlijk lager liggen dan in de voorgaande 
periode. 

108 De universiteit te Leuueir, 54-56. 
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gen"" gevolgd door de grote Brabantse steden Antwerpen, Brussel en Mechelen. 's-Herto- 
genbosch neemt n i  Utrecht en vóór Amsterdam met 238 studenten"" de vijftiende plaats 
in. Op zich zeggen deze getallen weinig over de verhoudingen tussen de verschillende ste- 
den. Pas wanneer de studenteiliiailtallen worden gerelateerd aan het inwonertal van de be- 
treffende stad, ontstaat een duidelijker beeld over de mate waarin de stedelijke bevolking 
een academische vorming nastreefde. Daartoe is gebriiik gemaakt van de schattingen die 
De Vries heeft gemaakt van de bevolkingsaantallen van een groot aarital Europese ste- 
den"': van 1 3  van de eerste twintig stcden o p  de lijst geeft hij een bevoll<ingsaantal in 
1500 en 1550, van nog eens 3 alleen voor 1500. Deling van het ~trintal studenten o p  de 
geschatte bevolking in 1550 levert een quotiënt op, die o p  zich weinig betekenis heeft: 
immers men deelt het totale aantal studenten dat een stad in ruim veertig jaar voortbracht 
door de omvang van de stridsbevolking o p  één tijdstip. Deze quotiënten bieden echter wél 
de mogelijkheid om de mate waarin de verschillende steden studenten voortbrachten met 
elkaar te vergelijken: tabel 9.2. Bij deze bewerking komt opnieuw de volkomen uitzonder- 
lijlie positie van Leuven scherp naar voren. Bevolkingsrijke handelssteden als Antwerpen 
en Gerit brachten een zeer aanzierilijk aantal st~identen voort, maar naar verhouding toch 
veel minder dan bijvoorbeeld acirrti~iist-ratieve centra ais Mechelen en Brussel, of bisschops- 
steden als met name Atrecht en Luik en in mindere mate Doornik en Utrecht. Overigens 
dient hierbij opgemerkt te worden dat uitbreiding van de bewerking naar kleinere steden 
met minder st~identen ook onder die steden een aan td  hoge scores oplevert. Met name 
valt dan de hoge positie van Den Haag, een kleine plaats, maar wel het administratieve 
centrum van Holland op, met een quotiënt van 2,43'j2. 

Deze cijfers laten zien dat 's-Hertogenbosch in vergelijking met andere Nederlancise 
steden geen uitgesproken hoogvlieger was wat betreft het aantal academici. Integendeel 
zelfs, zowel wanrteer men kijkt naar de aantallen als naar de berekende quotiënt komt 's- 
Hertogenbosch bepaald niet in de top van de ranglijst voor. Het gaat hier overigens 
slechts om de irnmatriculaties aan één enkele universiteit, zij het wel de meest bezochte. 
Bij alie universiteiten samen vinden we voor de periode 1528-1569 in totaal 318 irnmatri- 
culaties van Bosschenaren. Dat zou een quotiënt van 1,59 opleveren. Dit betekent dat uit 
's-Hertogenbosch naar verhouding minder studenten aan alle universiteiten bij elkaar 
studeerden dan bijvoorbeeld Bergenaars, Mechelaars, Kr~~sselaars of Luikenaars aan alleen 
de Leuvense alma mater. Daar we voor de andere steden niet ingelicht zijn over het aantal 
studenten dat  andere universiteiten dan de Leuvense bezocht, kan over de exacte verhou- 
dingen niets met zekerheid worden gezegd. Zelfs wanneer we aannemen dat we een aantal 
Bossche studenten om welke reden dan ook niet hebben kunnen traceren, lijkt de 

109 Men kan zich afvragen of dit werkelijk aile~naal studenten waren. Wellicht zijn andere verklarin- 
gen te vinden voor dit inmierise aantal Leuvenaren dat zich aan de plaatselijke universiteit liet 
insclirijven. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de aantrekkelijkheid van de voorrechten die 
verbonden waren a;in de status van suppositus (vergelijk p 3 3  l ) .  

110 In dezelfde periode tellen we in totaal 263 Bossche stucieriten in Leuven, inclusief promoties en 
stucleiiten die niet als Bossclienaren staan iiigeschreveii, maar wel als zodanig kunnen worden 
geïdentificeerd. In de hierna volgende bewerking zal echter uitgegaan worden van de getallen uit 
de literatuur, om het beeld niet te vertekenen; ook voor de andere steden is inirners zeer waar- 
schijnlijk een aantal studenten niet meegeteld. 

11 1 DE VRIES, Eirropea~i rrrbartizatiorr, appendix l .  We zijn ons er terdege van bewust dat het hier 
om ruwe schattingen gaat, vaak op basis van zeer sumniierc gegevens. Zie daarover bijvoor- 
beeld: BRULEZ, C~llttlur e12 getal, 98, noot 54. Voor 's-Hertogenbosch is uitgegaan van 20.000 
inwoners rond 1550, in plaats van de schatting van 23.000 die de Vries geeft. 

112 Dit geldt in mindere mate ook voor Aalst (1,47); Leeuwarden (1,44); Ieper (1,39); Dordrecht 
(1,12) en Gouda (1,12). 
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conclusie nog gerechtvaardigd dat  's-Hertogenbosch in vergelijking met andere steden in 
de Nederlanden een middelmatige leverancier van universitaire st~identen was"'. Dat geldt 
althans voor de periode 1528-1569. Hiervoor zagen we immers dat het aantal Bossche 
studenten in de eerste drie decennia van de zestiende eeuw aanzienlijk hoger lag dan 
daarna. Nemen we ter vergelijking de derde Leuvense n~atrikel (1485-1527). Daarin 
komen de inschrijvingen van 306 Bosschenaren voor. O p  een bevolking van circa 16.000 
zielen in 1500 levert dat een quotiënt o p  van 1,91. Dit getal krijgt nog meer reliëf, wan- 
neer men weet dat tussen 1485 en 1500 slechts 59 Bosschenaren zich in Leuven lieten 
inschrijven. Het hoogtepunt van imrnatriculaties van Bosschenaren lag, als we ons beper- 
ken tot de vijftiende en zestiende eeuw, ontegenzeglijk in de eerste drie decennia van de 
zestiende eeuw. Hoe de verho~idingen met andere steden in die tijd lagen, kan bij gebrek 
aan vergelijkingsmateriaal niet worden vastgesteld, maar het lijkt aannemelijk dat in die 
topperiode 's-Hertogenbosch wat het aantal geïinmatricuieerde studenten betreft wel ho- 
ger, maar nog steeds niet uitzonderlijk hoog scoorde. 

Tenslotte kunnen we de gegevens over de Bossche studenten vergelijken met de resul- 
taten van het onderzoek van Adriaenssen naar de studenten uit Hilvarenbeek. In de perio- 
de 1500-1580 tellen we 640 Bossche studenten (met in totaal 701 immatriculaties). 
Adriaerissen komt voor dezelfde periode tot 108 studenten uit Hilvarenbeek (en nog eens 
6 intellectuelen die niet hadden gestudeerd)"4. Hilvarenbeek was een van de grootste dor- 
pen van de Meierij'" en moet rond i 5 5 0  ongeveer 3.000 inwoners hebben geteld"< In de 
periode 1528-1569 gingen 64 Bekenaren studeren, hetgeen een quotiënt oplevert van 
maar liefst 2,13. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat Adriaenssen zijn cijfers 
baseert o p  diepgravend archiefonderzoek en een grote kennis van de Hilvarei-ibeekse be- 
volking en derhalve lac~ines in de universitaire bronnen goeddeels heeft opgevuld. Toch 
mag worden geconstateerd dat relatief meer Bekenaren dan Bosschenaren een universitaire 
studie begonnen. In hoeverre dit relatief grote aantal hoger opgeleiden afkomstig uit 
Hilvarenbeek representatief is voor het gehele platteland van de Meierij, valt nog te bezien 
en verdient nader onderzoek"'. Wel staat vast dat, in tegenstelling tot de daaropvolgende 
eeuwen, in de eerste helft van de zestiende eeuw ook andere dorpen in de Meierij veel 
studenten voortbra~hten"~.  

Alvorens ons te verdiepen in de academische opleiding van de leden van de bestuurlijke 
elite, volgt hier eerst nog een korte impressie van de carrières van de vele~Bossche studen- 
ten die zich na hun studie niet met het stadsbestuur hebben beziggehouden. Het gaat hier 
nadrukkelijk om een impressie; o p  de getalsmatige verhoudingen zal niet worden inge- 
gaan, mede ook omdat van een aanzieiilijk aantal van de geïmmatriculeerden die als Iios- 
schenaar worden aangeduid geen andere gegevens bekend zijn. Nader onderzoek waarbij 
gegevens uit de ~iniversiteitsbronnen worden gecombineerd met de locale Bossche archiva- 
lia, zou hier ongetwijfeld in veel gevallen uitkomst kunnen bieden. 

Een groot aantal Bossche studenten streefde een carrière binnen de geestelijke stand 

l 1 3  Vergelijk de opmerkingen over de relatieve ontwikkeling van het aantal immatriculaties van 
Bosschenaren in Leuven bij: DE RIDDER-SYMOENS, 'Brabanders', 221-222. 

114 ADRIAENSSEN, Hilvnrenbeek orzder de hertog, 227. 
115 Zie ook de haardentelling van 1526: CUVELIER, Les dériornbremeilts, 476-477. 
116 ADRIAENSSEN, Hiluareirbeek orzder de hertog, 9 .  
117 In NBS 22 wordt gesteld dat  het vrijwel vaststaat dat Hilvarenbeek meer studenten leverde dan 

enige andere plaats ten plattelande binnen de grenzen van de huidige provincie Noord-Brabant. 
118 NBS 22-23. Zie bijvoorbeeld de lijst van humanisten afkomstig uit Noord-Brabant die vóór 

1600 werden geboren: NBS 132. 
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na. Bijsterveld heeft vastgesteld dat in de periode 1500-1570 meer dan de helft van alle 
Noord-Brabantse pastoors aan een universiteit heeft hetgeen in vergelijking 
met andere delen van West-Europa een zeer hoog aantal is. De meeste Bossche geestelij- 
ken-studenten vonden emplooi als beneficianten of zielzorgers, vaak in stad en Meierij, 
maar niet zelden ook daarbuiteni2". Ook de 'verloren zoon' Michiel Michiels van Encke- 
voirtI2' kwam dankzij de ruggesteun van zijn machtige oom nog bijzonder goed terecht: 
hij cumuleerde een groot aantal kerkelijke functies, of beter gezegd, zijn oom wist een 
groot aantal van zijn eigen beneficies aan deze neef over te doen. Michiel was (voor een 
belangrijk deel tegelijkertijd) pastoor van Thorn, Loon o p  Zand, Lithoijen en Veghel; 
bovendien bezat hij canonicaten in 's-Hertogenbosch, Tongeren, Maastricht (Sint-Servaas), 
Luik (Sint-Lambertlis) en Utrecht (Oudmunster); tenslotte was liij zijn oom opgevolgd als 
aartsdiaken van Kempenland'22. Deze carrière dankte hij vrijwel alleen aan de goede zor- 
gen van zijn oom'" en niet zozeer aan zijn studie, hoewel hij het ondanks de strubbelin- 
gen bij het begin van zijn studie waarschijnlijk toch tot licentiaat in het kerkelijk recht 
heeft gebracht. Maar lang niet elke student-geestelijke bezat dergelijke relaties. Over het 
algemeen volstond een universitaire opleiding niet om zich van een grote carrière in de 
kerkelijke hiërarchie te verzekeren. 

Onder de geestelijken-studenten bevindt zich ook een aantal kloosterlingen. In dat 
verband vallen bijvoorbeeld zes Bossche predikheren te noemen, die tussen 1500 en 1520 
aan diverse universiteiten studeerden. Gezien de nadruk die binnen deze orde op studie 
werd gelegd, hoeft dat aantal geen verbazing te wekken. Jan van Baerl was in mei 1497  in 
het Bossche Predikherenklooster ingekleed, liet zich in 1510 inschrijven als student aan de 
Keulse ~ n i v e r s i t e i t ' ~ ~  en zette zijn studie in 1513 in Heidelberg voort"". In de periode 
1517-1523 was hij prior van het Bossche  redi ik heren klooster^. Ook broeders Thomas 
vanden Heuvel (de Colle; 1 ~ 0 7 ) ' ~ '  en Dirck (de) Bye (1511)i2X studeerden in Keulen. Twee 
Bossche dominicanen bezochten de Leuvense universiteit: Gerit (de) Bye (1512)'*', prior 
van het Bossche klooster tussen 1523 en 1527"', en Ansem van Geinert (1519)13', die 
dezelfde functie van 1529 tot 1543 ver~ulde"~ .  Jan vanden Heuvel (de Colle), prior in 

119 BIJSTERVELD, L-averend tussen Kerk err wereld, 158, tabel 5.4; 160, afbeelding 5.1. 
i 2 0  Zie over het carrièreverloop van de Noord-Brabantse pastoors: BIJSTERVELD, Lavererid tussen 

Kerk etz wereld, 241-3 19. 
121 Zie p.335-336. 
122 MELSSEN, 'Gerard Michiels uit Eindhoven', 144; BIJSTERVELD, Lrrvererrd !'crsseu Kerk eu 

wereld, nr. 992; SCHUTJES, Geschiedertis untt het bisdom IV, 252-254. Schutjes noemt hem 
overigens abusieveliik Michiel Lorubaeuts van Enckevoirt en stelt dat hii een zoon was van de 
zuste; van de kardinaal en ene Lombaerts. In werkelijkheid was ~ i c h i e i  de zoon van de enige 
zuster van de kardiiiaai en Gerit Michiels (wier dochter Elisabeth inderdaad met Jan Lombaerts 
huwde, maar die geen zoon Michiel had). 

123 Vergelijk: VAN DE BICHEL.AAR, 'Van kapelaan tot kardinaal7, 26-27. 
124 MUK 11 664. 
125 Ibidem. 
326 WOLFS, Middeleeutuse Domirzicnnenkloosters, 104-105. 
327 MUK 11 475. 
128 MUK 11 682. 
129 MUL I11 442. 
130 WOLFS, Middeleeuwse Dorni7iicniietikloosters, 105-106. Wolfs identificeert Gerit de Bye met de 

in Keulen iilgeschreven Thomas Bye, maar vermeldt niet de inschrijving van Gerardus Bye in 
Leuven. 

131  MUL I11 617. 
132 WOLFS, Middeleeuwse Don7i7zicntieiikloosters, 106. 
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1504-1507' en 1510-1514, liet zich tenslotte in 1510 immatriculeren aan de universiteit 
van  reib burg'"', waar hij reeds tien dagen later het licentiaat behaalde en nog een dag 
later tot magister artium p r o ~ n o v e e r d e ' ~ ~ .  

Enkele Bossche st~identen bleven hun Leven lang actief in het universitaire onderwijs. 
O p  31 augustus 1496 liet Johames filius Arnoldi Henrici de Buscoducis zich als student 
inschrijven aan de Leuvense universiteitni. In 150.5 promoveerde hij tot magister artiuin 
onder de naam Joarznes ~cnr l e~e" ' .  Daarna studeerde hij nog enige tijd verder en behaalde 
hij de titel van baccalaureus formntus in de theologie. Ook daarna bleef deze geboren 
Bosschenaar, in zijn geboortestad ook bekend als Jan Nagelnzeker, in Leuven werkzaam 
als regent van de pedagogie Het Kasteel. In de eerste helft van 1525 was hij zelfs rector 
van de Leuvense universiteit"'. Al woonde hij niet meer in zijn vaderstad, hij was wel 
vanaf 1512 gezworen lid van de Bossche Lieve Vro~iwebroederschap '~.  O p  2 3  september 
L540 overleed hij in Leuven. Een tweede Bosscheilaar, Ghysbert Loyen of LoydenHY, die 
op 30 augustus 1518 in Leuven was geïn~matric~ileerd'~", behaalde de graad van magister 
artium en licentiaat in beide rechten en ging vervolgens civiel recht doceren. Hij was tot 
zes maal toe rector van de universiteit: het eerste semester van het jaar 1539 (28-2-1539 
tot 28-8-1 539, hierna aanged~iici als: 1539-I), 1541-11, 1559-1, 1,561-11, 1566-11 en 1569- 
Ii4'. In de ~estiencle eeuw ~reffen we boverid~en één Bosschenaar als rector van de Keulse 
universiteit aan: de dominicaan Dirck Loekernanc alias L~icltemannus. Deze was in 1552 
in Reuien aan zijn scudie begonnen, had die in i 5 5 3  in Boiogna voortgezet en was in 
1558 te Keulen tot doctor in de theologie gepromoveerd. Hij werd daar ook hoogleraar in 
de theologie en in 1558 bovendien rector van de universiteit'"". Nog een aantal Bossche- 
naren bracht het tot hoogleraar, de meesten in Le~iven, maar ook enkelen aan buitenland- 
se universiteiten. Z o  had Jan van Berkel na jarenlange studie, die hem langs de universi- 
teiten van Leuven (1549) en Keulen (1556) en het Collegium Romanum te Rome (1560) 
had gevoerd, in 1562 de graad van doctor in de theologie behaald. Intussen was hij in- 
getreden bij de Jezuïeten en priester geworden. Van 1564 tot 1571 was hij professor theo- 
logie en Hebreeuws in ~ r i e r ' ~ ' .  Een andere Bossche Jezuïet, Joannes Hasius, had na een 
st~idie aan de Keulse universiteit (immatriculatie 13-6-1559) de graad van doctor in de 
theologie behaald en was onder andere hoogleraar theologie aan de universiteit van Wiirz- 
burgt4! Als laatste noemen we Dirck Noppen. Hij was in 1509 naar Leuven gekomen, 
waar hij in 1518 promoveerde tot licentiatus artium. Hij vervolgde zijn opleiding, waar- 
schijnlijk nog steeds te Leuven, met een studie in de rechten. In 1530 schreef hij zich in 
aan de universiteit van Orléans, waar hij in 1537  tot doctor in de beide rechten prorno- 
veerde. Vervolgens was hij aldaar van 1537  tot 1543 hoogleraar in het canoniek recht en 
van 1543 tot 1540 in het civiel recht. In 1548 werd hij teruggeroepen naar zijn geboorte- 
land, waar hij eerst tot advocaat en kort daarop tot raadsheer van de Raad van Brabant 

MUF 1 194. 
WOLFS, Middeleeriruse Doiniizicar~eizklooster~, 104. Volgens Wolfs is !lij dezelfde als de hier- 
voor genoemde Thomas de Coile. 
MUL 111 146. 
PUL 67. 
MUL 111 741. 
Zie Bijlage 6, B347. 
Hij wordt ook wel Gislerlirs Loyen of Loyden genoemd. Zie ook p.336. 
MUL I11 591. 
MUL IV 190, 236, 584, 626, 716, 748. 
NBS nr. 2051. 
NBC nr. 429. 
NBS nr. 1878. 
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werd benoemd, een functie die hij tot zijn dood in 1569 bleef v e r v ~ ~ l l e n ~ ~ ~ .  
Met  Dirck Noppen zijn we aanbeland bij die Bossche studenten die zich na hun studie 

o p  het vervullen van bestuurlijke, ambtelijke en juridische functies toelegden. In de vol- 
gende paragraaf zal daar wat betreft die functies binnen de stad zelf uitgebreid o p  worden 
ingegaan, maar hier komen eerst de Bosschenaren die dergelijke functies buiten de stad 
vervulden kort aan de orde. De uit 's-Hertogenbosch geboortige mr. Nicolaes vander Ste- 
gen (immatriculatie Leuven 28-8-1543; promotie 1546'"') was raadsheer in de Raad van 
Brabant van 1559 tot aan zijn dood in 1590'4'. Willem van Veen, die zich o p  S februari 
1549 als Wïlhelmus de Veen Buscoducensis in Leuven liet i n ~ c h r i j v e n ' ~ ~ ,  verv~ilde van 
1574 tot zijn dood in 1597  dezelfde functiei4'. Waarschijnlijk was hij echter niet uit 
's- Hertogenbosch, maar uit Oisterwijk afkomstig'"'. Na pensionaris van zijn geboortestad 
te zijn geweest was Andries Hessels ( P I )  iii 1578 griffier van de Staten van Brabant ge- 
worden om later de eerste raadsheer in de Staatse Raad van Brabant in Den Haag te wor- 
den'"'. Henrick Agylaeus, een van de voormannen van de Bossche calvinisten ten tijde van 
de Beeldenstorm, was later als balling werkzaam als pensionaris van Middelburg (1574- 
1575) en procureur-generaal van het Hof van Utrecht (1586-1588)'"'. Een andere Bos- 
schenaar die zich tot aanhanger van de Reformatie ontpopte, Reynier Everswyn (73) ,  was 
korte tijd pensionaris van Amsterdam geweest en vervolgens advocaat bij de Raad van 
Brabant'". Ook andere Bossche studenten komen we later elders als advocaat tegen. Z o  
kreeg Peter Geck (immatriculatie Leuven: 19-6-1521!'" in 1546-1547 ais ndvocnet inden 
geestelyken howe van zijn geboortestad een vergoeding voor bewezen diensten in het con- 
flict dat het stadsbest~iur met het kapittel had1"'. Met dat geestelijke hof wordt waar- 
schijnlijk het gerechtshof van de Luikse bisschop in Brabant bedoeld, dat vanaf 1545 in 
Leuven was gevestigdi". I11 dat hof sprak de officiaal van de bisschop recht over kerk- 
rechtelijke zaken, zowel betreffende geestelijken als leken. Vanaf het midden van de jaren 
negentig van de vijftiende eeuw tot aan zijn dood in 1503-1504157 was de Bosschei-iaar 
Willem Pottey (immatriculatie Leuven: 26-2-1479; licentiaat in beide rechten) officiaal van 
de bisschop van Luik; het hof was toen in Diest gevestigdisx. Tenslotte willen we hier Udo 
van Cerwen noemen. Dcze was als minderjarige o p  23 april 1545 in Leuven ingeschreven 
als Udo Gerwanus ~uscoduceizsis"' en promoveerde aldaar onder de naam Udo Garwert 

145 PLO nr. 822. 
146 MUL IV 264; PUL 135. 
147  DE RIDDER-SYMOENS, 'Milieu social', 272, nr. 100. 
148 MUL IV 281. 
149  DE RIDDER-SYMOENS, 'Milieu social', 272, nr. 109. 
150 BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Extract uyt de genealogie', 201. Willems broer Heyman was 

schepen van Heusden, zijn zuster Judith was gehuwd met de Bossche schepen Laureris Pelgrom. 
151 BOSMAN, 'Iridien de deugd'. 
152 NBC nr. 66. 
153 Zie voor een uitgebreidere levensbeschrijvirig: p.321-322. 
154 MUL I11 650; in jure. 
155 GAH OA B53, 1546-1547, vat7 alrehatide saickeri. 
156 BIJSTERVELD, Laueretzd tussetz Kerk er7 wereld, 32-33. 
157 AILB, rekening 1503-1 504, doodschtilde~t ria overliidem 
158 MUL 11 390; GAH OA B7, 1496, v077 allerhande saicken: de stad schonk hem een geldbedrag ter 

ere van zijn eerste mis, die hij de zondag voor Pinksteren in de Sint-Jan las. Hij was toen al of- 
ficiaal van Luik. SCHUTJES, Geschiedenis va77 het bisdom IV, 265, stelt zonder bronvermelding 
dat  de Bossche kanunnik c11 kapitteldeken Goyaert van Doerne 'officiaal te Brussel' was geweest; 
dat  moet dan voor het bisdom Kamerijk zijn geweest. 

159 MUL TV 302. 
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Buscoducensis in 1549'". In 1561 was hij procureur in ~ e u v e n ' ~ ' ,  begin 1562 werd mr. 
Udo Gheerartssone van Gerwen advocaat, afkomstig uit 's-Hertogenbosch, poorter van 
Antwerpen'". 

Ongetwijfeld zijn er ook Bossche studenten geweest, die na hun studietijd geen beroep 
kozen of konden vinden dat aansloot bij hun opleiding. Juist over deze groep is weinig 
bekend. Veel van de studenten van wie we tot nu toe niets meer dan de naam kennen, 
zullen tot deze groep behoren. Het bekendste voorbeeld van een Bossche academicus, die 
zich met heel andere zaken ging bezighouden is dat van meester Gerit van Dieperbeek 
alias Brilleman, die 31s lijnwatier actief was en wegens zijn aandeel in de troebelen van 
1566-1567 door de Raad van Beroerten werd verbannen. De voorstelling van zaken die 
Verreyt geeft door Gerit van Dieperbeek te portretteren als 'een Bossche rechtsgeleerde, 
die baret en bef aan den kapstok hing om een linnenhandel te drijven"" is onjuist. 
Verreyt moet de titel 'meester' hebben geïnterpreteerd als meester in de rechten, maar het 
betreft ongetwijfeld de titel magister artium. Het is bovendien maar de vraag of Van Die- 
perbeek zelfs die titel ooit heeft behaald of zich, zoals vaker voorkwam, onrechtmatig 
heeft toegeëigend, na enige tijd onderwijs aan een ~iniversiteit te hebben gevolgd. Aange- 
zien hij in de bronnen zeer frequent als meester wordt aangeduid, ben ik ervan overt~iigd 
dat deze linnenhandelaar wel degelijk heeft gestudeerd. Daar zijn vader Adriaen heetih4, 
meen ik hem te kunnen identificeren met Gerardzrs filizts Adriani Joannis de Bziscoducis, 

167 r r die o p  30 augustus 1529 in Leuven werd ingeschreven . rioeveei andere Dossche studen- 
ten later terechtkwamen in handel, nijverheid of andere niet-academische beroepen, kan 
slechts door nader prosopografisch onderzoek worden achterhaald. Het onderzoek van 
Adriaenssen voor Hilvarenbeek toont aan dat een dergelijk onderzoek vruchtbare resul- 
taten kan opleveren. Enkele Hilvarenbeekse voorbeelden mogen dit tot slot illustreren. De 
Bekenaar Plissis (Sulpitius) vander Voort was o p  2 3  augustus 1523 in Leuven geïmrnatri- 
culeerd, maar behaalde geen academische graad. Later was hij naast stadhouder van de 
kwartierschout van Oisterwijk ook herbergier in zijn g e b ~ o r t e ~ l a a t c ' ~ ~ .  Zijn broer Jan 
verliet eveneens zonder titel de Leuvense universiteit en werd lakenk~per '~ ' .  Ook Cornelis 
Schilders, in Leuven ingeschreven op 1 6  september 1557, bleef zonder titel en ging aan de 
Plaats te Hilvarenbeek een herberg drijvenihx. 

In het kader van de laarlijkse wetsvernieuwing zond de schout van 's-Hertogenbosch 
vanaf het midden van de zestiende eeuw steeds een door de zittende schepenen opgestelde 
lijst met kandidaten voor de nieuwe schepenstoel naar de kanselier van de Raad van Bra- 
bantlh9. Hierbij voegde hij zijn persoonlijke advies. In een van die brieven, daterend uit 

160 PUL 151. 
161 V A N  SCHIJNDEI., 'Oude Brabantse families', 90. 
162 MELSSEN, 'Poorters van Antwerpen (11)', 163. 
163 V E R R E Y T ,  'Van Diepenbeek', 154. 
164 GAH R A  1383, 143r, 19-1-1563. 
165 MUL IV 25. 
166 ADRIAENSSEN, Hilunretzbeek otzder de hertog, 266. 
167 Ibidem, 271. 
168 Ibidem, 289. 
169 Zie paragraaf 7.1.1. 
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1570 of 1571, vat hij de door hem voorgestelde samenstelling van de nieuwe schepenstoel 
als volgt samen: ende syn drie eelmans ende vier geleerden mrs. van recht ende twee wel 
gequallifficerde borgers, leeg gaende ende levende op hare renten, twelck my verdunck 
eetzen goeden stoel moet ma ket^"^. De kanselier koos echter dat jaar voor een andere 
samenstelling, met slechts twee personen, die in het advies van de schout als meester wer- 
den aangeduid: Goyaert Lombaerts (van Enckevoirt) (123) en Henrick van Broekhoven 
(44). Daarnaast hadden vier personen zitting, die door de schout als edelen waren geclas- 
sificeerd. De overige drie zal de schout als gequallifficerde horgers hebben beschouwd. 
Van de zeven schepenen die door de schout niet als academici worden betiteld, waren er 
echter drie die zich in h ~ i n  jonge jaren aan een universiteit hadden laten inschrijven en 
minstens enige tijd hadden gestudeerd, maar waarschijnlijk geen academische graad had- 
den behaald: Ghysbert Heyn-i (97) (immatriculatie Leuven 10-12-1517; Orléans 2-4- 
15211"), Bartholomeus Loef (110) (immatriculatie Leuven 30-8-152917') en Henrick Hee- 
ren (93) (immatriculatie Leuven 1-1555"'). Uit deze gang van zaken mag worden opge- 
maakt dat, altl-ians aan het einde van de hier onderzochte periode, het bezit van een aca- 
demische graad één van de elementen was, die meewogen bij de beslissing of een kandi- 
daat geschikt was om het schepenambt in 's-Hertogenbosch te vervullen. Het bezit van 
een academische titel was evenwel zeker geen officieel vereiste om tot de schepenbank 
door te kunnen dringen. Van het bestaan van een vaste verdeling van de schepenzetels 
tussen edelei-iipatriciers, rijke burgersikooplieden en academiciijuristen, zoals Van Sasse 
van Ysselt ~uggereert"~, is in de periode 1500-1580 zeker geen sprake. 

O m  de ontwikkeling van het aandeel van universitair geschoolden in het Bossche 
stadsbestuur in de periode 1500-1580 te kunnen bestuderen, is van elke schepen, rent- 
meester, secretaris en pensionaris onderzocht of hij aan een universiteit had gestudeerd en 
een academiscl-ie graad had verworven. Daartoe zijn niet alleen de beschikbare matrikels 
bestudeerd, maar is ook in de Bossche archivalia naar vermeldingen van academische titels 
gezocht. Het blijkt dat in de overgeleverde bescheiden van de stedelijke administratie be- 
trekkelijk zelden de universitaire graad van bestuurders wordt vermeld. Bij raadpleging 
van bijvoorbeeld de Nomina ~ c a b i n o r u m ~ ~ ~ i n d e n  we tussen 1500 en 1505 drie rentmees- 
ters, die met de titel van magister worden aangeduid. Pas in 1574 wordt in deze lijst voor 
het eerst de academische graad van enkele schepenen vermeld: mr. Henrick Bloymans (23) 
en mr. Dirick van Vechel (175). De schepenprotocollen beginnen elk schepenjaar met een 
lijst met de namen van de nieuwe schepenen. In deze naamlijsten komt eveneens nauwe- 
lijks een academische titel voor. In 1502 duiden twee van de vier secretarissen de schepen 
Raas Raassen (158) met zijn magister-titel aan. In 1545 wordt schepen Coessen vander 
Stegen (165) door één secretaris als magister aangeduid. Het volgende geval doet zich pas 
in 1577  voor. In 1581 worden vier schepenen als zodanig aangeduid, in de jaren daarna 
blijft de vermelding van de academische graden, die verschillende schepenen wel degelijk 
bezaten, weer achterwege. Binnen het stedelijk administratieve apparaat is, met uitzonde- 
ring van een korte periode aan het einde van de jaren zeventig van de zestiende eeuw, 
ogenschijnlijk weinig waarde gehecht aan academische titels van de verschillende stadsbe- 
stuurders. Dit in tegenstelling tot de landsheerlijke overheid die bij de benoeming van 
schepenen, wel degelijk de universitaire vorming van de kandidaten mee liet wegen. Een 

170 ARAB AA 809130. 
171 MUL 111 573; PLO nr. 731. 
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en ander leidt ertoe dat identificatie van Bossche studenten met latere Bossche bestuurders 
soms problemen oplevert. In het navolgende is ervoor gekozen om bestuurders die slecl-its 
één of enkele malen als meester worden aangeduid, buiten beschouwing te laten, zeker 
wanneer het om een vermelding in een in dit opzicht weinig betrouwbare bron als bij- 
voorbeeld doopboeken gaat. De hierna gepresenteerde aantallen moeten derhalve als mini- 
male cijfers worden beschouwd. 

inzake de academische vorming van de schepenen biijkt dat 59  van de 191 schepenen die 
tussen 1500 en 1580 te 's-Hertogenbosch in functie waren, ofwel 30,9%, zich eerder ten- 
minste als student liebben laten inschrijven aan een universiteit. Van 42  van die 59  weten 
we zeker dat zij uiteindelijk een academische graad hebben behaald. Op de verschillende 
graden die de Bossche schepenen behaalden en de plaatsen waar zij studeerden zal verder- 
o p  nog nader worden ingegaan. Eerst moeten we het percentage universitair geschoolden 
onder de Bossche schepenen vergelijken met andere steden. De Ridder-Symoens heeft voor 
de periode 1430-1580 onderzoek gedaan naar de universitaire vorming van de Leuvense 
en Antwerpse schepenen. Dit levert voor Leuven een percentage van 31% en voor Ant- 
werpen een percentage van 38,5% academisch geschoolde schepenen op1'" Daarbij dient 
te worden opgemerkt dat zowel in Leuven als in Antwerpen in de loop van de onderzoch- 
te periode in het aantal academisch geschoolde schepenen over het algemeen een stijgende 
lijli is waai  ie ~ ï e m e ~ i .  Dáarorri ~ul iei i  de percentages over de periode 1500-i580 enigszins 
hoger liggen dan voor de gehele periode 1430-1580. In een later artikel heeft De Ridder- 
Symoens de ontwikkeling van het aantal universitair geschoolde schepenen in Leuven en 
Antwerpen als volgt geschetst: 2 %  aan het begin van de vijftiende eeuw; 1 5 %  rond 1500; 
aan het einde van de zestiende eeuw meer dan 30% in Leuven e11 rond de 50% in Ant- 
werpen. In een stad als Cent draagt tussen 1400 en 1506 slechts 1,6% van alle schepenen 
een academische titel"'. Brugge telt eind zestiende eeuw slechts 18,5% academisch ge- 
vormden onder haar schepenen"8. Het aantal vroedschapsleden met een universitaire op- 
leiding in Leiden is rond 1500 zeer laag en schijnt, mede door de stagnatie van de stede- 
lijke economie in het tweede en derde kwart van de zestiende eeuw, tot aan de stichting 
van de Leidse universiteit in 1575, laag te zijn gebleven"'. Het aanzienlijke aandeel van 
30,9% academisch geschoolden in de schepenbank van 's-Hertogenbosch tussen 1500 en 
1580 sluit duidelijk aan bij de twee andere Brabantse hoofdsteden Leuven en Antwerpen. 
Nader onderzoek in andere gewesten zou nog moeten uitwijzen in hoeverre hier gespro- 
ken kan worden van een Brabants patroon'. 

Voor Leuven heeft De Ridder-Symoens vastgesteld dat het aantal academici in de sche- 
penbank in de loop van de vijftiende eeuw duidelijk toeneemt, in de eerste helft van de 
zestiende eeuw stabiliseert en na 1550 weer sterk stijgt'80. In Antwerpen daarentegen is 
van 1430 tot 1550 sprake van een doorlopende stijging, gevolgd door een inzinking in het 
derde kwart van de zestiende eeuw, waarna waarschijnlijk weer een toename irizetlR'. 
Wanneer we voor 's-Hertogenbosch het aantal nieuwe schepenen met een al dan niet vol- 
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periode I il l i l  IV V V1 Vil VIII IX 

aanial academisch geschoolden dai voor het eersi schepen wordt. 
perceniage academisch geschooide sciiepenen op het totaal aanial schepenen. 
percentage schepenzetels bezei door academisch geschoolden. 
percentage president-schepenen die academisch geschoold zijn. 
gemiddeld aanial schepenzetels per persoon (in dat decennium). 
gemiddeld aanial schepenzetels per academisch geschoolde schepen (in dat decennium). 
gemiddeld aantal schepenzetels per schepen met een academische iiiel (in dat decennium) 
gemiddeld aantal schepenzetels per schepen, die wel een universiteit had bezocht. maar geen titel had 
behaald (in dat decennium). 

gemiddeld aantal schepenzetels per schepen zonder academische scholing (in dat decennium) 

TABEL 9.3. Verschillende gegevens over de academische scholing van de Bossche schepenen, 
per decennium (1 500-1579). 

tooide academische opleiding per decennium bekijken'H2, krijgen we het volgende beeld 
(zie tabel 9.3, kolom I): in de eerste zes decennia van de zestiende eeuw varieert het aantal 
academisch geschoolden dat voor het eerst schepen wordt van 5 tot 7; in de jaren zestig 
daalt dat naar 4 om tenslotte in de jaren zeventig te stijgen naar 11 nieuwe academisch 
geschoolde schepenen. Dit aantal zegt echter nauwelijks iets over het totale aandeel van 
academisch geschoolden onder de schepenen. In kolom I1 van tabel 9.3 is het aandeel van 
de academisch geschoolde schepenen o p  het totale aantal schepenen per decennium weer- 
gegeven. We zien dan een gestage toename van 25,5% in het eerste dece~lnium van de 
zestiende eeuw naar 54,3% in de jaren zeventig, slechts onderbroken door een kortston- 
dige daling in de jaren zestig. Uit deze cijfers blijkt dat het aantal academici dat voor het 
eerst in de schepenbank zitting kreeg, geen indicatie vormt voor de ontwikkeling van de 
invloed van de totale groep academisch geschoolden binnen de opeenvolgende schepen- 
banken. Deze getallen wijzen er bovendien o p  dat 's-Hertogenbosch rond 1500, zelfs in 
grotere mate dan Leuven en Antwerpen, door academisch gevormde schepenen werd be- 
stuurd, terwijl het percentage van meer dan 50% in de jaren zeventig aansluit bij de Ant- 
werpse situatie aan het einde van de zestiende eeuw. 

Dat men nochtans voorzichtig dient te zijn met het trekken van conclusies uit de tijde- 
lijke inzinking in de jaren zestig van de zestiende eeuw, blijkt wameer we naar het 

182 Zoals De Ridder-Syrnoens al voor Leuven en Antwerpen deed: DE RIDDER-SYMOENS, 'De 
universitaire vorming', 32, 80. 
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percentage  schepenzetel^'^^ kijken dat  door de academisch geschoolde schepenen per 
decennium werd bezet (tabel 9.3, kolom 111): we zien hier een enigszins afwijkende 
evolutie. In de gehele periode 1500-1580 is een gestage toename waarneembaar van het 
aantal schepenzetels dat door academisch geschoolden werd bezet: van 26% in de eerste 
tien jaar van de zestiende eeuw naar 56,3% in de jaren zeventig, gemiddeld over de hele 
periode 41,6%. De enige kortstoudige dissonant in deze ontwikkeling doet zich voor in de 
jaren dertig: een daling van bijna 6% ten opzichte van het vorige decennium. Voor de 
jaren zestig hebben we een daling van het percentage academisch geschoolde schepenen 
vastgesteld. Nu blijkt echter dat dat kleinere aantal in vergelijking met het voorgaande 
decennium toch een groter percentage van liet totale aantal schepenstoelen bezet. In plaats 
van een afname van de invloed van de academisch geschoolde schepenen moet hier dan 
ook worden geconstateerd dat een kleiner aantal van hen een groter aandeel in de be- 
zetting van de schepenbanken heeft gehad; er is derhalve eerder sprake van een 
toegenomen invloed. In dit verband kan tenslotte de ontwikkeling var1 het relatieve aantal 
academisch geschoolden dat het tot president-schepen bracht worden beschouwd: deze 
ontwikkeling is minder rechtlijnig dan die van de groep schepenen als geheel. Deze 
omstandigheid kan verklaard worden uit het geringe aantal president-schepenen, 
hoogsteris 1 0  per decennium. Hierdoor wegen incidentele gevallen al gauw zwaar mee. 
Toch zien we ook tussen 1500 en 1580 onder de president-schepenen een duidelijke stijg- 
ing van het aantal academisch geschooiden. in  het eerste decennium van de zestiende 
eeuw hebben 3 van de 1 0  president-schepenen gestudeerd. Daarna stijgt dit aantal, totdat 
in de jaren vijftig alle l 0  successieve president-schepenen een academische achtergrond 
hebben. In de jaren zestig kan dat  van slechts 5 van de 8 president-schepenen worden 
vastgesteld, terwijl in de jaren zeventig van de zestiende eeuw weer 4 van de 5 president- 
schepenen een academische opleiding hebben genoten. 

De frequentie van het aantal academisch geschoolde schepenen per schepenbank is 
weergegeven in tabel 9.4. Hier is wegens de verhoging in 1525 van 7 naar 9 schepenen 
per schepenstoel, gekozen voor een enigszins afwijkende periodisering. Bij de interpretatie 
van de gegevens dient met deze wijziging rekening te worden gehouden. Opvallend is in 
de eerste plaats dat tussen 1500 en 1580 geen enkele schepenbank heeft gefungeerd waar- 
in niet minstens één academisch gevormde schepen zitting had. Vanaf 1525 zitten steeds 
minstens twee en vanaf 1560 zelfs minimaal drie ~iniversitair geschoolde schepenen in het 
stadsbestuur. Ook in dit opzicht is duidelijk sprake van een stijgend aantal academisch ge- 
schoolde schepenen. 

Richten we 011s nu o p  het gemiddelde aantal schepenzetels dat de verschillei~de groe- 
pen schepenen bezetten, in eerste ittstantie per decennium, vervolgens ook over hun geheie 
carrière. Gegevens hierover zijn verwerkt in tabel 9.3, koloinmeii V-IX. In de eerste plaats 
zagen we al in hoofdstuk 7 (tabel 7.4) een duidelijke stijging van het aantal schepenzetels 
dat schepenen per decennium bekleden (tabel 9.3, kolom V). Wanneer we de schepenen 
opsplitsen in wel en niet academisch-geschoolden (kolommen V1 en IX), blijken er tussen 
beide groepen grote verschillen in het gemiddeld aantai schepenzetels per decennium te 
bestaan. Steeds vervullen de academisch geschoolde schepeuen gemiddeld meer anibtster- 
mijnen dan de niet-academici. Terwijl dat tie~ijaarlijkse gemiddelde onder de niet-acade- 
mici aan hevige schommelingen onderhevig is, kan voor de academisch geschoolden een 

183 Het aantal schepenzetels per decennium is niet altijd even groot, omdat er vóór 1525 per jaar 
zeven schepenen waren en erna negen, omdat niet eik jaar een nieuwe schepenbank werd be- 
noemd en omdat soms door sterfgevallen tussentijds nieuwe schepenen moesten worden be- 
noemd. Daarom is er hier voor gekozen om niet van de absolute aantallen, maar van percenta- 
ges uit te gaan, zodat vergelijking van de verschilleilde periodes eenvoudiger is. 
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aantal academisch 
geschooldeschepenen 1500 1525 1540 1560 1500 

per schepenbank 1524 1539 1559 1579 1579 

TABEL 9.4. Frequentie van hei aantal academisch geschoolde schepenen per schepenbank, in 
vier periodes (1 500-1 579). 

sterk stijgende lijn worden vastgesteld. Zelfs in de jaren zestig is nog sprake van een toe- 
name van het gemiddelde, terwijl in die jaren toch minder schepenbanken functioneren. 
Pas de afname van het aantal schepenbanken in de jaren zeventig leidt onvermijdelijk tot 
een daling van het gemiddeld aantal schepenfuncties van de academisch geschoolde sche- 
penen. Met het herstel van het jaarlijkse ritme van de vernie~iwing van de schepenbank in 
de jaren tachtig stijgt het gemiddeld aantal schepenzetds dat academisch geschoolde sche- 
penen innemen weer. 

Tot nu toe hebben we onder academisch geschoolde schepenen al diegenen verstaan, 
die zich aan een universiteit hebben laten inschrijven, inclusief degenen die er vervolgens 
niet in zijn geslaagd een academische graad te bemachtigen. Opsplitsing van de gegevens 
over het gemiddelde aantal schepenzetels per decennium naar schepenen die wel een uni- 
versiteit hebben bezocht, maar geen graad hebben behaald en schepenen die wel in het 
bezit van een academische titel zijn, levert gemiddelden o p  zoals weergegeven in tabel 9.3, 
kolommen VII en VIII. In zes van de acht onderzochte decennia verv~ilien de gegradueerde 
schepenen gemiddeld meer schepenambten dan hun niet afgestudeerde collega's; in twee 
decennia ligt de verhouding andersom. Deze gegevens mogen als waarschuwing dienen 
tegen monocausale verklaringsmodellen. Een universitaire opleiding blijkt nooit het enige 
motief te zijn om iemand tot schepen te benoemen; steeds is er een wisselwerking tussen 
verschillende factoren, waarbij naast het opleidingsniveau de vermogenspositie en met 
name ook het familiale en sociale netwerk van de kandidaten een zeer belangrijke rol spe- 
len. 

De opsplitsing van de gegevens in acht decennia heeft het voordeel dat een duidelijk 
beeld van de ontwikkeling van het aantal riniversitair gevormde schepenen en hun aandeel 
in het stedelijk bestuur kan worden geschetst. Een nadeel van deze benaderingswijze is de 
fragmentering van de verschillende schepericarrières, die zich immers in veel gevallen over 
meer dan één decenni~im uitstrekken. IHet is dan ook van belang hier tenslotte van alle 
academisch gevormden, die tussen 1500 en 1580 schepen van 's-Hertogenbosch zijn 
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geweest, de gehele carrière te bezienIx4. Gemiddeld vervullen schepenen tussen 1500 en 
1580 per persoon 3,27 ~chepenzetels'~". Bij uitsplitsing van dit gegeven blijkt dat  de aca- 
demisch gevormde schepenen gemiddeld 4,41 zetels per persoon bezetten, tegenover 2,77 
zetels voor degenen die niet hebben gestudeerd. Opdeling van de academisch geschoolden 
in gegradueerden en niet-gegradueerden levert een gemiddeld aantal schepenzetels van res- 
pectievelijk 4,55 en 4,06 per persoon op. Deze getallen liggen natuurlijk veel hoger dan 
bij de opdeling in decennia, maar toch blijken de verhoridingen tussen de verschillende 
groepen in de verschillende decennia en in de gehele periode 1500-1580 in het algemeen 
goed overeen te komen. 

De conclusie moet dan ook zijn dat academisch gevormde schepenen (gegradtieerden 
iets meer dan niet-gegradueerden) in de regel vaker het schepenambt bekleden dan hun 
collega's die geen universiteit hebben bezocht. De toename van het aantal academisch 
geschoolde schepenen leidt daardoor tot een nog veel sterkere stijging van hun aandeel in 
het stedelijk bestuur. Van de schepenen uit het eerste decennium van de zestiende eeuw is 
25,576 universitair geschoold; deze groep bezet 26% van alle schepenzetels. In de jaren 
zeventig heeft 54,3% van de schepenen een academisch vorming genoten; zij bekleden 
56,3% van de beschikbare schepenambten. De Ridder-Symoens heeft voor Antwerpen 
vastgesteld dat gedurende de gehele zestiende eeuw academisch geschoolde schepenen 
steeds tussen de 50  en 80% van alle schepenzetels bezetten'". Hoewel het betreffende percenta- 
ge voor 's-~ertogenbosch enigszins iager is (evenals overigens voor Leuven), kan toch 
worden gesteld dat de ontwikkeling van het aantal academisch geschoolde schepenen en 
hun aandeel in het Bossche stadsbestuur in grote mate overeenkomt met de verho~idingen 
in haar Brabantse zuster-hoofdsteden Leuven en Antwerpen. 

Bij een nadere beschouwing van de schepenen met een academische opleiding richten we 
onze blik eerst o p  de academische graden van deze Bossche schepenen. Van elke univer- 
sitair gevormde schepen is in tabel 9.5 de hoogst behaalde academische graad aangegeven. 
Met  de titel meester of magister worden 24  schepenen aangeduid; zij hebben de opleiding 
aan de artesfaculteit met goed gevolg voltooid en mogen zich meester in de vrije kunsten 
noemen. Minstens 1 5  schepenen hebben een graad aan een rechtenfaculteit behaald: 1 4  
tooien zich met de titel van licentiatus 
juris utriusque, ofwel licentiaat in de beide 
rechteil; Henrick Eyckmans (77) is erin ge- 
slaagd het baccalaureaat in het canoniek 
of kerkelijk recht te bemachtigen. Nog 
eens 3 schepenen hebben medicijnen gestu- 
deerd en voeren de titel van doctor in de 
medicijnen. Van de overige 1 7  weten we 
dat ze zich ooit als student aan een uni- 
versiteit hebben laten inschrijven. Van een 
aantal van hen, zoals bijvoorbeeld Bar- 
tholomeus Loef (119), is met zekerheid 
bekend dat ze hun studie niet met het be- 
halen van een academische graad hebben 
voltooid. Van anderen is het zeker niet uit- 

TITEL AANTAL 

magister (artium) 24 
licentiatus juris utriusque 14 
doctor medicinae 3 
baccalaureus juris canonici 1 
geen graad 1 graad onbekend 17 

TOTAAL 59 

TABEL 9.5. hoogste academische graad per 
universitair gevormde schepen (1 500-1580), 
naar aantal gerangschikt. 

184 Let wel: van schepenen die ook voor 1500 of na 1580 actief waren, zijn hier alleen de gegevens 
voor de periode 1500-1580 verwerkt. 

185 Vergelijk p.232. 
186 DE RIDDER-SYMOENS, 'De universitaire vormirig', 108. 
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gesloten dat zij een universitaire titel hebben weten te behalen; we hebben dat evenwel 
(vooralsnog) niet kunnen achterhalen. Het is maar de vraag of personen die wel enige tijd 
hebben gestudeerd, maar geen titel hebben behaald, veel voordeel wisten te halen uit hun 
korte, onvoltooide studietijd. In de correspondentie van schout en kanselier is slechts 
sprake van academische titels in de rechten als selectiecriterium. Van Bartholomeus Loef 
bijvoorbeeld, die geen titel bezat, wordt in die correspondentie expliciet noch impliciet 
vermeld dat hij wel enige tijd in Leuven heeft gestudeerd. 

Van de behaalde academische graden die we voor de verschillende schepenen hebben 
achterhaald, staat allerminst vast dat die graad daadwerkelijk ook telkens de hoogste 
graad is, die de betreffende student heeft behaald. Het is vrijwel onmogelijk om per in- 
dividuele student het verloop van de studie te volgen. Aan de verschillende universiteiten 
werd namelijk volstaan met een eenmalige inschrijving, aan het begin van de studie, 
meestal aan de artesfa~ulteit'~'. Of een student na afronding van de artesstudie zijn 
opleiding aan een van de hogere facuiteiten heeft voortgezet is meestal niet uit 
universitaire bronnen te achterhalen, daar promotielijsten onvolledig zijn of verloren zijn 
gegaan'". Slechts de titulatuur die de student later gaat voeren kan een aanwijzing zijn, 
maar ket blijkt dat hiermee lang niet altijd nauwkeurig is omgesprongen. Veelvrrldig 
worden licentiaten in de beide rechten in de Bossche archivalia slechts met de titel van 
meester aangeduid. Het valt derhalve niet uit te sluiten dat nog enkele schepenen, die hier 
als meesters in de vrije kunsten zijn aangemerkt, in werkelijkheid een van de hogere 
faculteiten hebben bezocht en daar een hogere universitaire graad hebben behaald. 

Het is interessant om te bekijken of er een onderscheid kan worden gemaakt naar de 
mate waarin de verschillende academische graden in de schepenbanken zijn vertegenwoor- 
digd. Daaroni is per academische graad het gemiddelde aantal schepenzetels in de Bossche 
schepenbank berekend. Henrick Eyckinans (77), baccala~ireus in het canoniek recht, is 
tweemaal schepen, in 1493 en 1517. De drie doctoren in de medicijnen hebben respectie- 
velijk 1, 4 en 7 maal zitting in een schepenbank, gemiddeld 4 maal per persoon. Gaat het 
bij deze groepen slechts om enkelingen, de andere drie groepen, de magistri artium, de 
juris utriusque licentiati en de voormalige studenten, van wie geen graad bekend is, zijn 
van grotere omvang. Van deze groepen scoort de laatste, waarvan het aantal schepenzetels 
varieert van 1 tot 17, het laagst met gemiddeld 4,53 ~che~enze te l s '~ ' .  Daarop volgen de 
24 magistri, die 1 tot 15 schepenzetels hebben bekleed, met een gemiddelde van 5,75. De 
1 4  licentiaten in de beide rechten tenslotte hebben 1 tot 1 8  maal het schepenambt ver- 
vuld, hetgeen gemiddeld neerkomt o p  maar liefst 7,93 schepenambten per persoon. Hier- 
voor al hebben we vastgesteld dat gegradueerden gemiddeld genomen vaker schepen zijn 
dan degenen die wel gestudeerd hebben, maar niet zijn gepromoveerd. Aan die constate- 
ring kan worden toegevoegd dat academici met een hogere academische graad, met name 
in de rechten, gemiddeld vaker schepen zijn dan degenen die slechts hun studie aan de 
basisfaculteit van de artes hebben voltooid. 

Welke universiteiten hebben de academisch gevormde schepenen bezocht? De gegevens 
daarover zijn gerangschikt in rabel 9.6. Omdat een aantal schepenen twee of meer univer- 
siteiten blijkt te hebben bezocht, is het totaal aantal immatriculaties in deze tabel hoger 
dan het aantal van 59  academisch gevormde schepenen. Uit tabel 9.6 valt direct af te 

187 RIDDERIKHOFF, 'De studenten', 10. 
188 DE RIDDER-SYMOENS, 'De universitaire vorming', 32-33. 
189 Dit getal ligt aanzienlijk hoger dan kolom V11 van tabel 9.3. In tabel 9.3 zijn slechts de gegevens 

over de periode 1500-1580 verwerkt, terwijl bij onderhavige berekening ook het verloop van de 
carrières van verschillende schepenen vóór 1500 er1 ná 1580 is meegeteld. Dezelfde opmerking 
geldt ook voor de andere twee groepen. 
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lezen dat verreweg de meeste universitair gevormde Bos- 
sche schepenen hun opleiding in Leuven hebben genoten: 
56% van alle immatriculaties vonden daar plaats. De 
voorkeur voor deze universiteit komt overeen met die 
van de grote meerderheid van alle Bossche studenten 
(74,3%). In tegenstelling tot de Bossche studenten als 
geheel, van wie 14,4% in Keulen ging studeren, hebben 
slechts drie Bossche schepenen de Keulse universiteit be- 
zocht. De universiteit van Orléans, die qua aantal in- 
schrijvingen voor alle Bossche studenten o p  de derde 
plaats staat, blijkt voor de Bossche schepenen met 11 
immatriculaties de tweede keuze. Van die 11 blijken er 8 
tevoren in Leuven te hebben gestudeerd. Raas Raassen 
(158) treffen we na zijn studie in Leuven in 1479 aan de 
Parijse univer~iteit"~). Frans van Balen (11) en Frans Toe- 
linck (172) hebben bovendien éérst in Leuven én Ke~ilen 
gestudeerd1y'. De immatriculaties aan de Italiaanse uni- 
versiteiten van Bologna, Pisa en Siena zijn een uitvloeisel 
van de peregrinatie academica van Goyaert Lonlbaerts 

Leuven 42 
Orléans 11 
Keulen 3 
Bologna 1 
Dôle 1 
Leipzig 1 
Montpellier 1 
Parijs 1 
Pisa 1 
Siena 1 

onbekend 12 

TABEL 9.6. Aantal irnrnairicu- 
laiies van Bossche schepenen 
(1 500-1580) per universiteit. 

- 

van Enckevoirt ( i 2 3 ) ,  die zijn universitaire opieidirig in 1540 in Orléans was begonnenai. 
Wouter van Achelen (5)  heeft zich in 1524 aan de universiteit van Leipzig laten inschrij- 
ven"! Goyaert Loef (120) studeerde in Leuven en in ~ ô l e " ~ ,  terwijl Henrick van Achelen 
(2) naast Leuven ook de universiteit van Montpellier bezochtlYs. 

Wat  was de gemiddelde ambtstermijn van de schepenen als we ze onderverdelen naar 
plaats van opleiding? Voor de vijf universiteiten rnet één Bossche immatriculatie (die bo- 
vendien slechts 2 personen betreffen) heeft dat weinig zin. Van de drie Rosscbe studenten 
in Keulen zijn Frans van Balen (11) en Dirck van Vechel (175) later ieder 15 maal sche- 
pen van hun vaderstad geweest en Frans Toelinck (172) 6 maal. Van de 42  studenten in 
Leuven, die later schepen van 's-Hertogenbosch zijn geworden, hebben er 26 een academi- 
sche graad behaald, van de overige 1 6  is dat niet bekend. De niet-gegradueerde Lovanien- 
ses hebben gemiddeld per persoon 4,19 maal een Bossche schepenzetel bezet, de gegradu- 
eerden daarentegen gemiddeld 6,0 maal. De restgroep van 1 2  academisch geschoolden, 
van wie we wel een graad kennen, maar niet weten waar ze gestudeerd hebben, scoort 
met een gemiddelde van 5,17 schepenzetels per persoon hoger dan de niet-gegradueerde 
Lovanienses. Opnieuw blijkt hier hetgeen reeds herhaaldelijk is gesignaleerd: gegradueer- 
den zijn over het algemeen vaker schepen geweest dan niet-gegradueerden. De alumni van 
Orléans blijken wat het aantal schepenzetels betreft de toppositie te hebben ingenomen 
rnet gemiddeld 7,73 zetels per persoon. Daar men in Orléans alleen rechten kon studeren 
en daar licentiaten in de beide rechten van alle academisch gevormden de meeste schepen- 
zetels hebben bezet, hoeft deze toppositie geen verwondering te wekken. Overigens weten 
we slechts van 8 van de 11 Orléanisten zeker dat zij de rechtenstudie hebben voltooid orn- 

190 MUL I1 336; SAMARAN en DE MOE ed., Liber procuratorunt, 64, 120, 140, 241, 262, 339. 
191 Frans Toelinck: MUL I11 34, 30-8-1487; MUK I1 258, 27-3-1490; PLO nr. 225, 1490; Frans van 

Balen: MUK I1 873, 22-3-1525; MUL. IV 32, 16-1-1530; PLO nr. 840, 31-1-1530. 
192 PLO nr. 1057. 
193 EIILER ed., Die Matrikel der Universitiit Leipzig I ,  590. 
194 MUL IV 464; diens immatriculatie in Dôle is te vinden in: Bibliothèque Municipale de Besançon, 

ms. 983, 234v. Met dank aan mevrouw De Ridder-Syrnoens voor deze laatste verwijzing. 
195 MUL 111 503; GOURON ed., Mntricule Montpellier, 38, nr. 648. 
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dat zij herhaaldelijk als juris utriusque licen- 
tintus worden aangeduid. Van de overige drie 
is dat nog maar de vraag. Twee van hen heb- 
ben wel de titel van magister gevoerd; de der- 
de, G h ~ s b e r t  Heym (97), wordt steeds zonder 
academische titel aangeduid. Mogelijk kan bij 
deze laatste het ontbreken van een dergelijke 
aanduiding worden verklaard door de omstan- 
digheid dat hij een edelman was. In de beoor- 
deling van de kandidaat-schepenen, die de 
Bossche schout in 1570 of 1571 naar de kan- 
selier zond, wordt Ghysbert Heym gekwalifi- 
ceerd als: een goet eelman die wel gequa- 
lifficert [i~]..."~. Van een eventuele universi- 
taire graad is hier geen sprake. Vooralsnog 
dient te worden aangenomen dat Ghysbert 
Heym weliswaar de universiteit van Orléans 
heeft bezocht, maar daar geen graad heeft 
behaald. 

aantal 
periode schepenambten 

TABEL 9.7. Aantal en percentage 
schepenambten vervuld door alumni van de 
universiteit van Orléans, per decennium 
(l 500-1 579). 

De Ridder-Symoens heeft met nadruk gewezen o p  de bijzondere band tussen de Bos- 
sche bestuurlijke elite en de universiteit van ~rléans"'. Van alle Brabantse steden leverde 
's-Hertogenbosch tussen 1444-1546 na Antwerpen (71), Brussel (66) en Mechelen (45)  
met 35 immatriculaties de meeste studentenLyR. Van de uit Antwerpen afkomstige studen- 
ten zijn er uiteindelijk 13, ofwel 17%, in het stadsbestuur van hun vaderstad terechtgeko- 
men. In 's-Hertogenbosch zijn maar liefst 1 1  van de 3 5  Orléanisten later schepen gewor- 
den, liefst 31,5%. Daarmee telt de Bossche schepenbank proportioneel het grootste aantal 
in Orléans opgeleide juristen'99. Dit hoge percentage blijft ook na 1546 bestaan. Deze 
constatering hoeft overigens geen al te grote verwondering te wekken: studeren kost veel 
geld, zeker in een ver weg gelegen plaats. Bovendien staat vast dat  de universiteit van Or- 
Iéans een luxe instelling was, vrijwel uitsluitend toegankelijk voor een elite van lage adel 
en hogere burgerijz0". Dat relatief veel van de Bosschenaren die in Orléans hebben gestu- 
deerd tot de financieel-economische bovenlaag van de Bossche bevolking behoren en het 
regelmatig tot schepen van hun stad hebben gebracht, vloeit hier min of meer logisch uit 
voort. In de jaren zeventig van de zestiende eeuw zullen veel van de in Orléans opgeleide 
Bossche schepenen een opvallende rol spelen in het conflict dat dan binnen het stadsbe- 
stuur losbarst over de te maken ke~ize in de strijd in de Nederlanden. De Orléanisten be- 
horen dan grotendeels tot de gematigde middengroep in de magistraat. Zij zijn enerzijds 
het oude, katholieke geloof toegedaan, maar in politiek opzicht anti-Spaans. Wanneer uit- 
eindelijk een rigoureuze keuze voor één van beide partijen onvermijdelijk blijkt, kiezen ze 
tenslotte voor de legitieme landsheer en de oude religie2"'. De toenemende invloed van de 
Orléanisten in het Bossche stadsbestuur kan geïllustreerd worden aan de hand van de 
ontwikkeling van het percentage schepenzetels dat zij per decennium bezetten: tabel 9.7. 
De eerste 70 jaar van de zestiende eeuw tonen in dat opzicht een doorlopend stijgende 

196 AIIAB AA 809130. 
197 DE RIDDER-SYMOENS, 'Brabanders', 221-222, 243, 256, 291-292. 
198 Ibidem, 217. 
199 Ibidem, 256. 
200 Ibidem, 240-241. 
201 Ibidem, 291-292. 
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lijn, waarvan de jaren zestig het hoogtepunt vormen, met maar liefst 25,3% van alle be- 
schikbare schepenzetels. In de jaren zeventig daalt het aandeel van deze Orléanisten aan- 
zienlijk, hoewel het altijd nog hoger is dan in de jaren vijftig. 

Bij een aantal Bossche bestuursfamilies lijkt een traditie te zijn gegroeid om hun zonen 
in Orléans rechten te laten studeren, of althans het laatste deel van hun studie in die Fran- 
se stad te laten afronden; de meesten van hen hebben immers eerder al in Leuven, en en- 
kelen ook in Keulen gestudeerd. Het is moeilijk vast te stellen of deze studenten na het 
afsluiten van hun artesopleiding in Leuven direct naar Orléans zijn vertrokken om daar 
rechten te gaan st~ideren, óf dat zij het eerste deel van die rechtenstudie in Leuven hebben 
voltooid. Henrick Bloeyman (23) is in 1535 in Leuven geïmmatr ic~leerd~"~.  Hij zal daar 
de artesopleiding hebben voltooid en vervolgens rechten zijn gaan studeren. In 1542 laat 
hij zich in Orléans inschrijven om nog hetzelfde jaar tot juris utriusque licerztiatus te pro- 
m ~ v e r e n * " ~ .  Hij vormt in dit opzicht echter een uitzondering. Voor zover het is vast te 
stellen, hebben de anderen geruime tijd, variërend van 3 tot 7 jaar, in Orléans verblijf 
gehouden: zij zullen derhalve het grootste deel van hun rechtenopleiding in die stad heb- 
ben genoten. Overigeiis moet men ervoor waken in deze alumni van Orléans een gesloten 
belangengroep te zien. Hoewel zij aan dezelfde universiteit hebben gestudeerd, zijn zij o p  
een enkele uitzondering na niet gelijktijdig in Orléans aanwezig geweest. Er hebben welis- 
waar vele familiebanden tussen de Bossche Orléanisten bestaanzn4, maar niet in veel gro- 
tere mate dan tussen andere leden van de bestuurlijke elite. 

Concluderend kan worden gesteld dat gedurende de eerste acht decennia van de zes- 
tiende eeuw het aantal schepenen met een al dan niet afgeronde academische vorming is 
toegenomen (van 25% in 1500-1509 naar 54,3% in 1570-1579) en dat het aantal sche- 
penzetels dat zij bezetten relatief nog sneller is gestegen (van 26,0% naar 56,3%). Hierbij 
moet vooral de groeiende invloed van een klein aantal in Orléans opgeleide juristen-sche- 
penen worden opgemerkt. De toenemende participatie van academisch geschoolden in de 
Bossche schepenbank sluit uitstekend aan bij soortgelijke ontwikkelingen in steden als 
Leuven en Antwerpen en in een territoriale schepenbank als die van Ukkelzo'. Vergelijkba- 
re gegevens voor andere steden zijn nauwelijks voorhanden. Summiere gegevens over bij- 
voorbeeld Brugge en Leiden duiden in ieder geval o p  een heel ander patroon, in casu een 
veel lagere participatie van academisch geschoolden in het stadsbestuur. Het is nogal ver- 
leidelijk om de grote toename van de invloed van academisch geschoolden in de stedelijke 
besturen in de zestiende eeuw als een specifiek Brabants fenomeen te bestempelen. Alleen 
de uitkomsten van nader onderzoek naar deze kwestie zouden daarover meer duidelijk- 
heid kunnen bieden. 

Over de academische vorming van de rentmeesters (waaronder hier rentmeesters-in-naam, 
goede mannen én rentmeesters van na 1547 worden verstaan) kunnen we veel korter zijn. 
Hiervoor is reeds uiteengezet dat een aanzienlijk aantal rentmeesters uit het milieu van de 
stedelijke ambachtsgilden afkomstig is2''. Onder deze rentmeesters mag dan ook een lager 
percentage academisch geschoolden worden verwacht dan bij de schepenen. Van 18  van 
de in totaal 102 rentmeesters die tussen 1500 en 1580 hebben gefunctioneerd, kan wor- 
den vastgesteld dat  ze een universiteit hebben bezocht, namelijk 17,6%. Van die 1 0 2  rent- 
meesters hebben 32  ook het schepenainbt verv~ild. Van deze 32  schepen-rentmeesters zijn 

202 MUL IV 129. 
203 PLO nr. 1114. 
204 Ibidem, 243, 335-337. 
205 DE RIDDER-SYMOENS, 'Ukkelse schepenen' 
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er 1 0  academisch gevormd, 
hetgeen neerkomt o p  
31,2%. Onder de overige 
70 rentmeesters vinden we 
verder nog maar 8 uni- 
versitair geschoolden, of- 
wel 11,4%. Al deze 18 
rentmeesters blijken, voor 
zover na te gaan, uitslui- 
tend in Leuven te hebben 
gestudeerd. Alleen vat1 mr. 
Lambert Zweers alias 
Hacken (R70), rentmees- 
ter-in-naam in 1501, is 
onbekend waar hij heeft 
gestudeerd. 1 0  rentmees- 
ters ( 5  schepenen, 5 niet- 
schepenen) hebben wel ge- 
studeerd, maar geen graad 
behaald. Een zevental (4  
schepenen, 3 niet-schepe- 
nen) voerde de titel van 
meester. Henrick van 
Broekhoven (44), rent- 

periode aantal aantal YO 
rentmeesters academici academici 

I = aoede mannen 
II = rentmeesters-in-naam, voorzover ze  niet in diezelfde periode tevens goede 
man zijn geweest. 

TABEL 9.8. Aantal en percentage academici onder de rentmees- 
ters (per categorie), per decennium 1500-1579. 

meester in de periode 
1577-1581, bezit de graad van juris utvitisqzre licentiatus. Wegens de verschillende vor- 
men van rentmeesterschap die naast elkaar bestaan en vooral wegens de sterk wisselende 
ambtstermijn van die functies is het moeilijk de ontwikkeling van het aantal academisch 
geschoolde rentmeesters te beschrijven. In tabel 9.8 is per decennium het aantal personen 
dat als rentmeester heeft gefungeerd (voor de eerste drie decennia uitgesplitst naar goede 
mannen en personen die uitsluitend rentmeester-in-naam zijn geweest), het aantal acade- 
misch geschoolden en het percentage daarvan o p  het totale aantal weergegeven. Opvallend 
is dat onder de rentmeesters-in-naam, die na de iilstelling van het college van goede man- 
nen geen inhoudelijke functie meer hebben, het percentage academici hoger ligt dan onder 
de goede mannen. Gedurende de gehele periode 1500-1580 blijft het aantal academisch 
geschoolde rentmeesters betrekkelijk laag, hoewel het percentage in de jaren zestig en ze- 
ventig van de zestiende eeuw aanzienlijk stijgt, maar dat is vooral toe te schrijven aan een 
vertekening van het beeld door het geringe aantal rentmeesters. 

Het rentmeesterschap van de stad 's-Hertogenbosch is blijkbaar veel mirtder aantrek- 
kelijk geweest voor academisch gevormde inwoners van die stad. Zeker in vergelijking 
met het aandeel van academici in de schepenbank is het percentage van 17,6% universi- 
tair gevormde rentmeesters laag te noemen. Dit patroon komt opnie~iw goed overeen met 
de beschikbare gegevens voor Leuven en Antwerpen, hoewel het percentage voor 's-Herto- 
genbosch iets lager ligt. In Leuven is tussen 1430 en 1580 21% van de rentmeesters aca- 
demisch geschoold207; in dezelfde periode heeft in Antwerpen 22% van de rentmeesters 
een universiteit bezocht20H. Anders dan in 's-Hertogenbosch was in Leuven formeel vastge- 
legd dat de zogenaamde 'Naties' (de vertegenwoordigers van de ambachtsgilden) steeds 

207 DE RIDDER-SYMOENS, 'De Universitaire vorming', 38. 
208 Ibidem, 87. 
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twee van de vier rentmeesters zouden kiezen2"; in Antwerpen werd het financiële beheer 
vanaf 1475 gevoerd door drie rentmeesters, te weten twee ambachtslieden en één oud- 
schepen2". Het grote aandeel rentmeesters uit het ambachtsinilieu in deze twee steden 
verklaart het relatief lage aantal academisch geschoolden onder deze functionarissen. Het- 
zelfde geldt grosso nlodo voor 's-Hertogenbosch. In de Diezestad ligt het aantal universi- 
tair gevormden onder de rentmeesters dan ook net als in Leuven en Antwerpen aanzienlijk 
lager dan onder de schepenen. 

Tenslotte zal hier worden ingegaan o p  de belangrijkste stedelijke functionarissen, te weten 
de pensionarissen en secretarissen. De moeizame ontwikkeling van het ambt van stads- 
pensionaris is reeds uitvoerig ter sprake De functie van pensionaris vereist een 
gedegen juridische kennis. De drie pensionarissen, die tussen 1500 en 1580 in 's-Hertog- 
bosch hebben gefunctioneerd, worden gewoonlijk als meester aangeduid, maar naar alle 
waarschijnlijkheid hebben zij alle drie na een artesopleiding óók rechten gestudeerd. Mr.  
Ghysbert (die) Hollander (P2) in 1506 de eerste bekende pensionaris van de stad, heeft in 
de tweede helft van de jaren zeventig van de vijftiende eeuw in Parijs gest~ideerd, waar hij 
tot magister artium p r ~ r n o v e e r t " ~ ~  Bijna een halve eeuw later wordt pas weer een volgen- 
de pensionaris benoemd: Roelof Loekemans (P3).  Die heeft zich in augustus 1535  aan de 
artes-opleiding in Leuven laten inschrijven2'" nog geen drie jaar later, o p  9 april 1538, 
sluit hij die opieiding af met de graad van magister artiurn''" Of hij in de daaropvolgende 
jaren in Leuven rechten is gaan studeren, is niet zeker, maar lijkt wel waarschijnlijk. O p  
2 3  december 1544 laat hij zich vervolgens als student in Orléans inschrijven"'. We heb- 
ben hiervoor reeds geconstateerd dat  deze universiteit sterk elitair van karakter was. Hoe- 
wel Roelof van redelijk gegoede komaf mag worden genoemd, lijkt hij vergeleken bij de 
andere Bossche studenten in Orléans toch enigszins een vreemde eend in de bijt. Onge- 
twijfeld heeft de omstandigheid dat  zijn oom Dirck Noppen o p  dat moment in Orléans 
hoogleraar in het civiel recht is een beslissende rol gespeeld bij Roelofs keuze om zijn 
rechtenstudie daar af te ronden2'< Ruim een jaar later, in het begin van 1546, promoveert 
hij tot licentiaat in het civiele recht"'. In de eerste helft van 1545 is hij actief als procura- 
tor van de Germaanse natie te Orléans, bovendien fungeert hij van kort na zij11 promotie 
tot 2 oktober 1548 als procurator-generaal van deze u n i v e r ~ i t e i t ~ ' ~ .  Enkele jaren later, in 
1552, treedt hij als pensionaris in dienst van zijn geboortestad. In de stedelijke bronnen 
wordt Loekemans steeds met de titel van meester aangeduid, hoewel vaststaat dat hij een 
afgestudeerd jurist was. De derde en laatste Bossche pensionaris van vóór 1580 is Andries 
Hessels (PI) .  Deze heeft zich op 1 september 1561 in Leuven laten immatriculeren2". 
Over het verloop van zijn studie is verder niets bekend. In zijn latere leven wordt hij vrij- 

steeds als meester aangeduid. Slechts in twee gevallen wordt hij licentinet inde rechten wel 
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genoemd2". In een van die twee gevallen is die titel overigens doorgehaald. Hoe het ook 
zij, aangenomen mag worden dat Andries Hessels na voltooiing van zijn artes-opleiding in 
ieder geval geruime tijd rechten heeft gestudeerd. Of hij die juridische studie heeft afgeslo- 
ten met het behalen van een academische graad, is vooralsnog onzeker. 

De functie van secretaris is tussen 1500 en 1580 door 19 personen bekleed. Van deze 
secretarissen hebben 14 de titei van meester gevoerd. Doctor medicinae Raas Raassen 
(158), tevoren reeds tweemaal schepen geweest, vervult in 1500 kortstondig het secreta- 
risambt. De overige 4 secretarissen worden nooit met een academische graad aangeduid. 
Van 8 van de 1 9  secretarissen vinden we de namen terug in de universiteitsmatrikels. 
Onder hen is ook secretaris Gerit Colen (53) meegeteld. Hij heeft geen academische titel 
gevoerd, maar is identificeerbaar met Gerardus Colen Nelmondensis, o p  1 2  juni 1545  in 
Leuven inge~chreven~~ ' .  Hij is rond 1524 geboren222, als zoon uit het tweede huwelijk van 
de Bossche schepen Gerit Colen (53) rnet de uit Helmond afkomstige Hadewich Ceelen. 
Gerit Colen sr. is in zijn laatste levensjaren naar Helmond verhuisd, waar hij als rentmees- 
ter van de heer van Helmond actief was. Hij stierf daar o p  6 oktober 153lZ2'. Waar- 
schijnlijk is zijn weduwe rnet haar jonge kitlderen in Helmond blijven wonen, hetgeen de 
imn~atriculatie van Gerit als Helmondenaar verklaart. Gerit financierde zijn studie door 
middel van een beneficie in de Sint-Jan in 's-IHertogenbosch en een kanunnikdij in Gor- 
cumn4. Uit geen enkele bron blijkt dat  Gerit zijn studie met het behalen van een titei heeft 
afgesloten. Daarin volgt hij overigens het voorbeeld van zijn vader, die ondanks een im- 
matriculatie in Leuven in 1 4 8 8 ' ~ ~  geen academische titel voert, of er althans nooit mee is 
aangeduid. Na beëindiging van zijn studie doet Gerit Colen afstand van zijn beneficies en 
treedt hij tot tweemaal toe in het huwelijk. Korte tijd fungeert hij als rentmeester van de 
abt van Berne, vervolgens wordt hij in 1557  stadssecretaris van 's-Hertogenbosch, een 
functie die hij tot aan zijn dood in 1578 zal blijven vervullen. 

Keren we terug naar de acht secretarissen die in de matrikels zijn teruggevonden: alle 
acht hebben in Leuven gestudeerd, Jan Reyners (SIS) heeft bovendien de Keulse universi- 
teit bezocht2". Van de overige secretarissen voerde nog een tiental een academische titel. 
Zij zullen ongetwijfeld o p  zijn minst enige tijd aan een universiteit hebben gestudeerd, 
maar hun immatriculatie is niet teruggevonden. Van Wouter Scellens (S l6)  en Andries 
Oems (S12) tenslotte kan met een grote mate van waarschijnlijkheid worden gesteld dat 
zij geen universitair onderwijs hebben genoten en geen academische graad bezitten. Wan- 
neer we de gegevens over het al dan niet bezitten van een academische graad per decen- 
nium bekijken, ontstaat het volgende beeld: tabel 9.9. In de eerste helft van de zestiende 
eeuw worden alle secretarissen aangeduid als meester. Van sommigen van hen weten we 
waar en wanneer ze hebben gestudeerd, van anderen niet, maar van allen kunnen we aan- 
nemen dat ze een universiteit hebben bezocht. Dit beeld komt overeen met hetgeen De 
Ridder-Syinoeils voor Leuven en Antwerpen heeft geconstateerd: in Leuven stijgt het aan- 

220 In een instructie voor de pensionarissen d.d. 17-4-1574 wordt hij aangeduid als rnr. Andries 
Hessels. licetitinet indett rechteft (GAH OA A328, diverse stukken). In het trouwboek van de 
Sint-Catharina staat hij bij zijn huwelijk op 9 november 1574 ingeschreven als: tn. Andries Hes- 
sels (doorgehaald: licetztiaet itzde rechten). 

221 MUL IV 304. 
222 GAH OAA 7851, 274v-275r: op 31-10-1528 wordt van hem gezegd dat hij vier jaar oud is. 
223 ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', 239-249. 
224 Ibidem, 247-248; SCHUTJES, Geschiedenis vntz bet bisdorn IV, 207. 
225 MUL I11 47, 30-4-1488. 
226 MUL I11 531, 1-7-1516; MUK I1 829 11112-11-1520. 
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deel van de academisch ge- 
vormde secretarissen in de 
loop van de vijftiende eeuw 
van 5 0 %  rond het midden 
van de eeuw, naar 80% n5 
1480. Vanaf her tweede 
kwart van de zestiende eeuw 
zijn alle Leuvense secretaris- 
sen tenslotte universitair ge- 
s ~ h o o l d ~ ~ ~ .  Voor Antwerpen 
heeft dezelfde auteur vast- 
gesteld dat  alle secretarissen 
vanaf 1496 academisch ge- 
vormd zijn"'. Hoewel het van 
slechts enkelen vaststaat, acht 
De Ridder-Symoens het waar- 

secretarissen secretarissen 
periode met titel zonder titel 

TABEL 9.9. Aantal secretarissen met en zonder academische 
titel, per decennium (1500-1579). 

schijnlijk dat veel van deze Leuvense en Antwerpse secretarissen niet alleen een artes- 
opleiding hebben gevolgd, maar ook aan een juridische faculteit hebben gestudeerd"'. Alle 
Bossche secretarissen met titel noemen zich meester (op Kaas Raassen na), geen van hen 
voert een juristentitei. in dit opzicht iijkr het opieidingsniveau van de Bossche secretarissen 
lager te hebben gelegen dan dat van hun Leuvense en Antwerpse collega's. 

Vanaf het midden van de zestiende eeuw doet zich onder de secretarissen in 's-Herto- 
genbosch een merkwaardige ontwikkeling voor, die sterk afwijkt van de situatie in Leuven 
en Antwerpen. In deze andere Brabantse hoofdsteden blijven alle nieuw benoemde secreta- 
rissen academisch gevormd, in 's-Hertogenbosch daarentegen zien we in 1550 met de 
benoeming van Wouter Scellens (S16) de terugkeer van de niet-gegradueerde secretaris. 
Tot 1580 hebben hem nog drie niet-gegradueerde secretarissen gevolgd: Gerit Colen (S3), 
Andries Oems (S12) en Peter de Cort alias Curtius (S4). Van de 1 0  secretarissen die tussen 
1550 en 1580 hebben gefunctioneerd, is derhalve 40% niet gegradueerd. Colen en wel- 
licht ook De Cort2" hebben weliswaar de Leuvense universiteit bezocht, maar voeren geen 
titel. Scellens en Oems hebben, zoals gezegd, vrijwel zeker geen universitaire opleiding 
genoten. Drie van de vier niet-gegradueerde secretarissen hebben al vóór hun benoeming 
tot secretaris voor de stadsregering gewerkt, alleen voor Gerit Colen geldt dat  niet. An- 
dries Oems is zeker al sinds 1545 in 's-Hertogenbosch werkzaam als notaris2" en heeft in 
die hoedanigheid onder andere ook werkzaamheden voor het stadsbestuur verricht2". 
Peter de Cort en Wouter Scellens zijn hun carrière begonnen in stedelijke schrijfkamer. 
Wouter Scellens, geboren rond 1.512, begint zijn ambtelijke carrière in 1533 als dienaar 
van den clercq van de secretarissen2','. Peter de Cort is vanaf 1556-1557 als klerk werk- 

227 DE RIDDER-SYMOENS, 'De universitaire vorming', 44, 50. 
228 Ibidem, 91. 
229 Ibidem, 50, 114-1 15. 
230 MUL IV 117, 26-2-1535. 
23 1 MOSMANS, 'De middeieeuwsche notarissen', 192, stelt dat Andries Oems als notaris actief was 

tussen 1548 en 1557. In het archief van het blok van de Vughterdijk wordt echter een uittreksel 
bewaard uit een testament dat al op 20-9-1545 door notaris Andries Oems is opgemaakt (GAH 
Archieven van de blokken, blok van de Vughterdijk, 8108). 

232 GAH OA B54, 1547-1548, van alderhatide saicken; B58, 1551-1552, ibidem; B59, 1552-1.553, 
ibidem. 

233 GAH OA A594, turbe d.d. 10-10-1584. Eerste vermelding in de stadsrekeningen: GAH OA B41, 
1534-1535, uarr alderhatide srzicketi. 
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zaani in de Bossche secretarie2", alvorens hij in 1564 tot secretaris wordt benoemd. 
Waarom is rond 1550 van de gangbare praktijk afgeweken? De aanleiding voor de 

benoeming van de eerste niet-gegradueerde secretaris, Wouter Scellens, is het terugtreden 
van secretaris Peter van 0 s  jr. (143) na diens benoeming tot meester van het Groot-Gast- 
huis o p  2 7  september 15.50'~" Betrekkelijk snel daarop - zeker wanneer men rekent dat  
de wetsvernieuwing begin oktober plaats heeft gegrepen - o p  20 oktober is Wouter Scel- 
lens tot secretaris benoemd2". Alles wijst erop dat  Wouter Scellens, de zoon van een 
schrijnwerker, een begaafd man is geweest, die zich in de loop van 1 5  jaar heeft weten o p  
te werken van hulpje van de klerk tot een deskundig en gewaardeerd medewerker van de 
secretarie. In 1547  bekleedt hij tevens het ambt van notaris2". In 1550 wordt hij, hoewel 
niet universitair opgeleid, voldoende competent geacht om het secretarisschap te bekleden. 
In 1551 wordt hij bovendien griffier. Uiteindelijk wordt Wouter Scellens, als bekroning 
van een opmerkelijke carrière, in 1589 o p  de leeftijd van 77  jaar uitverkoren tot het sche- 
penambt van zijn vaderstad, hetgeen voor een telg uit een ambachtsfamilie, zonder acade- 
mische opleiding en zonder familiebanden met de stedelijke elite zeer uitzonderlijk mag 
heten. 

Moet de afwijking van de sinds lang bestaande traditie om academisch gevormde se- 
cretarissen te benoemen dan uitsluitend o p  het conto van de persoonlijkheid van Wouter 
Scellens worden geschreven? Een verband met de nier nader omschreven problemen die 
zich rond 1550 in de schrijfkamer voordedenii0, ligt wellicht voor de hand. Het is ook 
niet onmogelijk dat men ria het terugtreden van Peter van 0 s  o p  korte termijn geen ge- 
schikte academicus kon vinden. Hoe het ook zij, het lijkt erop dat de benoeming van 
Wouter Scellens, die zich bekwaam van zijn taken heeft gekweten, de weg heeft gebaand 
voor meer niet-academische secretarissen. Deze praktijk wijkt sterk af van andere Bra- 
bantse steden en schijnt ook door tijdgenoten als opvallend te zijn beschouwd. Z o  figu- 
reert Wouter Scellens tot 1580 negenmaal als getuige in de Bossche doopboeken: 2 maal 
staat hij eenvoudigweg vermeld als Wouter Scellens; eenmaal is daar de titel van secretaris 
aan toegevoegd; in drie gevallen wordt hij meester genoemd en tenslotte in twee gevallen 
meester Wouter Scellem piffier2". In een aantal gevallen is de dienstdoende geestelijke, 
die de doopgetuige moet hebben gekend als secretaris en griffier van de stad, er blijkbaar 
van uitgegaan dat een dergelijke functionaris wel meester moet zijn geweest. In 1564- 
1565 hebben enkele commissarissen uit de Raad van Brabant in 's-Hertogenbosch onder- 
zoek verricht naar de precieze inhoud van het zogenaamde huisrecht. Onder de vele getui- 
gen die zij hiertoe hebben gehoord, bevindt zich ook meester Wouter Schellens greffier 
deser ~ t a d t ~ ~ ' .  De secretaris van de Raad van Brabant, Hieronymus Eoote uit Brussel, 
blijkt niet bekend met de Bossche situatie en heeft gemeend dat een griffier de meesters- 
titel moet bezitten. In bronnen die zijn voortgekomen uit de stedelijke schrijfkarner, waar 
iedereen heeft geweten hoe de vork in de steel zit, wordt Wouter Scellens echter o p  twee 

234 GAH OA B63, 1556-1557, vntz nlderhatzde snicketz. 
235 GAH OA AS74a. Deze datering sluit precies aan bij de datum van de laatste akte, die Peter van 

Os  als secretaris in zijn protocol inschreef, namelijk 26 september 1550 (GAF3 RA 1353, 215r). 
236 GAH OA A574a. De eerste akte die hij in zijn protocol inschreef dateert van 24-10-1550 (GAH 

RA 1356, lrv). 
237 MOSMANS, 'De middeleeuwsche notarissen', 192. 
238 JACOBS, Justitie etz politie, 62. 
239 GAH Collectie doop-, trouw- en begraafboeken 2, 9v, 14v, 32v, 66v, 99v, 206r, 234r; 39, 29r; 

53, 11r. Ook in de schepenprotocollen wordt hij tweemaal als meester aangeduid: GAH RA 
1414, 202r; 1415, 109v. 

240 GAH OA A592, 46r. Overigens noteerden zij secretaris Peter de Cort als: meester Peeter de 
Cortte secretaris deser stadt (42r). 
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uitzonderingen na nooit als meester betiteld. 
Wat  betreft het aandeel van academisch gevormden onder schepenen, rentmeesters en 

pensionarissen kan een grote mate van overeenkomst tussen de ontwikkelingen in 's-Her- 
togenbosch en andere Brabantse steden als Leuven en Antwerpen worden vastgesteld, 
voor de secretarissen geldt dat zeker niet. In Leuven en Antwerpen neemt het aantal aca- 
demisch gevormde secretarissen in de loop van de vijftiende eeuw sterk toe, totdat in de 
loop van de zestiende eeuw alle secretarissen een universitaire opleiding blijken te hebben 
genoten. Aanvankelijk is deze ontwikkeling ook in 's-Hertogenbosch waarneembaar, maar 
1550 laat een kentering zien; vanaf dat jaar worden weer enkele niet-gegradueerde secre- 
tarissen benoemd, personen die van jongsaf opgeleid zijn binnen de eigen organisatie en 
hun vak in de praktijk hebben geleerd. Vooralsnog mag worden verondersteld dat we hier 
met een typisch Bossche fenomeen van doen hebben en dat het Leuvense en Antwerpse 
model het gebruikelijke ontwikkelingspatroon vormt. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de stad 's-Hertogenbosch tussen 1500 en 1580 een 
aanzienlijk aantal studenten heeft voortgebracht, dat zich grotendeels in Leuven, in inin- 
dere mate in Keulen en Orléans en in incidentele gevallen ook aan andere ~iniversiteiten 
heeft laten inschrijven. Vergelijking met andere steden wijst uit dat het aantal Bossche 
studenten relatief gezien niet bijzonder hoog is, veeleer middelmatig. Wat het aandeel van 
academisch geschooiden in het stedelijk bestuur betreft, vertoont 's-Hertogenbosch een pa- 
troon dat sterke gelijkenissen vertoont met de ontwikkelingen in de Brabantse zusterste- 
den Leuven en Antwerpen: in de loop van de zestiende eeuw stijgt het percentage sche- 
penen met een academische opleiding, evenals het aantal schepenzetels dat deze academici 
bezetten. Onder de rentmeesters is het aantal universitair geschoolden zowel in Leuven, 
Antwerpen als ook in 's-Hertogenbosch aanzienlijk lager, vooral omdat een aantal rent- 
meesters uit het ambachtsmilieu afkomstig is. Alle pensionarissen in de drie steden zijn 
academisch gevormden; zij zijn voor het merendeel juristen. Ook steeds meer van de Leu- 
vense en Antwerpse secretarissen hebben voordien een universiteit bezocht, in de loop van 
de zestiende eeuw zelfs allemaal. 's-Hertogenbosch wijkt vanaf 1550 plotseling sterk af 
van dit patroon door de benoeming van enkele secretarissen die binnen de eigen bureau- 
cratische organisatie zijn opgeleid, zonder enige academische opleiding te hebben genoten. 
Vooralsnog lijkt dit een specifiek Bosch' verschijnsel te zijn. 

Hoe moet nu de waarde van een universitaire opleiding voor een carrière in stedelijk 
bestuur en administratie worden ingeschat? De universiteiten staan tot ver in de zestiende 
eeuw open voor vrijwel alle bevolltingsgroepen. Een voltooide universitaire opleiding kan 
het begin zijn van een carrière die een ambitieus man een flink aantal treden hoger o p  de 
sociale ladder kan doen belanden. In 's-Hertogenbosch weet een aantal studenten uit het 
ambachtelijk milieu het na het behalen van een universitaire graad tot secretaris of zelfs 
pensionaris te brengen. Een academische graad als zodanig volstaat echter nooit om tot de 
Bossche schepenbank te worden geroepen. Bij een dergelijke uitverkiezing weegt een groot 
aantal andere factoren even zwaar of zelfs zwaarder mee: vermogen, familierelaties, maat- 
schappeiijk aanzien. Wanneer men aan al deze vereisten in voldoende mate voldoet, kan 
een universitaire graad in de loop van de zestiende eeuw steeds sterker in het voordeel 
werken van aspirant-schepenen. Vast staat dat de Brusselse keuzeheren in de jaren zestig 
en zeventig er groot belang aan hebben gehecht om te weten welke kandidaat-schepenen 
academisch gevormd zijn. In de bescheiden van de stedelijke administratie is over de ge- 
hele periode 1500-1580 zeker geen sprake van een consequent toevoegen van acade- 
mische titels aan de namen van schepenen en andere functionarissen; integendeel, dergelij- 
ke titels blijven meestal ongenoemd. Niettegenstaande dit verschijnsel kan toch worden 
vastgesteld dat de invloed van academisch geschoolden in het Bossche bestuur tussen 1500 
en 1580 aanzienlijk is toegenomen. Gevestigde schepenfamilies hebben beseft dat  de 
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toekomst van hun kinderen niet langer alleen van geld en aanzien afhankelijk is, maar 
ook van een goede opleiding. In nog sterkere mate moet dit besef bij sterke klimmers o p  
de maatschappelijke ladder hebben geleefd. Eenmaal rijk geworden, willen zij deel gaan 
~iitmaken van het bestuurlijke establishment van hun stad. Daartoe dienen eerst sociale 
contacten met de bestuurlijke bovenlaag te worden aangeknoopt en aangehaald, bij voor- 
keur door middel van huwelijken. Ook een universitaire opleiding kan voor deze groep 
bijdragen tot verwezenlijking van haar opwaartse streven. Hoe belangrijk een afgeronde 
universitaire opleiding ook moge zijn, ze blijkt o p  zich nooit voldoende om de schepen- 
bank te bereiken, zolang niet aan een aantal andere, minstens even belangrijke voorwaar- 
den is voldaan. 



Elke samenleving bestaat uit groepen individuen die onderlinge relaties hebben o p  uiteen- 
lopende gebieden; dit geldt ook voor de vroeg-moderne maatschappij. Sommige van die 
relaties zijn natuurlijke gegevens; men denke daarbij vooral aan familiale banden. Andere 
relaties houden verband met de plaats waar men woont of het werk dat men doet en 
variëren van informele contacten met buren en vakgenoten tot geïnstitutionaliseerde sa- 
menwerking in wijkorganisaties en ambachtsgilden. Ook in de vroeg-moderne tijd behoort 
elk individu onvermijdelijk tot een aantal van deze sociale verbanden; van een vrije keuze 
is niet of nauwelijks sprake. Daarnaast bestaat een aantal verenigingsvormen, waarbij de 
vrije keuze van het individu een veel belangrijker rol speelt. Het betreft dan het lidmaat- 
schap van schutterijen, rederijkerskamers en vooral ook broederschappen. 
Onder broederschappen worden corporaties verstaan, die als hoofddoelstelling de beoefe- 
ning van religieuze activiteiten hebben. Daarbij kan worden gedacht aan het onderhoud 
van een altaar, de zorg voor liturgische diensten, armen- en ziekenzorg alsmede zorg voor 
overleden broeders'. Organisatievormen en gebruiken van broederschappen kunnen sterk 
variëren; zij kunnen ook binnen één broederschap in de loop van de tijd aanzienlijke ver- 
anderingen ondergaan2. 

Ook de stad 's-Hertogenbosch kende vele broederschappen: in de vijftiende eeuw beston- 
den minstens 25 van dergelijke corporaties3. Van de meeste daarvan is weinig meer be- 

l TRIO, Volksreligie, 52. 
2 Ibidem, 59. 
3 VAN DIJCK, De Bossche Optimaten, 74-75. Zie ook: MOSMANS, De St. Ianskerk, 338-339. 

Van Diick stelt terecht vast dat  het niet in alle gevallen duidelijk is of het om ambachtsgilden, 
schuttersgilden, of zuiver godsdienstige broederschappen gaat. 
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kend dan de naam4. Gesteld kan worden dat  over het algemeen broederschappen een 
parochiaal of hoogstens een locaal karakter vertoonden: de leden werden gerecruteerd 
binnen de parochie of binnen de gehele stad'. Dit heeft ongetwijfeld ook voor de meeste 
Bossche broederschappen gegolden. Sommige broederschappen recruteerden hun leden 
ook buiten de eigen woonplaats. In zeer sterke mate geldt dit voor de Bossche Lieve 
Vrouwe broederschap, die van heinde en verre leden trok. 

De Illustere Lieve Vrouwe broederschap was zonder twijfel de grootste, belangrijkste 
en meest prestigieuze broederschap in 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van de broeder- 
schap in a1 haar facetten is een kwart eeuw geleden reeds uitvoerig beschreven door 
G.C.M. van Dijck. Deze auteur heeft daarvoor dankbaar gebruik gemaakt van de archi- 
valia van de broederschap, die voor een belangrijk deel bewaard zijn gebleven. Door deze 
bronnensitiiatie behoort een diepgaande kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het 
ledenbestand tot de mogelijkheden. Van Dijck stond reeds uitvoerig stil bij de verschil- 
lende soorten leden van de broederschap. Binnen het kader van ons onderzoek moet de 
meeste aandacht uitgaan naar de kern van de broederschap, bestaande uit gezworen leden 
en zwanenbroeders. Alvorens echter deze groep nader te bezien, zal hierna eerst in het 
kort aandacht worden besteed aan de geschiedenis en de bestuursstructuur van de broe- 
derschap. 

In 1318 stichtten de clerici en scolzres7 van 's-Hertogenbosch met goedkeuring van de bis- 
schop van Luik, de aartsdiaken van Kempenland en de pastoor van Orthen en 's-Herto- 
genbosch een Mariabroederschap. Het is niet ondenkbaar dat het hier de officiële vast- 
legging betreft van een al langer bestaande informele groepering. De vereniging had tot 
doel om in het zijkoor van de Sint-Jan o p  gezette tijden bijeen te komen, te zingen en de 
getijden te vieren. Voor overleden leden werd een uitvaartdienst gehouden. Wie lid wilde 
en mocht worden, betaalde intredegeld. Wanneer een lid zijn kerkelijke of maatscliap- 
pelijke staat verhoogde door priesterwijding, verwerving of verandering van beneficie, ver- 
krijging van een universitaire titel, benoeming tot bestuurder over de scholen, intreding in 
een klooster of aangaan van een wettig huwelijk, betaalde hij opnieuw een vast bedrag 
aan de broederschap. Tenslotte was hij na overlijden een doodschuld verschuldigd. O p  
afwezigheid bij de religieuze bijeenkomsten van de broederschap stond een boete. De da- 
gelijkse Ieiding lag bij een tweetal proosten, jaarlijks door de leden gekozen. De liturgie 

Een uitzondering vormt de broederschap van het Hoogheilig Sacrament in de Sint-Jan. Zie: 
HOEKX, VAN DE LAAR e.a., D e  aloude Broederschap ; VAN DER STEEN, 'Het Aroeder- 
schap'. Overigens bestond ook in het I'redikherenklooster een Sacramentsbrocderschap: MEYER, 
D e  predikheeren te 's-Hertogenbosch, 14-16. 
TRIO, Volksreligie, 223-224. 
Indien niet anders vermeld is deze paragraaf gebaseerd op: VAN DIJCK, D e  Bossche Optimaten. 
Ibidem, 29: stelt dat met de scolares de scholieren in 's-Hertogenbosch bedoeld worden, jonge- 
mannen die ter voorbereiding op een functie in kerkelijk verband, een school in de stad bezoch- 
ten. Trio stelt voor de Ieoerse Lieve Vrouwe broeder scha^ vast dat  niet de term scolares in de 
statuten van die vereniging specifiek universiteitsstudenten worden aangeduid. Hij stelt de vraag 
of dat ook niet voor de Bossche scolares opgaat. TRIO, 'A medieval students confraternity', 19, 
33. 
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periode gemiddeld 
per jaar 

periode gemiddelde 
per jaar 

Bron: Van Dijck, De Bossche Oplimafen, 410-41 1 

TABEL 10.1. Gemiddeld aantal nieuwe leden per jaar (1329-1629). 

behoorde tot de verantwoordelijkheid van de deken, bijgestaan door een diaken en sub- 
diaken. 

De nieuwe broederschap stond aanvankelijk alleen open voor clerici die na het zweren 
van een eed gezworen broeder werden. O p  de inhoud van het begrip clericus zal in para- 
graaf 10.4 nader worden ingegaan. In de veertiende en vijftiende eeuw werd de broeder- 
schap aangeduid als de clercbroederscap onser Vrouwen of Onser Vrouwen Broederscap. 
De toevoeging van het adjectief illuster dateert pas van de zestiende eeuw en slaat ove- 
rigens o p  Maria en niet o p  de broederschap zelf. De bepaling in de statuten dat alleen 
clerici tot de broederschap mochten worden toegelaten, werd vanaf het midden van de 
veertiende eeuw niet meer gehandhaafd. In eerste instantie drongen vrouwen door in het 
klerkenbolwerk. De eerste vermelding van een vrouw die intredegeld betaalt, dateert van 
1344-1345. Daarna volgden meer vrouwen: een enkele kloosterlinge, enige begijnen, maar 
vooral echtgenotes van clerici-leden. Mannen die geen clericus waren, werden nog steeds 
niet toegelaten. Voor de periode tussen 1318 en 1380 stelt Van Dijck vast dat  de leden 
afkomstig zijn uit de bovenlaag van de Bossche san~erileving; bovendien constateert hij dat 
zeker een derde tot de helft van alle mannelijke leden priester was. Gedurende deze perio- 
de waren er steeds tussen de 25 en 40 gezworen broeders. 

In de eerste decennia van haar bestaan was de Lieve Vrouwe Broederschap tamelijk 
excli~sief en elitair. De toelating van vrouwen veranderde daar in eerste instantie weinig 
aan. In 1371 werd echter plotseling het exclusief clericale karakter van de broederschap 
losgelaten, zonder dat  dit overigens schriftelijk werd vastgelegd of dat daarvoor toestem- 
ming van de kerkelijke autoriteiten werd gevraagd. Vanaf 1371 kon iedereen als brueder 
of suster toetreden. Deze 'gewone leden' waren niet gehouden aan de statutaire eisen van 
de broederschap, die echter wel bleven gelden voor de oude kern van gezworen broedersx. 
Het aantal nieuwe irischrijvingen dat tussen 1329 en 1370 o p  ruim 2,5 per jaar had gele- 
gen, begon snel te stijgen: zie tabel 10.1. Van 1371 tot het einde van de veertiende eeuw 

8 Overigens worden onder de gewone leden ook veel clcrici aangetroffe~~. 
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werden al 1.034 nieuwe leden ingeschreven. Na  de eeuwwisseling zette deze groei in ver- 
hevigde mate door: in de eerste helft van de vijftiende eeuw 7.202 nieuwe inschrijvingen; 
in de tweede helft van die eeuw 17.646; in de eerste helft van de zestiende eeuw 17.022; 
in de tweede helft van de zestiende eeuw en de eerste drie decennia van de zeventiende 
eeuw tenslotte minstens 1.969 nieuwe ledeny. Het absolute hoogtepunt vormde het jaar 
1496-1497, toen maar liefst 985 nieuwe leden zich lieten inschrijven. Daarbij dient nog 
aangetekend dat deze aantallen, ontleend aan de rekeningen van de broederschap, volgens 
Van Dijck niet volledig zijn1'; in werkelijkheid moet het aantal nieuwe leden daarom nog 
groter zijn geweest. Alle gewone leden betaalden een intredegeld en voor of na hun over- 
lijden een doodschuld. Daar stond tegenover dat zij ieder jaar vóór Maria-Lichtmis van de 
broederschap een kaars ontvingen; bovendien profiteerden zij van de aflaten die de  broe- 
derschap in de loop van de tijd had verworven. De groep buitenleden vormde, om met 
Van Dijck te spreken, een bonte mengeling van rijk en arm uit binnen- en buitenland. 
Onder het grote aantal buitenlederi bevonden zich ook personen met een hoge 
maatschappelijke status, zoals bisschoppen, vorsten, hoge edelen. Van Dijck besteedt te- 
recht veel aandacht aan deze categorieën. Toch moet nadrukkelijk worden vastgesteld dat 
ook deze belangrijke personen als buitenleden nauwelijks enige praktische betrokkenheid 
bij de broederschap hadden: zij betaalden hun intredegeld, ontvingen jaarlijks hun kaars 
en lieten voor of na hun overlijden hun doodschuld betalen1'. 

De enorme groei in iedenaantai ging gepaard met een sterke uirbreiding van her recru- 
teringsgebied. De leden waren aanvankelijk vooral uit 's-Hertogenbosch en directe omge- 
ving afkomstig. Na 1370 komen de leden uit 's-Hertogenbosch en de wijde omtrek: de 
Meierij van 's-Hertogenbosch en het nabijgelegen rivierengebied. Al vanaf 1380 komen 
ook inwoners van de rest van het hertogdom Brabant in de ledenlijsten voor, evenals 
poorters van enkele Vlaamse steden, met name Brugge. Vanaf 1430 breidt het 

9 Dit laatste cijfer is een absoluut minimum, daar de rekeningen over een groot aantal jaren in 
deze periode ontbreken. 

1 0  VAN DIJCK, D e  Bossche Optirnntei~, 76: op basis van een kleine steekproef onder leden uit 
Eindhoven, constateert hij dat van de 43 Eindhovenaren die als overleden in de rekeningen staan 
genoteerd, er 2 7  niet in de inschrijvingslijste~~ staan. De hiervoor genoemde getallen zijn louter 
gebaseerd op de nieuwe inschrijvingen en zijn daarom volgens Van Dijck zeker te laag. Hij con- 
cludeert daaruit dat het totaal aantal van 40.000 inschrijvingen voor 1518 daarom met 7 0 %  
moet worden verhoogd om het werkelijke aantal te benaderen. Dat lijkt mij echter niet voldoen- 
de gefundeerd, hetgeen Van Dijck ook wel inziet ('deze te willekeurige steekproef'). Om op dit 
punt vooruitgang te boeken zouden de insctirijvingslijsten en de verschillende dodenlijsten aan 
een veel gedegener onderzoek moeten worden onderworpen. Door recente ontwikkelingen o p  het 
terrein van de dataverwerking behoort een dergelijk arbeidsintensief onderzoek riu meer tot de 
mogelijkheden dan een kwart eeuw geleden, toen Van Dijck zijn studie schreef. 

Tenslotte nog één opmerking: bij raadpleging van de verschillende lijsten, valt o p  dat  met 
name vrouwen niet gedilrende hun hele leven met dezelfde naam worden aangeduid. Aanvanke- 
liik werd een vrouw met haar voornaam en haar natroniem en eventueel haar familienaam aan- 
geduid. Na een huwelijk werd zij met haar voornaam en de naam en / of achternaam van haar 
man aangeduid. Om vast te kunnen stellen dat deze twee namen één en dezelfde persoon betref- 
fen, zal vaak meer informatie nodig zijn dan in de rekeningen van de broederschap kan worden 
gevonden. Een voorbeeld: in 1502-1503 werd Mechelt Cortzelis Arnts Coelberts ingeschreven; in 
1523-1524 werd de doodschuld betaald van Mechtelt uxor l e m v  Dnrekeme. Dit betreft dezelf- , , 
de persoon, hetgeen op basis van de gegevens uit de rekeningen alleen niet evident is. 

11 Vergelijk: TRIO, Volksreligie, 228. Over het lidmaatschap van de Sint-A~iiiabroederschap te 
Gent van Margaretha van York en Maria van Bourgondië met aanverwanten en hofpersoneel 
schrijft Trio: 'Behalve hun inschrijving had deze fine fleur niets meer te maken met de broeder- 
schap'. 
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recruteringsgebied zich ook naar het noorden en het oosten uit: Holland, Utrecht, Gelre, 
het Rijnland, Westfalen, de Hanzesteden. Bij deze uitbreiding van het recruteringsgebied 
zullen verschillende factoren een rol hebben gespeeld. Te denken valt aan de vele 
vrijwillige dan wel pelgrimages naar de Lieve Vrouw van 's-Hertogenboschn. 
De populariteit van de Bossche Maria zal ook ten goede van de broederschap zijn geko- 
men, hoewel het wonderbeeld niet aan haar zorgen was toevertrouwd. Daarnaast zullen 
ook de handelscontacten van Bossche kooplui tot ver buiten de stad hun invloed hebben 
doen geldenL4. Tenslotte was de rol van de plaatselijke procuratoren als propagandisten 
voor de broederschap van eminent belang. 

Niet al die duizenden leden kwamen persoonlijk naar 's-Hertogenbosch om zich in te 
laten schrijven. Rond het midden van de vijftiende eeuw was een systeem van p r o c ~ ~ r a t o -  
ren of provisoren gegroeid. Deze personen, veelal priesters of universitair geschoolden, 
propageerden in hun woonplaats de broederschap, schreven de nieuwe leden ter plaatse 
in, inden intredegelden en doodschulden en zorgden voor de overbrenging van de namen- 
lijst en het geld naar 's-Hertogenbosch. Deze praktijk groeide uit tot een netwerk dat een 
groot deel van de Nederlanden en het Rijnland besloegI5. De administratie van her grote 
aantal leden, dar bovendien over een groot gebied verspreid woonde, was een immense 
taak. Vanaf circa 1470 bezochten jaarlijks vertegenwoordigers van de broederschap de 
bijna 70 plaatselijke procuratoren voor een grondige controle van hun rekeningen en Ie- 
denadniiriistratie. Zij brachten de opbrengsten van intredegeiden en doodscliulden naar 
's-Hertogenbosch, evenals lijsten met mutaties in het ledenbestand. Voor de administratie 
van dat  ledenbestand werd een geografische indeling gebruikt: elke regio had haar eigen 
register, waarin nieuwe leden werden bijgeschreven en werd genoteerd of een lid zijn 
doodschuld al tijdens zijn leven of pas na overlijden had betaald en tenslotte het overlij- 
den van de verschillende leden werd aangetekend. Helaas is geen enkele van die registers 
bewaard gebleven. 

Het laatste decennium van de vijftiende eeuw en de eerste twee decennia van de zes- 
tiende vormden, gelet o p  het aantal inschrijvingen, het hoogtepunt van de bloei van de 
broederschap. Daarna liep het aantal nieuwe inschrijvingen verrassend snel terug: zie tabel 
10.1. Een dalende aantrekkingskracht is ook bij broederschappen elders in de Nederlan- 
den vanaf circa 1520 waarneembaarI6. Wel dient opgemerkt te worden dat een daling van 
het aantal nieuwe inschrijvingen, zelfs wanneer die zeer sterk was, niet direct, maar pas 
o p  termijn tot een scherpe afname van het aantal leden leidde. Aan de hand van het aan- 
tal kaarsen dat jaarlijks aan de leden werd gegeven, kan bij benadering het aantal leden 
worden geschat: rond 1500 telde de broederschap 14.000 tot 15.000 leden; in 1530 
12.000; in 1543 7.000; in 1560 4.000; in 1590 tenslotte minder dan 1.000. Na 1518 
werden toch nog in totaal rond de 10.000 nieuwe leden ingeschreven. Dit neemt niet weg 
dat na 1520 het aantal nieuwe leden naar verhouding sterk verminderde en o p  den duur 
daardoor het ledenaantal drastisch afnam. 

Deze teruggang van het ledental ging gepaard met een inkrimping van het recrute- 

12 VAN HERWAARDEN, Opgelegde bedevaarten, 415, 695, 704-734. De belangrijkste besteni- 
ming van opgelegde bedevaarten binnen de grenzen van het huidige Nederland was in de 
vijftiende eeuw 's-Hertogenbosch. 

i 3  Voor een kaart en een lijst met de plaatsen van herkomst van de bedevaartgangers zie: HENS, 
VAN BAVEL, VAN DIJCK en FRANTZEN ed., Mirakele?~ van Onze Lieve Vrouw, 684-688. 

14 Zie daarover: PIKENNE, 'De Bossche handel'. 
15 Voor een opsomming van de plaatsen waar de broederschap procuratoren had en voor de 

namen van die functionarissen: VAN DIJCK, De Bossche Optimatett, 412-418. 
16 TRIO, Voiksreligie, 191. 
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ringsgebied. Mede door de politieke en religieiize spanningen bleven nieuwe inschrijvingen 
uit het Rijnland en de Hanzesteden na 1520 uit. Ook in Friesland, Groningen en Zeeland 
werden nauwelijks nog nieuwe leden gerecruteerd. Inwoners van Holland, Utrecht en 
Gelre en met name van het rivierengebied bleven nog tot 1570 figureren tussen de nieuwe 
leden van de broederschap, zij het in steeds mindere mate. Hetzelfde kan gezegd worden 
van de Meierij van 's-Hertogenbosch en van de rest van het hertogdom Brabant. Na 1570 
stokten de aanmeldingen van buiten de stad vrijwel geheel. In 1530 waren nog 6.319 
kaarsen naar buitenleden gegaan tegenover 5.642 naar leden uit de stad of de directe 
omgeving. In de volgende decennia nam het aantal buitenleden echter zeer snel af. Daar- 
mee verdween geleidelijk aan ook het systeem van provisoren. Na 1520 werden nog 
slechts enkele nieuwe provisoren aangesteld. In de jaren zestig en zeventig staakten de 
laatste provisoren hun werkzaamheden, als allerlaatste de provisor van Turnhout die tot 
1585 actief bleef. 

Door deze ontwikkeling werd de broederschap in de laatste decennia van de zestiende 
eeuw steeds meer teruggebracht tot de oude kern van de gezworen broeders, intussen 
aangevuld met de zwanenbroeders, waarover later meer. Deze ontwikkeling zette zich in 
de zeventiende eeuw voort. Na de verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hen- 
drik in 1629 bleef de Broederschap voortbestaan, hoewei uitingen van de katholieke reli- 
gie, die toch het hart van de broederschap hadden gevormd, niet meer werden getolereerd. 
In 1642 werd de broederschap open gesteld voor niet-katholieken: in de toekomst zou zij 
bestaan uit achttien katholieken en achttien protestanten; buitenleden zouden niet meer 
worden aangenomen. In deze vorm bestaat de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap voort 
tot o p  de dag van vandaag. 

10.2. DAGELIJKSE LEIDING EN ADMINI 

De algehele leiding van de broederschap was in handen van twee proosten, die door de 
vergadering van gezworen broeders werden gekozen. Vanaf 1405-1406 werd jaarlijks 
voor de termijn van twee jaar één proost gekozen. Door dit systeem, waarbij steeds een 
ervaren en een nieuwe proost de leiding over de broederschap hadden, werd een grote 
mate van continuïteit in het bestuur verzekerd". Aanvankelijk waren de proosten ook 
direct verantwoordelijk voor de financiële administratie. De enorme toestroom van nieuwe 
leden en de daarmee gepaard gaande groei van kapitaal en bezittingen van de broeder- 
schap, maakten de boekhouding echter dermate complex, dat daarvoor in de loop van de 
vijftiende eeuw beroepskrachten werden ingehuurd. Een eigen rentmeester in vaste dienst 
kreeg de broederschap pas in 1496-1497". De namen van proosten en rentmeesters zijn 
in aparte kaders in de tekst weergegeven. 

Bestuurlijke vergaderingen vonden aanvankelijk plaats bij een van de leden thuis, o p  
de oncomfortabele zolder van de eigen kapel of in het Predikherenklooster. Bij zijn dood 
in 1484 schonk Ghysbert vander Poorten de broederschap een fraai huis aan de Hintha- 
merstraat (zie kaart 111, p.157). Dit huis werd door de broederschap verhuurd aan een van 
de gezworen leden en was in de loop van de zestiende eeuw steeds vaker het toneel van de 
broederschapsmaaltijden (waarover later meer). Het werd echter niet gebruikt als 

17 VAN DUCK, De Bossche Opt~mnten, 72, 206. 
18 Ibidem, 104-105. 
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1. proosten 

In dit overzicht zijn de proosten van de Lieve Vrouwe Broederschap over de periode 1500-1580 opgesomd. Het jaartal 
'1500' duidt de tweejarige ambtstermijn van de proost aan, lopend van eind juni 1500 tot eind juni 1502. In een tweetal 
gevallen is door het overlijden van een proost voor een kortere periode een vervanger aangesteld. Oe nummers in de 
laatste kolom corresponderen met de nummers in de lijst van gezworen broeders en zwanenbroeders in Bijlage 6. 

jaren naam B-nr. 

1499 Frans Toelinck 385 
1500 Wouter vander Rullen 339 
1501 Jacob de Wit 422 
1502 Jan van Gewen 163 
1503 Jan van Vladeracken 398 
1504 Jan Kanapart 227 
1505 Tielrnan vanden Broeck 083 
1506 Willern van Achelen 002 
1507 Jan Monix 291 
1508 Henrick van Uden 388 
1509 Marten van Campen 093 
1510 Henrick Pelgrcm d l . J  q<!= 

151 1 Nicolaes Coenen 104 
januari -juni 1512 Henrick Pelgrom 315 

Frans Toelinck 
Arnt Kemp 
Jan Jans Monix 
Jan Willems Monix 
Goyaert van Eyck 
Henrick Gerits Seepsieders 
Goyaert Syrnonis 
Goyaert van Middegael 
Lambert vanden Broeck 
Henrick Pelgrorn 
Willern van Os 
Dirck Aertsen 
Goessen vander Stegen 
Joris Sampson 
Peter Toelinck 
Jan vander Stegen 
Everaert vande Water 
Alaert van Bree 
Jan vanden Wyel 
Joris Sampson 
Ghysbert Pels 
1533 Everaert vanden Water 
Dirck Aertsen 
Nicolaes vander Stegen 
Joest van Ouden 
Adriaen van Eyndhouts 
Jan de Wolf 
Ghysbert Peymans 

jaren 

1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
4 ccn l i>dU 

1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
1578 
1579 
1580 

naam 

Jacob Colen 
Henrick de Heusch 
Jan vanden Wyel 
Frans vander Cammen 
Willern van Os 
Nicolaes vander Stegen 
Ghysbert Peymans 
Bartholomeus Loef 
Jan vander Stegen 
Dirck Aertsen 
Ghysbert Peymans 
Fienrick Gì-iysseien 
Marcelis Heyrnans 
Jan van Liebergen 
Peter Stoters 
Bartholomeus Loef 
Ghysbert Peyrnans 
Marten 's Heeren 
Jan van Liebergen 
Henrick Ghysselen 
Bartholomeus Loef 
Marten 's Heeren 
Andries Boudewyns 
Zeger Adriaens 
Bartholomeus Loef 
Goessen van Brecht 
Frans van Balen 
Bartholomeus Loef 
Marten 's Heeren 
Goessen van Brecht 
Marten Moens 
Cornelis vander Moelen 
Jacob Bax 
Goessen van Brecht 
Goyaert van Vlierden 
Marten Moens 
Henrick Heeren 
Marten 's Heeren 
Dirck van Vechel 
Goyaeri van Vlierden 
Jacob vander Cammen 
Marten Moens 
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vergaderruimten. Daarvoor 
deed sinds het begin van de 
zestiende eeuw met name de 
sacristie van de broeder- 
schapskapel dienst. Bovendien 
werd daar ook een schrijfka- 
mer ingericht, die als kantoor 
en archief van de broeder- 
schap fungeerde2'. 

In de periode 1500-1580 
waren er 84 mandaten als 
proost te vergeven2'. Steeds 
werd deze functionaris geko- 
zen urt de gezworen broeders; 
geen enkele maal was het een 
zwanenbroeder. Opvallend is 
ook dat  geen enkele prrester 

2. rentmeesters 

Simon Bax (822) 

icolaes vander Stegen (8370) 
Dominicus Beyens 

In deze e11 volgende lijsten zijn gezworen broeden aangegeveti door huil namen 
vet af te diukken en tiissen haakjes het iiiinimer, dat hun in Bijlage 6 is toege- 
kend. te vennelden. 
'1535' duidt i~idien met anders vernield op liet rekeningjaar 3535-1536. 
Jaairallen inet daarvoor of daania puntjes (' ...' ) geven eerste en laatste veirneldiii- 
gen aan. 

t~issen 1500 en 1580 proost is geweestz2. In totaal 58 personen vervulden in die periode 
het proostambt: gemiddeld ruim 1,4 ambtstermijnen per persoon. Van die 5E waren er 37 
éénmaal proost, 12 tweemaal, 4 driemaal, 4 viermaal en 1 vijfmaal. In tabel 10.2 zijn de 
proosten die 2 of meer termijnen vervulden opgenomen. Daarbij is voor elke persoon ver- 
meld of hij schepen van de stad is geweest; indien dar het geval is, is ook het aantal 
arnbtctermijnen aangegeven. Alleen indien een proost geen schepen was geweest, zijn an- 
dere openbare functies opgenomen2'. Wanneer we de onderzoeksperiode opdelen, wordt 
de volgende ontwikkeling herkenbaar: tussen 1499-1500 en 1519-1520 was men genlid- 
deld 1,10 maal proost; tussen 1520-1521 en 1539-1540 gemiddeld 1,17 maal; tussen 
1540-1541 en 1559-1560 gemiddeld 1,43 maal; en tussen 1560-1561 en 1580-1581 ge- 
middeld 1,5 maal. in  de loop van de zestiende eeuw vervulden steeds minder personen 
steeds vaker en ook binnen een kortere periode het ambt van proost. 

De inhoud van tabel 10.2 leidt tot de conclusie dat de proosten voor het overgrote 
deel werden gerecruteerd uit de bestuurlijke elite van de stad. Deze conclusie blijkt ook o p  
te gaan wanneer de carrières van de personen die slechts éénmaal proost waren mede in 
beschouwing worden genomen. In totaal 39 van de 58 proosten die tussen 1500 en 1580 
leiding gaven aan de Lieve Vrouwe Broederschap, hebben tevens een of meer malen het 

19 Ibidem, 113. 
20 Ibidem, 116. 
21 Men zou een aantal van 82 verwachten, maar na het overlijden van Nicolaes Coenen (B104) in 

januari 1513, tijdens zijn ambtsperiode als proost, moest een vervanger worden aangesteld. Het- 
zelfde gebeurde na het overlijden van Joris Sampson (B344) in mei 15.32. 

22 Van Dijck beweert dat in 1518 nog één proost priester was. Hij doelt hiermee op Henrick Seep- 
sieders (B354). In de rekening van de broederschap van 1520-1521 staat echter aangetekend, 
dat  hij pas in dat jaar zijn staat had verhoogd door priester te worden. In 1518 was hij derhalve 
nog geen priester. Zie: VAN DIJCK, De Bossche Optitnntetr, 207. J3etzelfde kan gezegd worden 
van Laurens vander Bruggen van Eyck (B89), die in 1488 proost was. Pas na het overlijden van 
zijn echtgenote werd hij in 1495-1496 priester. 

23 Het uitgangspunt bij deze bewerking is geweest of iemand tusseri 1500 en 1580 proost is ge- 
weest. Van deze personen is vervolgens de gehele carrière nagegaan. Dat houdt in dat  ook ter- 
mijnen als proost voor 1500 en ria 1580 in tabel 10.2 zijn meegeteld; ook het aantal schepenja- 
ren betreft de gehele carrière van betrokkene en niet slechts de periode 1500-1580. 
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B-nr. 

252 
068 
199 
325 
403 
285 
315 
339 
392 
007 
167 
246 
309 
344 
368 
371 
385 
388 
398 
413 
419 

proost: 
bestuur: 

naam 

Bartholomeus Loef 
Goessen van Brecht 
Marten 's Heeren 
Ghysberî Peymans 
Goyaert van Vlierden 
Marien Moens 
Henrick Pelgrom 
Wouter vander Rullen 
Dirck van Vechel 
Dirck Aertsen 
Henrick Ghysselen 
Jan van Liebergen 
Willem van Os 
Joris Sampson 
Jan vander Stegen 
Nicolaes vander Stegen 
Frans Toelinck 
Henrick van Uden 
Jan van Vladeracken 
Everaert vande Water 
Jan vanden Wyel 

proost 

5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

bestuur 

I l 
9 
1 

5 
3 
8 
kerkmeester 
15 
1 

3 
17 
gasthuismeester 
1 
2 
2 
4 
14 
8 
rentmeester 

aantal ambtstermijnen als proost. 
de aantallen geven het aantal schepenjaren aan; indien men geen schepen is geweest is 
aangegeven welke andere bestuurlijke functie men heeft vervuld. 

TABEL 10.2. Personen die twee maal of vaker proost zijn geweest en hun bestuurlijke functies. 

schepenambt van de stad 's-Hertogenbosch vervuld. Nog eens S hebben functies als ste- 
delijk of hertogelijk rentmeester, kerkmeester en gasthuismeester vervuld. Slechts 1 3  
proosten zijn niet o p  een of andere manier in het stedelijk bestuur actief geweest. In para- 
graaf 10.4 zal de vraag naar de bestuurlijke activiteiten van de gehele groep van gezworen 
broeders en zwanenbroeders nader worden onderzocht. 

Van belang is vast te stellen of er een duidelijke fasering waarneembaar is in het car- 
rièreverloop van de proosten: waren zij eerst proost, om vervolge~~s tot schepen te worden 
gekozen of was het juist andersom? Van de 39 proosten die in hun carrière tevens het 
schepenambt vervulden, waren er 30 eerst schepen geweest; de overige 9 waren eerst 
proost. Henrick de Heusch (B211) werd eind juni 1540 tot proost e11 vervolgens begin ok- 
tober van hetzelfde jaar tot schepen benoemd. Van de 8 proosten met andere stedelijke 
functies, vervulden 3 die functies al voor zij tot proost werden gekozen. Van alle proosten 
die in hun carrière ook o p  liet stedelijk-bestuurlijk vlak actief waren, werd 70% pas voor 
het eerst belast met de de dagelijkse leiding van de broederschap, nadat zij al eenmaal of 
vaker stedelijke functies hadden vervuld. O p  het totale aantal proosten geldt dat voor 
bijna 57%. Bij de verkiezing van proosten kan derhalve een lichte voorlteur worden vast- 
gesteld voor personen met aantoonbare bestuurlijke ervaring. 

Een grote minderheid van de proosten had daarentegen bij aantreding nog geen be- 
stuurlijke ervaring opgedaan. Meer dan de helft van die groep zou later alsnog tot een 
(serni-)overheidsambt worden geroepen: negen werden schepen; twee kerkmeester; één 
rentn~eester; ékn gasthuismeester en één hertogelijk rentnieester. Mogelijk kan de benoe- 
ming tot dergelijke ambten mede in verband worden gebracht met een succesvolle ambts- 
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periode als proost: de proost had daardoor zowel aan de zittende schepenen, die de nomi- 
naties voor de nieuwe schepenbank samenstelden, als in hertogelijke kringen, waar de 
nieuwe schepenen uiteindelijk werden gekozen, bewezen geschikt te zijn voor de vervulling 
van bestuurlijke functies. Aangenomen mag worden dat het naar genoegen vervullen van 
het proostambt zeker niet nadelig zal hebben gewerkt bij een eventuele verdere carrière in 
het stedelijk bestuur. 

Hoe vaak vervulden personen uit de verschillende categorieën gemiddeld het ambt van 
proost van de Lieve Vrouwe Broederschap? Persoiien die tevoren al schepen waren ge- 
weest, waren gemiddeld 1 , s  maal proost; wie na zijn eerste proostschap schepen werd, 
was i11 zijn hele carriere gemiddeld 2,6 maal proost. Omgekeerd waren degenen die eerst 
proost waren, gemiddeld 3,2 maal schepen, tegenover 6,6 schepenambten voor de andere 
groep. Voor de andere stedelijke functionarissen komen we in dezelfde volgorde tot  res- 
pectievelijk 1 en 1,8 ambtstermijnen als proost. De proosten die geen stedelijke ambten 
vervulden, waren gemiddeld 1,4 maai proost. Over het algemeen waren personen die pas 
na hun eerste ambtstermijn ais proost andere functies kregen, vaker proost dan degenen 
die eerst een ander ambt hadden vervuld. Overigens kwam het ook voor dat men tegelij- 
kertijd proost én schepen wasz4. 

Een en ander zou kunnen wijzen o p  een sterkere betrokkenheid bij de broederschap 
van degenen die eerst proost waren. Daarnaast is echter ook van belang dat de oud-sche- 
penen o p  een hogere leeftijd voor het eerst proost werden en daardoor, gemiddeld geno- 
men, minder tijd hadden om vaker het proostambt te vervullen. Van 25  van de 38 proos- 
ten die tevens schepen waren, kan de geboortedatum bij benadering2%orden vastge- 
steld2'. Van degenen die eerst proost waren was de gemiddelde leeftijd bij de benoeming 
tot die functie 33,9 jaar, tegenover 41,4 jaar bij de groep die eerst schepen was geweest. 
Er is derhalve sprake van een aanzienlijk leeftijdsverschil van 7,s jaar. 

Als we de carrières van de proosten van de Lieve Vrouwe Broederschap in hun geheel 
beschouwen, blijkt 67% van hen eenmaal of vaker schepen te zijn geweest. Nog eens 
14% had andere (semi-)officiële ambten vervuld. De overige 1 9 %  heeft zich, voorzover na 
te gaan, afzijdig gehouden van dergelijke functies. 

De rentmeesters van de broederschap werden gedurende het grootste deel van de zestiende 
eeuw gerecruteerd uit de gezworen broeders. De eerste officiële rentmeester van de broe- 
derschap2' was in 1496 Victor vander Moelen (B283), die het jaar daarvoor broeder was 
geworden2'. In ieder geval in 1.514-1515 was hij opgevolgd door Jan Bax ( B ~ I ) ~ ' ,  die 

24 Bijvoorbeeld: Bartholonieus Loef (B252) was van 1-10-1545 tot en met 30-9-1546 schepen en 
vanaf eind juni 1546 ook proost. Bij hen1 komt een dergelijke overlapping van furicties later nog 
enige malen voor. 

25 De leeftijd is in veel gevailen Iierieid op basis van vage leeftijdsaanduidingen als: oudt omtrent 
xlvi jaereiz. Wan~ieer van dezelfde persoon meer van dit soort ieeftijdsomschrijvingen werden 
gevonden, blijken de uitkomsten van een herleiding tot een geboortejaar, vaak een 5 twee jaar 
uiteen te lopen. Vergelijk: p.238-239. 

26 Aangezien van de overige izt.gentiei1 personen siechts van twee de leeftijd kon worden bepaald, is 
deze groep in het navolgende buiten beschouwing gelaten. 

27 VAN DIJCK, D e  Bossche Optitnatetz, 105. 
28 De inschrijving spreekt slechts van broeder, hoewel uit de context valt op te maken dat  tiet om 

een gezworen broeder of mogelijk een zwanenbroeder gaat. In 1524 wordt hij bij zijn requiem- 
mis in ieder geval wel sturietzbrueder genoemd. Om die reden heb ik hem i11 de bijlage ook als 
zwanenbroeder aangeduid. VAN DIJCK, D e  Bossche Optimntett, 432, trekt het zwanenbroeder- 
schap van Vander Moelen daarentegen sterk in twijfel. 
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evenwel pas in 1526-1527 intrad als gezworen broeder. Jan werd in 1529-1530 door zijn 
zoon Siinon Bax (B22) opgevolgd, die o p  zijn beurt het rentmeesterschap in 1547-1548 
aan zijn broer Jacob (B20) overdroeg. Sim011 en Jacob waren beiden kort voordat zij tot 
rentmeester werden benoemd, gezworen broeders geworden. 

Een opmerkelijk gemeenschappelijk kenmerk van deze broederschapsrentmeesters is 
dat  zij later alle vier als hertogelijk rentmeester of rentmeester van de Staten van Brabant 
in het kwartier van 's-Hertogenbosch optraden3'. Victor vander Moelen was van 1515 tot 
aan zijn overlijden in 1524 rentmeester van de domeinen in stad en Nleierij van 's-Herto- 
genbosch. Jan Bax legde in 1529-1530 het rentmeesterschap van de broederschap neer, 
omdat ook hij tot rentmeester van de domeinen was benoemd, welke functie hij tot 1544 
bleef vervullen. Daarna werd hij opgevolgd door zijn zoon Simon, die deze functie nog 
een drietal jaren combineerde met het rentmeesterschap van de broederschap. Diens broer 
Jacob Bax volgde hem niet o p  als rentmeester van de domeinen, maar bekleedde in de 
daaropvolgende decennia wel andere rentmeestersfuncties in de Meierij van 's-Hertogen- 
bosch; vanaf midden jaren vijftig van de zestiende eeuw komt hij in de Bossche stadsreke- 
ningen voor als rentmeester van de Staten van Brabant". Ervaring als rentmeester van de 
Lieve Vrouwe Broederschap, met haar grootschalige, complexe administratie, heeft blijk- 
baar in hertogelijke kringen tot aanbeveling gestrekt. 

O p  Jacob Bax volgde in 1559 Nicolaes vander Stegen (B370), sinds een tweetal jaren 
gezworen broeder, die het rentmeesterschap slechts twee jaar iang waarnain. De volgende 
twee rentmeesters, Dominicus Beyens en Willem vander Schout waren geen gezworen 
broeders, hoewel de vader van de eerste, Goessen Beyens (B44), dat wel was geweest. 
Naar de reden van deze ontwikkeling kan men slechts gissen. Had wellicht geen van beide 
rentmeesters de kruinschering ondergaan? Was er wellicht ook sprake van een verdergaar- 
de professionalisering van het rentmeesterschap? Deze mogelijke trend heeft zich in ieder 
geval niet doorgezet; de volgende rentmeester, Henrick van Broekhoven (B85), was name- 
lijk wel weer gezworen lid van de broederschap. 

Naast de proosten en rentmeester, die de dagelijkse gang van zaken en de administra- 
tie bestierden, beschikte de broederschap over een aantal vaste lagere functionarissen. De 
taken van de twee grafmakers bestonden erin de proosten o p  de hoogte te stellen van 
sterfgevallen van broederschapsleden, de viering van requiemmissen aan te kondigen door 
met bellen door de stad te trekken en te~lslotte graven te delven. Twee roededragers of 
bastioriarii droegen zorg voor rust en ordc tijdens de diensten in de broederschapskapel. 
Een koster had tot taak die lapel te onderho~iden'~. 

O p  welk moment vóór 1629 men de Lieve Vro~iwe Broccierschap ook aan een nadere 
inspectie zou onderwerpen, steeds zal de conclusie luiden dat de lit~irgische verplichtingen, 
die in de statuten aan de gezworen broeders waren opgelegd, de kern van het broeder- 

29 In 1511 en 1517 wordt hij ook vermeld als rentmeester van Empel in dienst van de graaf van 
der Marck: ROEREE, De krolziek van het geslacht Backx, 480. 

30 FORMSMA, De archieven van de Raad en Rentmeester-Getieraal, 26. 
31 Zie bijvoorbeeld ook een akte d.d. 17-3-1575 samengevat in: KAPPELHOF, Notarieel protocol, 

17, nr. 42. Zie ook: BOEREE, De kroniek van het geslacht Backx, 482-483. Over zijn eerdere 
rentmeestersfuncties zie: BERKELMANS, 'Het leengoed de Strijdhoeven', 25-26. 

32 VAN DIJCK, De Bossche Optimaten, 73. 
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schapsleven uitmaakten. 
Waaruit bestonden de liturgische verplichtingen van de gezworen broeders"? In de 

eerste plaats werden zeven Mariafeesten gevierd, te beginnen met de vespers o p  de  voor- 
gaande dag, en op de feestdag zelf de metten, de mis en de vespers. Het hoogtepunt van 
deze Mariafeesten was o p  2 februari, het feest van Maria-Lichtmis, de lichtprocessie in de 
kerk met de kaarsen die de broederschap onder haar leden had verspreid. O p  soortgelijke 
wijze werden ook de feestdagen van Anna, iMaria Magdalena, Sint-Jan de Evangelist, 
Johannes-voor-de-Latijnse-poort en de woensdagen na Pinksteren en Pasen gevierd". 
Naast deze kerkelijke hoogtijdagen werd iedere week o p  woensdag een mis opgedragen. 
Vier maal per jaar vond o p  gezette tijden een requiemmis voor alle overleden broeders en 
zusters plaats, waarbij de registers met de namen van de overledenen hardop werden 
voorgelezen"'. Voorafgaand aan de grote jaarlijkse processie werd ook een mis in de 
broederschapskapel gecelebreerd. Tenslotte werden de gezworen leden geacht ook de uit- 
vaartmissen en begrafenissen van gezworen medebroeders die binnen de stad waren over- 
leden, bij te wonen, alsmede de requiemmissen van gezworenen die ver buiten de stad het 
tijdelijke voor het eeuwige hadden verwisseld. Over de viering van het lof en de bepalin- 
gen daaromtrent is minder bekend. Bij elkaar legden de liturgische verplichtingen beslag 
o p  een aanzienlijk deel van de tijd van de gezworen broeders: bij elkaar 70 vaste vierin- 
gen", waarvan een aantal gespreid over twee dagen3' en een aantal begrafenissen. Z o  was 
de situatie rond 1500 en daarin kwam gedurende de gehele zestiende eeuw nauwelijks 
verandering". 

De vraag of  iedere gezworen broeder steeds zijn verplichtingen nakwam, is moeilijk 
exact te beantwoorden. Gezworen broeders die ver buiten de stad woonden zullen zeker 
niet bij alle plechtigheden aanwezig zijn geweest. Formeel stond o p  absentie een boete. 
Gezworen broeder Arnt de Gruyter (B179), kanunnik te Diest en ook aldaar woonachtig, 
weigerde echter in 1497-1498 de hoge boetes te betalen die de broederschap hem wegens 
zijn afwezigheid oplegde. Het protest van De Gr~iyter heeft blijkbaar succes gehad: daarna 
komen in de rekeningen dergelijke posten zelden meer voor: de gezworen leden van ver 
buiten de stad betaalden bij afwezigheid geen boetes meer". Wel werden nog regelmatig 
boetes ontvangen van leden die binnen de stad woonden. Z o  staat in de rekening van 
1495-1496: Item van Aert Kemp onse mede gezwoeren brueder voir syn defecten, 
verstremt b y  h e m  - 4% st4". Het gaat hier steeds om hoogstens een paar posten per jaar, 
die bovendien ook betrekking kunnen hebben o p  boetes wegens afwezigheid bij een van 
de broederschapsrnaaltijden. Slechts in een enkel ~iitzonderlijk geval is er expliciet sprake 
van een boete wegens afwezigheid bij de liturgie: in 1568-1569 betaalde Coyaert van 
Vechel (B393) 27,s stuivers als boete ~ n i d t s  dyen hy buyten deser stadt is w o m n d e  ende 

Ibidem, 106-108. 
Ibidem, 47-50; op pagina 248 noemt Van Dijck in plaats van Joiiani~es-voor-de-Latijnse-Poort 
en de woensdag na Pasen twee andere feesten: de dag van de kapelwijding en de Kerstnacht. 
Ibidem, 96. 
7 Mariafeesten, 6 heiligenfeesten, 4 requiemmissen, 1 mis voor de processie en 5 2  woensdagen. 
Overigens konden de verschillende heiligendagen ook op een woensdag vallen, waardoor het 
totaal iets lager uitkomt. 
De viering van een feestdag begon immers met de eerste vespers op de vigilie, de dag voor de 
eigenlijke feestdag. Zie: VAN DIJCK, De Bossche Optimaten, 248. 
Ibidem, 248. 
Ibidem, 71. 
AILB, rekening 1495-1496, ontfnttck var! nlderharrde snicken. 
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alsoe inde missen noch iiz vesperen nyet en compt4'. Over de mate van absenteïsme kan 
door gebrek aan gegevens niets met zekerheid worden gezegd. 

De liturgie in de broederschapskapel stond onder leiding van de decnnus of deken, die 
voorging in het koorgebed en de mis celebreerde. Deze priester werd bijgestaan door een 
diaken die het evangelie zong en een subdiaken die het epistel zong4'. Daarnaast speelden 
koorzang en orgelmuziek bij de vieringen een steeds belangrijkere rol. Identiteit en activi- 
teiten van de verschillende soorten zangers zijn in het verleden reeds onderwerp van uitge- 
breid onderzoek geweest43. Hier zal de groep dekens, diakens en subdiakens nader worden 
bekeken. Hun namen en ambtstermijnen zijn in een kader in de tekst opgenomen. 

Het aandeel van priesters onder de gezworen broeders nam in vergelijking met de 
vijftiende eeuw in de zestiende eeuw aanzienlijk af4'. Toch was het liturgische hoofd van 
de broederschap, de deken, steeds gezworen lid. Van acht van de tien dekens staat boven- 
dien vast dat zij al gezworen broeder waren voordat zij deken werden; van de overige 
twee was Wessel vander Loo al geruime tijd kanunnik van de Sint-Jan en was Peter van 
Lieshout al vele jaren actief geweest als subdiaken en diaken van de b r o e d e r ~ c h a p ~ ~ .  Ge- 
concludeerd kan worden dat kandidaten voor het vervullen van het dekenambt meestal in 
de eigen kring van gezworen broeders werden gezocht en son-~s, wellicht bij het ontbreken 
van kandidaten of althans geschikte kandidaten, in de directe omgeving, dat wil zeggen 
onder de geestelijken die aan de broederschapskapel waren verbonden of elders in de Sint- 
jan beneficies bezaten. 

Van de tien dekens die tussen 1500 en 1580 dienst deden was de helft tevens kanuil- 
nik van het kapittel van de Sint-Jan: Wessel vander Loo, Dominic~is Otten, Frans Toe- 
linck, Peter Colen en Gielis Mallants. Jan van Boxtel, ook bekend onder de naam Jan 
Schoenmakers of Johannes Calcificis, was in dezelfde periode dat hij diaken en later deken 
van de broederschap was, ook vicarius perpetuus in ~ c h i j n d e l ~ ~ .  Dat wil zeggen dat hij 
voor het leven was aangesteld als vervanger van de eigenlijke pastoor van de parochie 
schijnde14'. Adam van Tefelen komt voorafgaand aan zijn ambtsperiode als deken tussen 
1499 en 1506 voor als notaris in ' s - H e r t ~ ~ e n b o s c h ~ ~ .  Willem van Wamel alias Haemme- 

AILB, rekening 1568-1569, ontfattck van alderhunde zaicken. Overigens woonde Van Vechel 
niet zo erg ver buiten de stad, namelijk in Berlicum, waar hij aan de Veedijk een hoeve bezat. 
Zie: VAN DER HEYDEN, Het herengoed Veebeek, 7, 15. 
VAN DIJCK, D e  Bossche Optiinaten, 51, 52. 
O p  dit aspect gaat Van Dijck uitgebreid in. Zie verder voor de zestiende eeuw de bronnenpu- 
blicaties van Smijers en Vente: SMIJERS, 'De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap'; VENTE, 'de 
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap'. 
Zie p.410, m.n. noot 183. 
Wessel vander Loo was in 1494-1495 al deken en wordt in 1495-1496 voor het eerst vermeld 
als gezworen lid. Hij was al sinds 14-10-1482 kanunnik in de Sint-Jan. Zie: SCHUTJES, Ge- 
schiedenis van het bisdom IV, 246. De bewering van Schutjes dat Vander Loo al in 1488 deken 
van de broederschap was, komt niet overeen met de lijst van dekens in het Obitus Fratrum. 

Door het ontbreken van de rekeningen over de jaren 1575-1580 is niet vast te stellen wan- 
neer Peter van Lieshout precies deken werd, maar naar alle waarschijnlijkheid volgde hij Gielis 
Mallants in 1575 op. In diezelfde periode 1575-1580 moet hij ook gezworen broeder zijn 
geworden. Of dit voor of na zijn benoeming tot deken gebeurde, is niet meer te achterhalen. 
Minstens vanaf 1562-1563 was hij al als subdiaken en minstens vanaf 1569-1570 als diaken 
van de broederschap werkzaam geweest. 
BIJSTERVELD, Lnverettd tussen Kerk en wereld, nr. 3595. 
Ibidem, 48. 
VAN DEN BICHELAAR, Het  Bossche notariaat, 237. 
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ker was tevens rector van de kapel o p  het Groot Begijnhof, gelegen naast de Sint-Jan4'. 
Joseph van Valkenborch bediende de kerk van Baardwijk en was bovendien rector van de 
kerk van het Groot Gasthuis te 's-~ertoaenbosch". Peter van Lieshout kwam hiervoor al 
ter sprake. Voor de meesten was het dekenschap van de Lieve Vrouwe Broederschap der- 
halve niet de enige functie. Toch vereiste dat ambt een vrijwel voortdurende aanwezigheid 
in de stad. Voor de verschillende kanunniken zal dat geen probleem zijn geweest. Van ab- 
sentie van de overige dekens wordt althans in de broederschapsrekeningen geen gewag ge- 
maakt. Als regel mag dan ook worden aangenomen dat de dekens op hun post in de Broe- 
derschapskapel waren; hun verplichtingen elders zullen zij aan waarnemers hebben over- 
gelaten". 

Tussen 1500 en 1580 telt de broeder scha^ eveneens tien diakens. Viif van hen waren 
tevens gezworen broeder. Jan van Boxtel en Willem van Wamel kwamen hiervoor al ter 
sprake, omdat zij het later tot deken brachten. Reiden waren reeds gezworen broeder 
voordat zij voor het eerst als diaken worden vermeld. Dit geldt ook voor Jordaen van 
Korendijk, die naast zijn broedercchapsfunctie tevens vicarius perpetuus te Nuland was". 
De overige twee diakens die gezworen broeder waren, werden dat pas na hun benoeming 
tot diaken. Van hen kwam Peter van Lieshout hiervoor al ter sprake; Christoffel van 
Baecx werd diaken in 1540-1541 en pas in 1542-1543 gezworen broeder; hij bezat tevens 
een beneficie in de Sint-~an". Over de andere vijf diakens is behalve hun namen nauwe- 
lijks iets bekend. 

Tenslotte kent de broederschar, tussen 1500 en 1580 tien subdiakens. Ook onder dit 
tiental vinden we vijf gezworen broeders. Vier van hen waren al gezworen broeder, voor- 
dat zij subdiaken werden; Jan van Beeck verkreeg beide waardigheden in hetzelfde jaar. 
Gielis Mallants en Peter van Lieshout kwamen ai ter sprake. Ghysbert van Schyndel was 
tevens pastoor van het Groot gast hui^'^. Jan van Beek werd ook Jan int Gasthuys ge- 
noemd, maar of hij ook een functie in het Groot Gasthuis vervulde, is onbekend. Jan de 
Gruyter was eerder van 1506 tot 1525 organist van de broederschap geweest'" Van de 
vijf andere subdiakens is verder na~iwelijks iets bekend. 

Een laatste aandachtspunt in dit verband is het verscliijnsel dat een aantal geestelijken 
carrière heeft gemaakt binnen de broederschap. Het duidelijkst is dat bij Peter van Lies- 
hout: rond 1562 werd hij subdiaken van de broederschap; vervolgens volgde hij Chris- 
toffel van Baecx na diens overlijden in 1568 o p  als diaken; tenslotte bracht hij het, waar- 
schijnlijk eind 1575, na het overlijden van Gielis Mallants, rot deken van de broeder- 
schap, een functie die hij tot kort voor zijn dood in 1604 bleef vervullen. Pas in de loop 
van zijn carrière als geestelijke van de broederschap, waarscliijnlijk naar aanleiding van 
zijn uitverkiezing tot deken, werd Van Lieshout gezworen broeder. Nog een tweetal an- 
dere diakens volgde een overleden deken op: Jan van Boxtel en Millem van Wamel. Gielis 
Mallants tenslotte was vanaf 1539-1540 subdiaken van de broederschap, tot hij in juni 

49 BIJSSERVELD, Laverend tussen Kerk en wereld, nr. 2665. 
50 Ibidem, bijlage 5, nr. 79. 
51 Zo is van Joseph van Valkenborch bekend dat hij zijn beneficie in Baardwijk door een vervanger 

liet waarnemen: BANNENBERG, FRENKEN en HENS ed., D e  oude dekenaten 11, 337. 
52 BIJSTERVELD, Laverertd tussen Kerk en tuereld, nr. 2591. Hij had voor zijn functie in Nuland 

een vervanger aangesteld: BANNENBERG, FRENKEN en HENS ed., De oude deketiaten I ,  64; 
11, 256. 

53 Op zijn wordt hij aangeduid als hujus ecclesie betreficiatus: SMITS, De grafzerl:eti, 
235. 

54 BIJSTERVELD, Laverend ttlssetz Kerk etz tuereld, nr. 2960. 
55 VAN DIJCK, De Bossche Optimatez ,  274. 
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3. dekens 

kan. Wessel vander boo (8260) 
Jan van Boxtel (B64) 
Adam van Tefelen (B380) 
Willem van Wamel (8409) 
kan. Bominicus Otten (B31 1) 
kan. Frans Toelinck (B384) 
Joseph van Valkenborch (8391) 
kan. Peter Golen (B1 09) 

Peter van Lieshout (B249) 

Voor uitleg zie onder rentmeesters. 
kan. = kanunnik. 

4. diakens 

Jan van Boxtel (864) 

Willem van Wamel (8409) 
Jordaen van Korendijk (8236) 
Peter van Schyndel 
Jan van Baardwijk 
Jan Geerlicx 
Arnt van Vechel 
Christoffel van Baecx (B13) 
eter van Lieshout (8249) 

Lenaert van Erp 

5. subdiakens 

Ghysbert van Schyndel(B350) 
Eustaes van Arschot 
mr. Marten 
Jan van Beeck(B25) 
Jan de Gruyter (8180) 

eter van Lieshaut (B249) 
Arnt van Gemert 

1494 - 14-1-1506t 
15061 
15131 

2-7-1 530t 
22-7-1 5301 

3-4-1 541t 
requiemmis 14-1-1553 

27-1-1572t 
18-9-1 575t 

afstand 1604; 20-12-1 604t 

... 1495 - 1499 ... 
iwaarcc;.,ijn;;jk !"j&& hij 

in 1506 deken werd) 
... 1509 - 1512 ... 

... 1513 - 1528 
1529 - 1536 

1537- 15381 
1538 

1539 - 1541 
i 542 - 17-2-1 568t 

... 1569 - 1574 ... 
... 1580 ... 

1551 dit ambt neerlegde. O p  17 oktober 15.51 werd hij vervolgens benoemd tot kanunnik 
in de ~iilt-Jan.'~. Na het overlijden van kanunnik Peter Colen in september 1572 werd 
Mallants deken van de broederschap. 

56 SCHUTJES, Geschiedenis unrz het bisdom IV, 260. 
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Vanaf haar ontstaan bestond de kern van de Lieve Vrouwe Broederschap uit de zoge- 
naamde gezworen broeders. Dit waren clerici die door het afleggen van een eed zich 
verbonden de statuten van de broederschap te zullen naleven en eerbiedigen. Clericus was 
iedere man die de kruinschering of tonsuur had ontvangen en zich aan bepaalde regels 
hield als: dragen van de tonsuur; dragen van discrete kleding; afzien van het dragen en 
gebruiken van wapens; afzien van de beoefening van bepaalde beroepens7. De clericus was 
opgenomen in de geestelijke stand en viel onder de kerkelijke rechtspraak; hij kon niet 
meer voor de wereldlijke rechter worden gedaagd. De toediening van de tonsuur geschied- 
de door de bisschop of een wijbisschop en kon al o p  zeer jeugdige leeftijd plaatsvindens8. 
O m  uiteindelijk priester te worden, moesten nog zeven wijdingen worden doorlopen: de 
vier lagere wijdingen van ostiarius, lector, exorcist en acoliet en de drie hogere wijdingen 
van subdiaken, diaken en priester. Clerici die slechts de kruinschering hadden ondergaan 
en clerici die alleen de lagere vier wijdingen hadden ontvangen, werden ook wel clerici 
uxorati of clerici coniugati genoemd: zij behielden het recht om een wettig huwelijk aan te 
gaan", Dat betekende dat 'klerken' met de lagere wijdingen zonder uitdrukkelijke toe- 
stemming van de kerkelijke overheid in het huwelijk konden treden. Met  dat huwelijk 
verloren zij aanvankelijk wel hun status van clericus, maar paus Bonifatius V111 (1294- 
1303) kondigde af dat wanneer een clericus ééninaal trouwde, en wel met een maagd, hij 
zijn clericale status kon behouden. Het  kwam dan ook voor dat gehuwde clerici toch nog 
beneficies bezaten. In deze praktijk kwam pas met het Concilie van Trente veranderingh0. 
Veel clerici maakten carriere buiten het kerkelijke kader, velen trouwden: sociaal gespro- 
ken waren zij dan ook meer leken dan geestelijken". Deze constatering gaat zeker ook 
voor de gezworen broeders van de Lieve Vrouwe Broederschap op. 

Daarbij dient te worden aangetekend dat het begrip clericus binnen de broederschap 
klaarblijkelijk ruimer werd geïnterpreteerd dan in het kerkelijk recht. Officieel diende een 
clericus immers in haardracht en kleding herkenbaar te zijn. Het is maar zeer de vraag of 
alle gezworen leden zich hieraan hun hele leven lang hebben gehouden. Was dat niet het 
geval, dan verloor men volgens het kerkelijk recht de status van clericus en de daaraan 
verbonden voorrechten. Willem Monix (B294) werd in 1561-1562 als gezworen broeder 
toegelaten, onder voorwaarde dat hij kon aantonen dat hij de kruinschering had ontvan- 
genh2. Blijkbaar droeg hij o p  dat moment geen kruinschering meerh3. Een aantal 

57  GENICOT, 'Clercs et laïques', 44-45. 
58 Ibidem, 52: op Pinksteren 1397 werden in de kathedraal van Rouen 737 kinderen getonsureerd. 

BIJSTERVELD, Lnverelzd tussetz Kerk en wereld, 231, citeert het geval van de negenjarige scho- 
lier Martinus van Berlicum. Deze was op zijn hoofd geslagen door Arnoldus van Lier. Omdat 
Martinus clericus bleek te zijn, kwam deze zaak voor de kerkelijke rechter, die Arnoldus excoin- 
municeerde. 

59 VAN DIJCK, De Bossche Optimaten, 28-29; VAN TONGERLOO, 'Bisdom en geestelijkheid', 
177-179; BIJSTERVELD, Laverend tussen Kerk e71 wereld, 230-232. 

60 NOLET en BOEREN, Kerkelijke instellingen, 106. 
61 Zo  werden bijvoorbeeld bij de Lieve Vrouwe Broederschap in Heusden overleden clerici met 

alleen een lagere wijdingsgraad (met name notarissen) bijgeschreven in de dodenlijst van de man- 
nelijke leken: HOPPENBROUWERS, 'De broederschap', 231, noot 30. 

62 AILB, rekening 1561-1562, ontfauck van alrehaizde zaicken: salvo quod doceat de sua tonsura, 
alias non. 

63 In West-Europa was de gebruikelijke vorm de Romeinse tonsuur of tonsura Petri, waarbij een 
krans van haren op het hoofd bleef staan. Zie: NOLET en BOEREN, Kerkelijke instellit~gen, 89. 
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gezworenen huwde meer dan é é n m a d 4 ,  soms ook met een weduwe6'. Ook dat zou tot 
het verlies van de status van clericus moeten leiden. Bovendien worden o p  de lijst van 
functies die een clericus in het bisdom Luik niet mocht uitoefenen nadrukkelijk scabini en 
iurati, schepenen en gezworenen, genoemdh6. Toch waren veel gezworen broeders ook 
schepenen van 's-Hertogenbosch. Kerkrechtelijk verloren zij met het vervullen van het 
schepenambt hun status van clericus, maar binnen de broederschap werden zij nog wel 
degelijk als zodanig gezien. Ook het beroep van herbergier was verboden voor clerici; 
toch waren wijntavernier Marcelis Jan Hermans (B208) en herbergier Peter Raescop 
(B333) gezworen broeders. Men zou kunnen veronderstellen dat men in feite alleen 
clericus diende te zijn o p  het moment van intrede in de broederschap. Een aantal ge- 
zworen broeders was echter al vóór intrede in de broederschap schepen geweest en was 
derhalve kerkrechtelijk geen clericus meer. Het zou bovendien bevreemdend zijn indien 
schepenen, die de rechters van de stad waren, in het geval zij clericus waren, zelf niet 
onderworpen zouden zijn aan de wereldlijke rechtbank. Het lijkt er dan ook o p  dat 
iedereen die ooit de kruinschering had ontvangen - althans in de ogen van de Lieve 
Vrouwe Broederschap - voorgoed clericus bleef heten. In hoeverre dit ook kerkrechtelijk 
het geval was, zou pas na veel nader onderzoek kunnen worden achterhaald. 

Zoals hiervoor reeds vermeid bestonden de verplichtingen van de gezworen broeders 
uit aanwezigheid bij en deelname aan alle liturgische vieringen van de broederschap. 
~ a a ï i ï a a s î  werden zij aanwezig te zijn bij de niaaltijden de ~roedei-srhap, 
waarop in het vervolg nader zal worden ingegaan. Bovendien moest een gezworen broeder 
bij zijn uitverkiezing, naast het gebruikelijke intredegeld als gewoon lid, nogmaals intrede- 
geld betalen. Bij verhoging van de maatschappelijke status moest telkens opnieuw een 
donatie worden afgedragen aan de broederschap6'. Ook werd iedere gezworene geacht om 

64 Bijvoorbeeld: AILB, rekening 1560-1561, ontfanck van faultetz vatiden ghe~zen die haren staet 
verbetert hebben: Ontfangeíz van Jannen van Esch ter cause dat Willem vaiz Kessel (B233) sali- 
ger ten tyde hy geswoiren broeder was, herhoudt was geweest elfde alzoe zyiten staet verbetert. 

65 Zo  was Zeger Adriaens (B4) voor de eerste maal gehuwd met Heilwich vander Stegen, weduwe 
van zwanenbroeder Peter van Os jr. (B306). Van Os overleed in augustus 1558; Adriaens werd 
in het rekeningjaar 1558-1559 gezworen broeder. Het huwelijk van Adriaens moet derhalve 
wellicht kort voor zijn intrede als gezworen broeder, of - waarschijnlijker - daarna hebben 
plaatsgevonden. 

66 GENICOT, 'Clercs et laïques', 46. 
67  Bijvoorbeeld In het rekeningjaar 1520-1521 werd voor de volgende statusverhogingen betaald: 

Varz meester Goyart vattden Bruggen (888) want hy burgermeester is geworden ende alsoe zyrzetz 
staet vermeerdert heeft ...; Van heren Henrick Gerits (B354) want hy priester is geworden eízde 
alsoe zynen staet vermeerdert hee ft...; Van meester Claes die Bo~zt (857) want hy gehylicht is. 
Ongetwijfeld het bekendste voorbeeld van betaling voor statusverhogingen stamt uit 1487-1488: 
Goert Grotert (B177) scepen worden is; mester Vranc van Gunterslaer (B181) prtester; Jan van 
Achel (t 1494; requiemmis 11-10-1494) bruer; mester Jarz van Vladeracken (B3Y8) syn huysvrou 
genomen; mester Zymott (B113) scoelrnester;[in rnargine:] ]eroen (BS) maelder ... Wat nu precies 
de statusverhoging van Jeroen Bosch (want dat is degene die achter Jeroen maelder schuil gaat) 
heeft ingehouden, is helaas juist in dit geval onduidelijk. Men heeft beweerd dat hij hier vierde 
dat hij maelder was geworden, in die zin dat hij het meesterschap had verworven. Dit lijkt echter 
twijfelachtig. De iilschrijving van Bosch als gezworen broeder is niet teruggevonden. Een jaar 
later is hij de waard bij een broederschapsmaaltijd, een functie die alleen door gezworen broe- 
ders werd uitgeoefend. Alleen gezworen broeders waren gehouden voor de verhoging van hun 
status te betalen: ook in 1487-1488 was Bosch derhalve al gezworen broeder. Mij lijkt de ver- 
klaring het meest waarschijnlijk dat Jeroen Bosch, hoewel dat niet expliciet wordt vermeid, op 
dat moment gezworen broeder van de broederschap is geworden. Zie: GERLACH, 'Jeronimus 
van Aken alias Bosch en de Onze Lieve Vrouwe-Broederschap', 44-45. 
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kort na zijn intrede minstens éénmaal het laken te leggen, dat wil zeggen als gastheer o p  
te treden bij een van de broederschapsmaaltijden en - gedeeltelijk - de kosten daarvan te 
dragen. Vanaf het begin van de zestiende eeuw ontstond bovendien het gebruik dat  voor 
iedere gezworen broeder o p  zijn eigen kosten een tinnen drinkkan werd vervaardigd, met 
daarop het insigne van de broederschap, de eigen naam en het familiewapen gegraveerd. 
Die drinkkannen werden bewaard in het broeder~chapshuis~~.  Tenslotte bestonden er eisen 
o p  het gebied van de kleding. De gezworen broeder werd geacht bij officiële gelegenheden 
van de broederschap zijn kovel, dat is een speciale muts of kap (wellicht een mantel met 
kap), te dragen, alsmede een sierspeld met het insigne van de broederschap, de lelie tussen 
de doornen, met de spreuk sicut lilium inter spinas". Deze spelden, door de broeders zelf 
betaald, vervielen na hun overlijden aan de broederschap die ze vervolgens weer aan nieu- 
we gezworen broeders verkocht7'. Gezworenen die priester waren, droegen deze speld 
niet, maar betaalden wel het daarvoor verschuldigde bedrag7'. 

Over de wijze waarop men gezworen lid van de broederschap kon worden, zijn iiau- 
welijks gegevens bekend. Of iedereen zich kandidaat kon of dat men diende te 
worden voorgedragen is onduideiijk. Over de uiteindelijke toelating zal in en door de 
vergadering van gezworen broeders zijn beslist7'. Net als in de voorgaande eeuwen bleef 
ook tussen 1500 en 1580 de bepaling van kracht, dat iedere gezworen broeder clericus 
diende te zijn, tenminste in de zin zoals hiervoor aangegeven. Twee voorbeelden kunnen 
deze praktijk illustreren. In 15ib-í51/  was Elerman van Deventer (Bi22j ai tot gezworen 
broeder gekozen. Uiteindelijk vond deze verkiezing geen doorgang, alsoe hy  itoch gheen 
cruyne en heeft, zoe hy  Hoewel hij blijkbaar door de gezworen broeders als een 
geschikte kandidaat werd gezien, kon Van Deventer toch niet tot hun rangen toetreden, 
omdat hij geen clericus was. Toch wilde de broederschap hem blijkbaar graag bij de 
kernleden hebben. Daar Van Deventer ook daarna geen clericus werd, bestond daartoe 
nog maar één andere weg, die dan ook in 1524-1525 werd bewandeld: hij werd benoemd 
tot zwanenbroeder en werd daarmee alsnog deel van de kern van de broederschap. We 
hebben hiervoor reeds vermeld dat Willem Monix pas gezworen broeder mocht worden, 

68 De eerste vermelding van een dergelijke drinkkan dateert van 1509-1510. Zie over deze drink- 
kannen: KOLDEWEIJ en STRIJBOSCH, 'Het goud- en zilverwerk van de Illustre Lieve Vrouwe 
Broederschap', 129.130; nr. 38. 

69 Zie de schenkersportretten van Peter van Os (afbeelding 8) en Frank van Langei op de Ecce 
Homo-triptiek in Boston. 

70 VAN DIJCK, De Bossche Optimaten, 67. 
71 AILB, rekening 1531-1532, oiztfanck van alderhartde sakeiz: Noch ontfangen van mester Wyllem 

Moel (B288) voer si broetse valzt het geuoedic ende recht is datse nader dot  o m e n  liever vrou- 
wen veder toe behoert etzde de  peesten eghen en  dragen alsoe en hefi h y  der eghett ontfaizgeti, 
maer ic hadse hem gepreseptteert : 18 st.; rekening 1532-1533, ontfanck van alderhande saeckem 
Orttfaizgherr van de selve heere Arden (vau Asperen; 10) uant alle priesters sculdich szyn onser 
iiever vrouwen te  gheven xviii st. voer de broetse hoe vei dat sy de broetse ziet en draeghen, ai 
soe onrfanghett: 18 st. 

72 Ibidem, rekening 1541-1542, vuytgevett var2 alderhandetr saeken: Bij de vierde maaltijd van dar 
jaar wordt onder andere een mengel wijn geschonken aan Wygarts soen dle begeerden onse me- 
debrtdeder te wordden. Waarschijiilijk betreft liet hier een zoon van Jan vanden Wyngaerd 
(B427). Of liij door zijn vader of andere gczworen broeders was voorgedragen of op eigen ini- 
tiatief om het lidmaatschap verzocht, is onduidelijk. 

73 Ibidem, rekening 1523-1524, o t r t f k k  van aiderbande saekeiz: V a n  Jan Massereels (B268) 
scouthet to t  Breda want hy ntit conserrt dergemeyn bnteders zwaen brueder gewoerden is ... 

74 Ibidem, rekening 1516-1517: laatste bladzijde van die rekening. Zie ook: VAN DIJCK, De Bos- 
sche Optimaten, 70, 205. 
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nadat hij aan kon tonen dat hij de kruinschering had ontvangen7'. Blijkbaar was hij in- 
derdaad clericus en kon hij dat ook aantonen. Het jaar daarop was hij in ieder geval gast- 
heer van de negende broederschapsmaaltijd. 

Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw devalueerde de status van clericus aan- 
zienlijk, met name door het streven van de wereldlijke overheden om de privileges, ver- 
bonden aan de clericale staat, steeds meer aan banden te leggen. Illustratief is de numerie- 
ke ontwikkeling van het aantal clerici onder universiteitsstudenten: tot het midden van de 
vijftiende eeuw waren de clerici-studenten nog in de meerderheid aan de universiteiten in 
het Noorden van Europa, daarna daalde hun aantal sterk76. Het geval Herman van De- 
venter zal dan ook niet uniek zijn geweest; het zal vaker zijn voorgekomen dat de broe- 
derschap een persoon die zij graag onder haar kernleden wilde opnemen, niet kon toe- 
laten, omdat hij geen clericus was. In de meeste gevallen zal dit probleem al in een vroeg 
stadium van de procedure zijn onderkend, zodat er geen schriftelijke sporen van bewaard 
zijn gebleven. 

Vanaf het einde van de vijftiende eeuw moet bij de leiding van de broederschap de 
wens zijn gegroeid om voor aanzienlijke personen die geen clericus waren, een mogelijk- 
heid te scheppen aan de broederschap deel te nemen o p  een niveau, gelijkwaardig aan dat 
van de gezworen broeders, zonder overigens aan de liturgische en andere verplichtingen te 
worden onderworpen. Hiertoe werd de functie van zwanenbroeder gecreëerd, of liever 
gezegd, werd een vage benaming die vanaf de laatste decennia van de vijftiende eeuw 
voorkomt, geïnstitutionaliseerd en aan vastomlijnde regels onderworpen. Al zal o p  de 
maaltijdencyclus van de broederschap hierna nog nader worden ingegaan, hier moet alvast 
worden vermeld dat één van de jaarlijkse maaltijden de zogenaamde zwanenmaaltijd was. 
De zwaan was beschermd door het heerlijk jachtrecht. Zwanenvlees was daardoor zeer 
exclusief. Deze delicatesse vormde het belangrijkste bestanddeel van de zwanenmaaltijd. In 
de vijftiende eeuw was het gebruik gegroeid dat tenminste een aantal van die zwanen door 
buitenstaanders werd geschonken. Het lijkt erop dat (sommigen van) degenen die min of 
meer regelmatig een zwaan schonken, met de eretitel zwanenbroeder werden bedacht. Zij 
stonden maatschappelijk minstens o p  hetzelfde niveau als de gezworen broeders en gingen 
met hen o p  voet van gelijkheid om. De oorspronkelijke relatie tussen zwanenbroeder en 
de schenking van zwanen verdween a1 snel. Hoewel zij niet aan de liturgische verplich- 
tingen van de gezworen broeders hoefden te voldoen, gingen de zwanenbroeders o p  deze 
manier steeds meer tot de kern van de broederschap behoren. In 1520 werd hun positie 
gereglementeerd: zij moesten zitting hebben in de Bossche magistraat of een hoge functie 
vervullen in de omgeving van de hertog, maar wel in 's-Hertogenbosch woonachtig zijn. 
Hun  aantal werd bepaald o p  drie of vier7'. In 1520 telt de broederschap inderdaad vier 
zwanenbroeders, daarna stijgt dat aantal, zij het met de nodige schommelingen: in 1530 
zijn er zes; in 1540 vijf; in 1560 vier; in 1580 vijf; in 1642 tenslotte maar liefst acht. De 
groei van het aantal zwanenbroeders kan wijzen o p  een toenemend aantal niet-clerici van 
aanzien7" Het aantal zwanenbroeders bleef echter gedurende de gehele zestiende eeuw 
slechts een fractie van de omvang van de groep gezworen broeders. 

De gezworen broeders ontmoetten elkaar zeer regelmatig bij de vervulling van hun litur- 

75 zie p.381. 
76 TRIO, 'A medieval students confraternity', 27, 50 (noot 107). 
77 VAN DIJCK, De Bossche optima te?^, 184-185. 
78 Ibidem, 205-206. 
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gische verplichtingen. Daarnaast was in de loop der tijd de praktijk gegroeid, dat  de ge- 
zworen broeders en zwanenbroeders regelmatig een gezamenlijke maaltijd hielden7'. Van 
aanvankelijk twee tot drie per jaars0 steeg het aantal in de loop van de vijftiende eeuw tot 
acht, en in de loop van de zestiende eeuw zelfs tot tien officiële maaltijden per jaar. Bo- 
vendien veranderde ook het karakter van die bijeenkomsten. Werd aanvankelijk nog een- 
voudige kost genuttigd, vanaf ongeveer 1490 worden steeds meer exquise schotels geser- 
veerd. De bepaling uit 1518 dar geen enkele aanwezige meer dan een halve wijnmaat mag 
drinken, spreekt voor zichs'. Wat begonnen was als een enkele sobere bijeenkomst per 
jaar, groeide uit tot een overladen cyclus van feestmaaltijden. Daarbij werd overigens de 
religieuze inspiratie van de broederschap niet vergeten: de maaltijd werd omlijst met gebed 
en religieuze en wereldse muzieks2. Van elke maaltijd stond vast wanneer hij moest wor- 
den gehouden en welke gerechten er moesten worden geserveerds3. Het hoogtepunt van de 
cyclus vormde de hiervoor reeds genoemde zwanenmaaltijd, vrijwel steeds de vijfde rnaal- 
tijd van het rekeningjaars4. Deze maaltijd vond steeds in het broederschapshuis plaats en 
werd meer dan andere maaltijden opgeluisterd door zangers en muzikantensi. Het  is niet 
ondenkbaar dat Jeroen Aosch (B5) voor het paneel dat tegenwoordig als de Bruiloft te 
Kana wordt aangeduid, uit zijn ervaringen als gezworen broeder heeft geput86. In ieder 
geval ligt o p  de eerste schotel die o p  het schilderij wordt aangedragen een zwaan. 

Elke gezworen broeder moest kort na zijn intreden en vervolgens bij toerbeurt het 
laken leggen, een van de broederschapsmaaltijden verzorgen. De proosten betaalden na- 
mens de broederschap een deel van de kosten, de rest kwam voor rekening van de gezwo- 
ren broeder die het laken legde. Zeker sinds 1535-1536 werd aan het einde van elke 
maaltijd de gastheer of waard voor de volgende maaltijd aangewezen door hem het 
krenskerz, een verguld zilveren krans, bezet met parels, te overhandigenx7. Leden die ver 
buiten de stad woonden en van wie blijkbaar niet werd verwacht dat  zij de komende 

TRIO, Volksreligie, 307: in Gent organiseerde slechts een beperkt aantal broederschappen jaar- 
lijkse broederschapsmaaltijden. 
VAN DIJCK, De Bossche Optimaten, 176. 
Ibidem, 178. 
Ibidem, 179. 
Ibidem, 294. 
Ibidem, 297, stelt ten onrechte dat de zwanenmaaltijd altijd de zesde maaltijd van het rekening- 
jaar was. Controle van de jaren 1500-1580 wees uit dat slechts in een viertal jaren (1508-1509; 
1511-1512; 1519-1520 en 1546-1547) de zwanenmaaltijd de zesde maaltijd was, in de andere 
jaren was het steeds de vijfde maaltijd. 
Ibidem, 180-184; 297-301. 
GERLACH, 'De zogenaamde "Bruiloft van Cana"'. Gerlach is van mening dat het schilderij niet 
de bruiloft van Kana voorstelt en lanceert de hypothese dat het om een bruiloftsmaal gaat, en 
wel van een van de ledeu van de Lieve Vrouwe Broederschap, vanwege de opgediende zwaan. 
Hierbij moet met nadruk worden gesteld, dat het dan dus niet om een broederschapsmaaltijd 
ging (hetgeen Gerlach niet duidelijk uitspreekt). Voor een overzicht van de zeer uiteenlopende 
interpretaties van dit schilderij: MARIJNISSEN m.m.v. RUYFFELAERE, Hiëronymus Bosch, 
420-431. 
VAN DIJCK, De Bossche Optimaten, 296. AILB, rekening 1535-1536, vuytgeveri va71 alderhan- 
de saeken: Item doen maeken een krenskerz ofte hoeken voir die gemeynen bruederen dzvellick 
men behoeft nlsmetz die maeltyt haudt om  te geevene ten toecoemende werdt vander maeltyt ... 
Ook voor 1535-1536 zal een soortgelijk ritueel hebben plaatsgevonden, wellicht met een minder 
kostbaar hoofddeksel: in de rekening van 1498-1499 wordt het gastheerschap van een broeder- 
schapsmaaltijd aangeduid met: doen hy dat hoyken hadde. 
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maaltijd bij zouden wonen8', werden per bode ervan verwittigd dat zij bij die komende 
maaltijd het crensken zouden ontvangen en daarom aanwezig moesten zijnRy. Het regel- 
matige gastheerschap van een van de broederschapsmaaltijden behoorde tot de plichten 
van de gezworen broeders en zwanenbroeders. Weigering leverde een hoge boete o p  en 
kwam zeer weinig voor. Het gebeurde zelfs dat een gezworen broeder vóór zijn eigenlijke 
beurt een maaltijd wilde verzorgeny0. Daarbij moet worden aangetekend dat  het voor 
gezworen broeders die binnen de stad woonden, niet zo moeilijk moet zijn geweest, om 
wanneer het gastheerschap van een maaitijd ongelegen kwam, in samenspraak met de 
proosten daarvoor een oplossing te zoeken, zonder dat daarbij direct de betaling van boe- 
tes aan de orde was. 

Alle gezworen broeders en zwanenbroeders werden geacht aanwezig te zijn bij elke 
broederschapsmaaltijd, maar aan deze eis werd niet de hand gehouden. Er zijn wel inci- 
dentele gevallen bekend waarbij leden een boete betalen wegens afwezigheid bij een maal- 
tijdy'. Daar staat tegenover dat deken Peter Colen (B109) o p  31 december 1571 twee 
potten wijn kreeg thuisbezorgd, gernerct hy cranck ende beroert was". Uit hetgeen hier- 
boven over het ontvangen van het crensken door leden die buiten de stad woonden is ge- 

Ibidem, rekening 1540-1541, vuytgeven van alderhanden saekeiz: bij de zesde maaltijd van dat 
jaar wordt de betaling van de wijn, genuttigd door gezworen broeder Christiaen Hose (B225) 
vermeld, met de toevoeging: want die persoen van Roesendnel is eizde seldeti compareert ten 
rnaeltyde n... 
ibidem, rekening 1550-1551, wtgeverz van alderhatide saketz: Item Dircken der stadtbode van 
dat hy tot Dordrecht aetr in. Claes van Cleve (B96) ome  gezwoeren medebrueder eenen brief 
gedragen heeft om  den selven tadvertereir van het krensken tegeír die aenstaende ztvaenrnaeltyt te 
orrtfangen . Blijkbaar heeft Claes aan deze oproep gehoor gegeven en heeft hij bij de eerstvolgen- 
de maaltijd het krensken inderdaad ontvangen. In ieder geval was hij de waard van de daarop- 
volgende maaltijd. Soortgelijke gevallen deden zich bijvoorbeeld voor in 1544-1545, 1553-1554, 
1554-1555,1558-1559, 1559-1560, 1562-1563. 
Ibidem, rekening 1493-1494, ontfanck vair alderhande saickett: Van Pautuels van Roode (B33R) 
onsen medebruder iri gulden want hem nyet gevueghelrck en was den bruderen in suo turno die 
maeltyt te geven, mits dat hy buten restdert ende egeen eygetz huys en heeft ...; rekening 1506- 
1507, vutgeven van alrehaizde saken: ... eizde want dan den voers. Jannen van Berkel (B37) dre 
oude nu hein nyet gelegen en was den swaenmaeltyt te gevene, soe heeft hy den uoers. proesten 
vorr dwr swaenmaeltyt mer gegeven vier eizckel gulden ... 

Ook wanneer een gezwoien broeder een goed excuus had om op dat moment geen laken re 
leggen, moest hij een boete betalen. Zie: rekening 1493-1494, orttfatrck van alderhade saicken: 
vatr meester Framken Lange1 (j1497) secretaris der stadt van shlertogenbosch onseit mede- 
brueder per m a m s  Wouters vander Ruilen (B339) vi gulden, mits dyen dat der bruderscappe 
geliefven woude hem te verdragen die maeltyt, aetzgesien ende gernerckt dat hem nyet gelegeli en 
was, want by zytz huisvroue ende zyneti soerr cortelinckx hadde verloren ... ; rekening 1494- 
1495, ontfafnnck vait alderharrde saicken: Ontfatigen vair meester Ghysbert Michiels (Ghysbert 
Michiels Luey, j1494) van dat hy diaken ende den maeltyt verdraghen tvas, want hem priet 
gelegen was o m  synre siecteiz, de bruederscap te ontfaett - ui guldeii. 

Tenslotte blijkt dat de leden liet ook als een eer beschouwden om gastheer te zijn: rekening 
1521-1522, ontfanck van alderhande saecken: Van meester Goyart vander Bruggen dat hem den 
inaeltyt voer zytten tyt gegunneri waert: 25 st.; rekening 1530-1531, vutgeven van alderhaiide 
saickett: ... dair h. Tbomaes Artss (Thomas Jans van Vladeracken, B399) die werd was e~tde 
Jorys Sampson (B344) hoirden der1 maeltyt toe, mer Jorys voirs. had den tnaeltyt gegeven deti 
voirs. h. Thoinaess ... 
Ibidem, rekening 1497-1498, ontfarick van alrehartde saken: Noch van heer Laureyns van Eyck 
(B89) dat hy absent was inden maeltyt Goessens vaítdetz Hezeacker (B201): 3 oirt st. 
Ibidem, rekening 1571-1572, uutgeven van alderhande saken. Peter Colen moet inderdaad ern- 
stig ziek zijn geweest: hij overleed op 27 januari 1572. 
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zegd, kan worden afgeleid dat die leden niet al- 
tijd, of zelfs zelden een broederschapsmaaltijd 1500-1 509 63,4 
bijwoonden, zonder dat zij daarvoor een boete be- 1510-1519 57,8 
taalden9! Over de presentiegraad bij de maaltij- 1520-1 529 60,8 
den kan een en ander gezegd worden o p  basis van 1530-1 539 60,l 

de wijnconsumptie. Statutair was immers bepaald 1540-1 549 64,9 
dat bij broederschapsmaaltijden per persoon 1550-1 559 83,l 

maximaal een kwart94 wijn mocht worden genut- 4 560-1 569 407,3 
1570-1 579 1 13,O 

tigd; de geconsumeerde hoeveelheid wijn uitge- 
drukt in kwarten komt derhalve overeen met het 
minimale9hantal  aanwezigen. De gegevens over TABEL gemiddelde jaarlijkse 
de wijnconsumptie zijn slechts bekend voor de wijnconsumptie in  bij  de zwa- 

nenmaaltijd, in periodes van tien jaar. 
zwanenmaaltijden. Wanneer we het gemiddelde 
per decennium nemen van het aantal kwarten 
wijn dat jaarlijks in de zwanenmaaltijd werd genuttigd, krijgen we het volgende beeld: 
tabel 10.3. In de eerste helft van de zestiende eeuw schommelt het gemiddelde wijnver- 
bruik steeds rond de 60 kwarten, hetgeen duidt o p  de aanwezigheid van 60 of iets meer 
personen bij de zwanenmaaltijd. Daarna stijgt de consumptie sterk. Men zou kunnen 
veronderstellen dat de gestelde limiet van een kwart wijn per persoon niet meer werd 
gerespecteerd, maar daar zijn geen bewijzen voor. Wel staat vast dat juist bij de zwanen- 
maaltijden zangers en ook vaak gasten aanwezig waren. Zeker is dat in de jaren zeventig 
van de zestiende eeuw in de totale hoeveelheid wijn ook de consumptie van de choralen, 
de zangers van de broederschap, is meegerekend. In sommige gevallen wordt een hoge 
wijnconsumptie in de rekening ook verantwoord midts den merzichte vandeft heeren ende 
genooden96. O p  de omvang van de groep gezworenen en zwanenbroeders zal in de 
volgende paragraaf nader worden ingegaan, maar hier kan al worden vastgesteld, dat de 
presentiegraad bij broederschapsmaaltijden ver beneden de 100% lag. Fluctuaties in aan- 
tallen aanwezigen waren aanzienlijk, maar van de ongeveer 100  kernleden was zeker in de 
eerste helft van de zestiende eeuw gemiddeld hoogstens 6 0 %  aanwezig bij de zwanen- 
maaltijd97. Doordat in de periode daarna ook andere groepen in het totaalcijfer worden 
gevat, is over de presentie van de kerngroep niets meer met zekerheid te zeggen. Wellicht 
is ook voor deze periode een presentiegraad van rond de 6 0 %  het meest waarschijnlijk. 

Was men eenmaal gezworen broeder of zwanenbroeder, dan was men verplicht 

93 Een enkele uitzondering daargelaten: Ibidem, rekening 1498-1499, ontfanck van alrehande sa- 
ke?~:  Item doer handen meester Henrix Heym van wegen meester Jan Alartss van Nelmo~zt 
(B205) onsen gezwoeren brueder voer die defecten ende fauten meester Jans vatr Helmont voirs., 
mits dien hy zyíz maeltydeil alhier nyet en kan gehouden eizde dat op een verbeteren: 6 Kij~zsgul- 
den. 

94 In de broederschapsrekeningen worden de maten quart, pot en kan door elkaar gebruikt. Verge- 
lijking van de prijzen die voor die verschillende inhoudsmaten werden betaald, wijst uit dat  deze 
maten inwisselbaar zijn. 100 potten vormden een aam, die overeenkwam met ongeveer 130  liter. 
Zie: VAN UYTVEN en BLONDE, 'Wijnverbruik te Antwerpen', 121. 

95  Niet iedere aanwezige broeder zal steeds de maximale hoeveelheid wijn hebben genuttigd, zodat 
het totale wijnverbruik in kwarten waarschijnlijk iets lager Lag dan het aantal aanwezigen. 

96 AILB, rekeningen 1562-1563; 1563-1564, 1564-1 565; 1565-1566. 
97  VAN DIJCK, De Bossche Optimaten, 72, veronderstelt voor de vijftiende eeuw een presentie van 

80% bij de verschillende broederschapsmaaltijden. De gegevens voor de zestiende eeuw duiden 
erop, dat die veronderstelling waarschijnlijk aanzienlijk te hoog ligt. Hierdoor zou de schatting 
van Van Dijck van gemiddeld 40 tot 50 gezworenen in de vijftiende eeuw wel eens veel te laag 
kunnen zijn. Zie: p.393. 
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regelmatig een van de broederschapsmaaltijden te verzorgen. Bij een gemiddeld aantal van 
100  kernleden (zie paragraaf 10.4.2) en 8 tot 1 0  maaltijden per jaar, bovendien rekening 
houdend met de voorrang die nieuwe gezworen leden hadden bij het vervullen van deze 
plicht, Iían een frequentie van het gastheerschap van eenmaal in de 1 0  tot 1 5  jaar worden 
verondersteld. Vergelijken we deze hypothese met de jaren9%aarin een aantal gezworen 
broeders, die langer dan 4 0  jaar lid waren, broederschapsmaaltijden verzorgden: 

Arnt van Asperen (Blo)  
Lambert vanden Broeck (B80) 
Eymbert Claes (B94) 
Ghysbert Heym (B213) 
Christiaen Hose (B225) 
Nicolaes Kuyst (B237) 
Bartholomeus Loef (B252) 
Peter van Os (8305) 
Henrick Pelgrom (B315) 
Herman Pelgrom (B316) 
Goessen vander Stegen (B366) 

Hieruit biijkt dat  een gezworen lid gewoonlijk inderdaad elke 1 0  tot 1 5  jaar eenmaal 
gastheer van een broederschapsmaaltijd was. 

Aanvankelijk was degene die het laken legde ook letterlijk de gastheer. De broeder- 
schap beschikte namelijk tot ver in de vijftiende eeuw niet over een eigen onderkomen 
voor meer wereldlijke bijeenkomsten. De maaltijden werden nog bij een van de gezworen 
broeders thuis of in een herberg gevierd. Gezworen broeder Ghysbert vander Poorten (t 
1484) liet de broederschap een ruim en duur huis in de Hinthamerstraat nayy: afbeelding 
10. Bovendien legateerde hij de broederschap een jaarlijkse cijns van acht kapoenen en 
een mud boekweit, te nuttigen tijdens de jaarlijkse zwanenmaaltijd, die voortaan in het 
door hem geschonken huis diende te worden gevierd. Geleidelijk aan werd dit huis bekend 
als het broederschapchuis, maar het was zeker niet de organisatorische zetel van de 
broederschap. Het werd verhuurd aan een van de gezworen broeders die het als woonhuis 
gebruikte. Verder werd het tafelzilver van de broederschap daar bewaard en werd er - 
aanvankelijk - eenmaal per jaar door de broederschap gedineerd. Het ontmoetingscen- 
trum bij uitstek voor de gezworen broeders bleef echter de kapelloO. De broederschap had 
al eerder huizen in bezit gekregen, maar die steeds na korte tijd weer verkocht. In het 
geval van de schenking van Ghysbert vander Poorten was het echter bijna onmogelijk om 
het huis te verkopen, zonder daarmee de uitvoering van de andere bepalingen uit diens 
testament in gevaar te brengen. Door de omstandigheden gedwongen bleef de broe- 
derschap daarom sindsdien eigenaar van dit pand. Verondersteld zou kunnen worden dat, 
nu de broederschap over een eigen huis beschikte, de verschillende maaltijden voortaan o p  

98 Het betreft hier rekeningjaren: 1535 = het rekeningjaar 1535-1536. 
99 Bij een belasting op de waarde van de huizen in 1547 behoorde dit pand qua waarde tot de 

bovenste 9% van alle huizen binnen 's-Hertogenbosch: GAH OA B53, 1546-1547, ander ont- 
fatzck comende vandetz pemingetz by deser stadt totten commer der selver stadt ende huer vri- 
heyt staetzde, opgehauen op die huyset~ ende cameren byntzen der voirtz. stadt .... 

100 VAN DIJCK, De Bossche Optinzaten, 114-116, 236-241. 
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AFBEELDING 10. Het broederschapshuis aan de Hinthamerstraat (foto: GAH). 
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die locatie zouden plaatsvinden. Dat was echter niet het geval1''. Tot 1526 vond steeds 
alleen maar de zwanenmaaltijd in het broederschapshuis plaats'02. Vanaf 1526 groeit het 
aantal maaltijden dat in het broederschapshuis plaatsvond. In 1533 werd besloten de 
maaltijden zoveel mogelijk in het broederschapshuis of bij een lid thuis te houden en niet 
meer in wijnhuizen of herbergen1''. 

Wanneer we de locaties van de verschillende maaltijden nader bezien, kan de volgende 
ontwikkeling worden waargenomen: tot en met 1520 vonden, o p  de zwanenmaaltijden 
na, vrijwel alle maaltijden in het woonhuis van een gezworen broeder plaats. Soms werd 
een maaltijd in het woonhuis van een derde gehouden, meestal een familielid104, soms 
wellicht ook een herberg1''. Vanaf 1521 komt hier snel verandering in: steeds meer maal- 
tijden worden in de Gaffel, het stadsteerhuis naast het raadhuis, of in andere herbergen 
gehouden. Gedeeltelijk valt deze ontwikkeling te verklaren doordat men over een ruime 
woning diende te beschikken om vele tientallen broeders te kunnen ontvangen. Bovendien 
was een aantal gezworen broeders niet binnen 's-Hertogenbosch woonachtig. Moest een 
dergelijke broeder het laken leggen, dan was hij genoodzaakt daarvoor binnen de stad een 
geschikte locatie te zoeken. Wanneer hij binnen de stad geen familieleden of goede vrien- 
den had wonen, lag het voor de hand om een herberg af te huren. De bewoner van het 
broederschapshuis lijkt zich in dezelfde periode ook toe te hebben gelegd o p  het verzorgen 
van maaltijden voor medebroeders van buiten de stad. Het snel toenemende gebruik van 
herbergen ais locatie voor broederschapsmaaltijden zai ais een afwijking van de doeistei- 
lingen en de geest van de broederschap zijn beschouwd, vandaar het besluit van 1533. Na 
die tijd vonden de maaltijden inderdaad bijna zonder uitzondering bij leden thuis of in het 
broederschapshuis plaats, vanaf 1550 zelfs vrijwel uitsluitend in het broederschapshuis. 

Tussen 1500 en 1565 werd nauwelijks een broederschapsmaaltijd overgeslagen. O p  de 
tweede maandag na Bosch Kermis van het jaar 1557, de dag dat de broederschap haar 
eerste jaarlijkse maaltijd placht te houden, bevonden zich die swartte ruyteren in de stad; 
zij waren onder meer ondergebracht in het broederschapshuis. Daarom werd dat  jaar de 
eerste maaltijd uitgesteld tot 26  juli, de feestdag van Sint-Anna'Oh. Zelfs de grote pestepi- 
demie van 1558 weerhield de broeders er niet van o p  de gebruikelijke tijden hun maal- 

101 De bewering van Van Dijck (p. 113) dat de vreugde groot moet zijn geweest, toen de broeder- 
schap een eigen huis werd geschonken, ruim genoeg om er in samen te komen en er samen de 
maaltijd te gebruiken, is dan ook aanvechtbaar. 

102 AILB, rekening 1502-1503, vutgeven van alrehande saken: in dit jaar vond naast de zwanen- 
maaltijd ook de derde maaltijd in het broederschapshuis plaats, maar het gaat hier om een maal- 
tijd waarbij Wouter vander Ruilen (B339), op dat moment de bewoner van het broederschaps- 
huis, persoonlijk als gastheer optrad. 

103 VAN DIJCK, De Bossche Optimaten, 293. 
104 AILB, rekening 1499-1500, vutgeven van alrehapzde saken: 3e maaltijd: ten huse Jam Eyckmans 

Wautgers daer meester Henrick Eyckman (B153) syn brueder dat laken leegde ...; rekening 1501- 
1502, vutgeven vat1 alreharzde sakerz: 6e vergadering: tot Wouters die Yeger daer Jan die Bever 
(B43) dat laken leyde ... Wouter de Jeger was getrouwd met Elisabeth, de zuster van Jan de Be- 
ver; rekening 1511-1512, vutgeven van alrehunde sakerz: Se vergadering: inden huyse Goessens 
van Brecht prima decembris die meester Merteiz die Greve (B173) gehadt heeft ... Marten de 
Greve was getrouwd met Johanna, bastaarddochter van Goessen van Brecht. 

105 In veel gevallen staat vermeld dat een gezworen broeder het laken legde in het huis van een an- 
dere persoon. Soms wordt expliciet vermeld dat die andere persoon een familielid was, soms is 
die relatie uit andere bronnen bekend. In veel gevallen is een dergelijke relatie niet te achterha- 
len, en zal er wellicht sprake zijn van een commerciële relatie, in de zin dat de gezworen broeder 
het huis van de ander huurde. 

106 Ibidem, rekening 1557-1558, vuytgeuetz van alderbande saicken. 
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tijden te houden. Wel moesten ze o p  11 juli 1558 uitwijken naar het Heilige-Geesthuis, 
alsoe Frans uander Kammen (B90; de bewoner van het broederschapshuis) die peste byn- 
nen zynen huyse hadde'". 

De geweldsuitbarsting van de beeldenstorm o p  22  augustus 1566 leidde ertoe dat  voor 
het eerst sinds 1500 een broederschapsmaaltijd in het geheel niet doorging. Door een 
zestal soldaten in te huren en van 22 tot en met 26 augustus dag en nacht de broeder- 
schapskapel te bewaken, slaagde Dominicus Beyens, rentmeester van de broederschap, er 
voor dat moment in vernielingen te v o o r k ~ m e n ' ~ ~ .  De eerstkomende broederschapsmaal- 
tijd, die gewoonlijk o p  26 augustus werd gehouden, vond begrijpelijkerwijs geen door- 
gang. De daarop volgende maaltijd vond daarentegen o p  7 oktober wel weer gewoon 
plaats. Bij de tweede beeldenstorm o p  1 0  oktober moest ook de broederschapskapel het 
zwaar ontgelden109. In september was de uitoefening van de katholieke religie weer her- 
steld, mogelijk dat de gezworen broeders hun liturgische plichten in hun toen nog onbe- 
schadigde kapel hebben voortgezet. Dat dit na de tweede beeldenstorm ook nog het geval 
zou zijn geweest, lijkt onwaar~chijnlijk"~. Wel vonden de volgende twee broederschaps- 
maaltijden normaal doorgang, respectievelijk o p  25  november en 30 december. De laatste 
vijf maaltijden van dat rekeningjaar werden ouermidts de seditien ende oproeren byden 
uoirs. sectarissen aengericht niet geholiden. 

Met  het herstel van de orde in mei 1567 trachtte ook de broederschap haar oude ge- 
bruiken weer in ere te herstellen, maar vanaf die tijd ging er geen jaar voorbij of een of 
meer maaltijden moest worden afgelast, enerzijds in verband met de spanningen die de 
wisselende garnizoenen binnen de stad veroorzaakten, anderzijds ook omdat de florissante 
financiële situatie van de broederschap na circa 1550 snel was omgeslagen: vanaf onge- 
veer 1570 kampte zij met een voortdurend geldgebrek"'. Daar komt nog bij dat  de kosten 
voor de ingrediënten van de maaltijden eveneens sterk stegenH2. De hele cyclus van tien 
maaltijden per jaar was eenvoudigweg onbetaalbaar geworden. In 1581 werd daarom 
besloten dat iedere maaltijd voortaan twee gastheren zou hebben, waardoor het aandeel in 
de kosten, dat  de broederschap diende o p  te brengen, aanzienlijk werd verkleind; boven- 
dien werd het aantal maaltijden teruggebracht tot vijf per jaar1I3. Zelfs dit aantal werd 
echter niet meer gehaald: in 1580-1581 en in 1581-1582 vonden drie maaltijden plaats, 
daarna varieerde het aantal maaltijden van geen tot twee. In 1606 vond nog maar één 
enkele maaltijd plaats. Binnen een tijdsbestek van nauwelijks meer dan een decennium 
was de gehele maaltijdencyclus van de broederschap gereduceerd tot een of twee maal- 
tijden per jaar. Ondanks grote problemen slaagde de broederschap er daarentegen wel in 
vanaf 1567  de liturgische verplichtingen weer als vanouds na te komen114. De overladen 

107 Ibidem, rekening 1558-1559, vutgeuetz vati alderhatzde saeketz. 
108 SCHUïTELAARS, Bossche Beroerte!!, 106. 
109 Ibidem, 121. 
110 Daar staat tegenover dat de zangers van de broederschap het gehele rekeningjaar 1566-1567 

wekelijks blijken te zijn uitbetaald. 
11 1 VAN DIJCK, De Bossche Optimaten, 229. 
112 De prijs van een kwart wijn steeg in de loop van de zestiende eeuw van 2 stuivers in 1501 gelei- 

delijk tot rond de 4 stuivers in 1565; daarna steeg de prijs explosief tot 8,5 en 9 stuivers in 
1574. 

113 AILB, rekening 1580-1581, ontfanck wanden wyn: Item die achtste maeltyt is gehouden ... ; dat 
cramketz hebben doen ontfangen jotzcher Willem wan Acheletz (B3) ende Dirick uatzden Berghe 
(B32), tuant den 28 inert anno 1581 was in die vergaderirzge uawdeiz bruers collegialiter verga- 
dert synde, geordineert, datmetz uoertaen in het iaer houden sotide uyff maeltydet~ ende tot  meer- 
der ontlasting van ome l. vroutue soudetz twee broeders samentlyck het crensken ontfatzgetz ... 

114 VAN DIJCK, De Bossche Optimaten, 299-300. 
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maaltijdcyclus had weinig van doen met de oorspronkelijke doelstellingen van de broeder- 
schap, maar heeft die doelstellingen ook niet verdrongen. Hoewel de maaltijden wellicht 
het meest in het oog springende element van het zestiende-eeuwse broederschapsleven 
waren, kwamen de liturgische verplichtingen toch steeds o p  de eerste plaats. 

Gedurende de gehele periode van 1500 tot 1580 telt de Lieve Vrouwe Broederschap 429 
kernleden, waarvan 403  gezworen broeders en 26  zwanenbroeders. De vraag dient zich 
aan hoe de omvang van die kerngroep van gezworen broeders en zwanenbroeders zich 
tussen 1500 en 1580 heeft ontwikkeld. Voor de vijftiende eeuw zijn de aantallen gezwo- 
ren leden slechts bij benadering te schatten. Van Dijck ging bij zijn schatting uit van de 
hoeveelheid wijn die bij de (zwanen)inaaltijden werd geconsumeerd11s. Uitgaand van een 
aanwezigheidspercentage van 80% komt hij voor de vijftiende eeuw tot een kerngroep die 
steeds uit 4 0  tot 5 0  personen bestaat en tegen het einde van de eeuw naar een zestigtal 
personen stijgt. In 1530 en 1565 schat hij hun aantal o p  ongeveer 80 en in 1614 o p  onge- 
veer 6.5"'. Deze aantallen liggen echter - althans voor de zestiende eeuw - aanzienlijk te 
laag. Op basis van de gegevens in Bijlage 6 is voor een vijftal peiljaren, namelijk 1500, 
1520, 1540, 1560 en 1580 het aantal o p  dat moment in leven ziinde gezworen broeders 
en zwanenbroeders geteld. De resultaten, onderverdeeld in een aantal categorieën, zijn 
weergegeven in tabel 10.4. In de eerste vier peiljaren fluctueert het aantal gezworen broe- 
ders en zwanenbroeders licht, maar ligt gemiddeld net iets boven de 100; hierna zal nog 

1500 
BINNEN 
'S-HERTOGENBOSCH 

bestuurlijke functie 
geestelijkheid 
geen functie 

totaal 

BUITEN 
'S-HERTOGENBOSCH 

Meierij 8 
Brabant 3 
elders 2 
herkomst onbekend 

totaal 13 

TOTAAL 97 

TABEL 10.4. Omvang en samenstelling van de gezworen broeders en zwanenbroeders in vijf peil- 
jaren (1 500, 1520, 1540, 1560, 1580) en in de gehele periode 1500-1 580. 

115 Ibidem, 72. 
116 Ibidem, 72; 195-197. 
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nieuwe leden overleden leden netto groei 
periode aantal gemiddeld aantal gemiddeld ledental 

totaal 29 1 3,6 324 4,O - 33 

Van 42 personen is het jaar waarin zij lid werden onduidelijk: mogelijk was dit in de perioee 1500-1580. mogelijk ook daar- 
voor. 
Van 16 personen is wel bekend dat zij in de periode 1500-1580 stierven, maar niet in welk jaar. 

TABEL 10.5. Aantal en gemiddeld aantal nieuwe leden en overleden leden en de netto-groei van 
het ledental per tien jaar (1500-1580). 

blijken dat er ook eind jaren 1560 nog ruim 100  kernleden zijn; in 1580 is dat  aantal 
aanzienlijk gedaald tot 84. O p  basis van deze gegevens moet worden geconcludeerd dat  
Van Dijck de presentiegraad bij de zwanenmaaltijden heeft overschat"'. Zijn schatting 
van het gemiddeld aantal gezworenen in de vijftiende eeuw van 40 tot 5 0  personen zal 
daarom ook te laag zijn en dient te worden bijgesteld: bij een presentiegraad van 6 0 %  
leidt dat  tot een gemiddeld aantal van 55  tot 6 5  gezworenen in die eeuw. Wellicht is het 
mogelijk ook voor de vijftiende eeuw een lijst met gezworen broeders op te stellen en o p  
basis daarvan een aantal peiljaren te onderzoeken, zodat ook voor deze periode meer 
zekerheid kan worden verkregen over het aantal gezworen broeders. 

Het  verloop van het ledental in de periode 1500-1580 kan eveneens worden geïllu- 
streerd aan de hand van de aantallen nieuwe leden en de aantallen overleden leden: tabel 
10.5. Het verschil in het verloop van het ledental met de gegevens uit de peiljaren is te 
verklaren door een aantal personen, van wie het exacte jaar van intrede enlof overlijden 
niet bekend is (zie opmerking onderaan tabel 10.5). Met  inachtneming van die onzekere 
factoren komen we in totaal tot maximaal 333 nieuwe ledenn8 tegenover 340 overleden 
leden. Het ledenbestand van de kerngroep van de Lieve Vrouwe Broederschap is gedu- 
rende het grootste deel van de periode 1500-1580 opvallend stabiel gebleven; pas in de 
jaren zeventig van de zestiende eeuw is er sprake van een substantiële daling. 

In de vorige paragraaf is reeds vastgesteld dat de presentie bij maaltijden ver onder de 
100% bleef. Niet elk van de ongeveer honderd leden was blijkbaar in dezelfde mate bij de 
broederschap betrokken. Een soortgelijke conclusie kan worden getrokken uit de gegevens 
rond de contributie van de leden voor het herstel vanden orgenen, gelazen, houdtwerck 
etc., binnen den choer van onser L. vrouwen. O m  de enorme schade die bij de tweede 
beeldenstorm in oktober 1566 was aangericht te kunnen herstellen werd een bijdrage van 
2 gulden van elk van de leden van de kerngroep gevraagd. In de rekeningen van 1567- 
1568 en 1568-1569 vinden we lijsten met namen van broeders die aan dat  verzoek 

117 Zie noot 97. 
118 Waarvan een aantal waarschijnlijk al vóór 1500 lid was geworden. 
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hebben voldaan. In totaal betaalden 69  gezworen broeders en zwanenbroeders ieder 2 
gulden. Uit bijlage 6 kan worden opgemaakt dat er in deze periode 101  kernleden waren. 
3 2  kernleden leverden om welke reden dan ook'Ly geen geldelijke bijdrage voor het herstel 
van de broederschapskapel; 11 van hen waren buiten 's-Hertogenbosch woonachtig. In 
1584 was het dak van de broederschapskapel bij de brand van de middentoren van de 
Sint-Jan beschadigd. Opnieuw werd een beroep o p  de gezworen broeders en zwanenbroe- 
ders gedaan. In totaal 59  leden betaalden dat jaar elk 6 gulden, de namen van 22  leden, 
die niet betaald hadden werden eveneens genoteerd. In 1584-1585 kan het ledental daar- 
om o p  8 1  worden gesteld. Uit deze gegevens blijkt opnieuw dat de daling van het leden- 
bestand vrij abrupt in de jaren zeventig van de zestiende eeuw inzet en tamelijk snel 
verloopt. De schatting van 65  leden, die Van Dijck voor 1614 maakt, ligt in de lijn van 
deze ontwikkeling. 

Wat waren het voor personen die tot gezworen broeder of zwanenbroeder van de Lieve 
Vrouwe Broederschap werden gekozen? Laat ons in de eerste plaats naar de leeftijd kij- 
ken, waarop een dergelijk kernlid intrad. Van 97  van de 429 kernleden, dat is 23%, kan 
bij benadering de gebooreedarurn worden vas tge~te ld '~~ .  De leeftijd waarop de verschillen- 
de gezworen broeders en zwanenbroeders intreden, loopt sterk uiteen. De jongsten waren 
vooraan in de twintig. Bartholomeus Loef (B252), in 1511 of 1512 geboren, werd al o p  
22  juli 1532 gezworen broeder. Herman Peigrom (B316) zag in 1 4 7 6  het levenslicht en 
werd in 1497  als gezworen broeder toegelaten. De oudste nieuwe leden waren achter in 
de vijftig, een enkeling was zelfs al boven de zestig jaar. Lenaert van Boert (B52), in 1500 
of 1501 geboren, werd in 1558 gezworen broeder. Gerit Michiels (B275), rond 1474 ge- 
boren'", werd pas in 1536 gezworen broeder. De gemiddelde leeftijd bij intrede van de 9 7  
broeders van wie de geboortedatum bekend is, ligt o p  35,2 jaart2'; de mediaan o p  32,s  
jaar. 

Werd iemand al o p  jonge leeftijd gezworen broeder, dan mag worden verondersteld, 
dat  de maatschappelijke status van zijn familie, met name van zijn vader, een belangrijke 
rol heeft gespeeld. Werd iemand daarentegen pas o p  later leeftijd opgenomen in de kern 
van de broederschap, dan zullen de eigen verdiensten van groter gewicht zijn geweest. We 
nemen Bartholomeus Loef (B252) als voorbeeld en onderwerpen hem en zijn naaste fami- 
lie aan een nader onderzoek. Toen Bartholomeus gezworen broeder werd, was hij 20  of 
21  jaar oud. Waarom werd deze jongeman toegelaten tot een zo prestigieuze groep? Hij 
had nog geen enkele bestuurlijke functie vervuld; zijn persoonlijke status was nog groten- 
deels afgeleid van die van zijn familie. N u  kwam Bartholomeus zeker niet uit een voor- 
aanstaande Bossche familie; daarvoor verbleef zijn familie eenvoudigweg nog te kort in 

119 Voor althans één van hen, Frans Bax (B19), kanunnik te Eindhoven, is die reden wel bekend: hij 
was wegens ketterse sympathieën door de Raad van Beroerten bij verstek veroordeeld en verban- 
nen. Zie: VERHEYDEN, Le conseil des trouhles, nr. 305; VENNER, 'De beeldenstorm in Eind- 
hoven', 184, 194. Op 6-10-1567 had Frans Bax nog het laken gelegd in het broederschapshuis. 
Zijn overlijden in april 1584 staat geregistreerd in de Obitus Fratrum. Aangenomen mag worden 
dat hij zich begin jaren 1570 weer verzoend heeft met de katholieke kerk en de wereldlijke over- 
heid. 

120 Zie noot 25. 
121 Deze geboortedatum is gebaseerd op een turbe van 23-7-1539, waarbij Gerit Michiels als getuige 

optreedt en gezegd wordt circa 65 jaar oud te zijn: GAH OA A593c. MELSSEN, 'Gesard 
Michiels uit Eindhoven', 142, noemt als geboortedatum c. 1465. 

122 Op basis van een steekproef van 25 leden kwam Van Dijck tot een gemiddelde leeftijd van pre- 
cies 30 jaar: VAN DIJCK, De Bossche Optimaten, 207. 
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die stad. Zijn grootvader Jan Dircx Loef, van beroep gewandsnijder'2< was o p  4 juni 
1473 poorter van 's-Hertogenbosch gewordeniz4. In de belastinglijsten uit het begin van 
de zestiende eeuw komt Jan Loef steeds voor onder de bovenste 30% van de belastingbe- 
talers. Daar hij geen geboren poorter van 's-Hertogenbosch was, kon Jan Loef in ieder 
geval geen schepen van de stad worden. In 1518 vermaakte hij, nog tijdens zijn leven, zijn 
goederen aan zijn zoon Henrick, die hem in ruil daarvoor voor de rest van zijn leven ver- 
zorgdeizs. Vrij kort daarna overleed Jan   oef'^^. 

Zijn zoon Henrick, rond 1486 geboren'27, stijgt o p  de belastinglijsten langzaam in 
welstand: van procentgroep 60 in 1501-1502 (hij was toen pas 1 5  of 1 6  jaar oud) was hij 
in 1512-1513 met horten en stoten opgeklommen tot procentgroep 33. In 1520-1521 liet 
hij zich inschrijven als gewoon lid van de Lieve Vrouwe Broederschap. In 1527, hij wordt 
dan jonker genoemd, was hij een van de 1 2  opperste kapiteins van de stedelijke militieI2'. 
In deze functie zal hij later (na zijn overlijden?) opgevolgd worden door zijn zoon Bar- 
tholomeus. In 1535 wordt Henrick Loef éénmaal tot schepen gekozen. In 1536-1537 
worden twee lijfrenten die hij o p  de stad 's-Hertogenbosch hief afgeschreven, omdat hij 
was o ~ e r l e d e n ' ~ ~ .  Pas enkele jaren later, in 1545-1546, wordt zijn doodschuld aan de 
broederschap betaald; hij wordt dan in de rekeningen van de broederschap lakenkoper 
genoemd. O p  het moment dat Bartholomeus Loef tot gezworen broeder werd gekmen, 
was zijn vader weliswaar een van de kapiteins van de stedelijke militie, maar tot de sche- 
penbank was hij nog niet doorgedrongen. Wel is duideiijk dat  ~ e n r i c k  Loef zich reeds o p  
jonge leeftijd had opgewerkt naar de economische bovenlaag van de stad en dat zijn aan- 
zien binnen de stad navenant steeg. Dit laatste komt vooral tot uiting in zijn tweede hu- 
welijk met Jutta Otto Jacobs, de weduwe van gezworen broeder meester Goyaert vander 
Bruggen van Eyck (B88). Waarom is Henrick Loef zelf begin jaren 1530 geen gezworen 
broeder geworden? Qua rijkdom en familierelaties moet een dergelijke uitverkiezing mo- 
gelijk zijn geweest. Naar alle waarschijnlijkheid was Henrick echter nooit clericus ge- 
weest, waardoor hij geen gezworen broeder kon worden; voor het zwanenbroederschap 
was zijn maatschappelijke positie niet hoog genoeg. 

Zijn zoon Bartholomeus zal daarentegen wel clericus zijn geweest. Hij had zich o p  3 0  
augustus 1529 in laten schrijven in de pedagogie Het  Kasteel in Leuven als dives, rijke 
studenti3'. Hij heeft zijn studie echter niet afgerond met het behalen van een academische 
graad13'. Dit hoeft overigens niet o p  een mislukking van zijn universitaire opleiding te 
duiden; zoals al eerder opgemerkt behaalden zeer veel studenten nooit een titel, de 

GAH OAA 7851, 177v. 
GAH OAA 8585. 
GAH RA 1289, 3871, 2-1-1518. 
Ibidem, 1296, 323v, 30-4-3522: Henricus zoon van wijlen Jan Loef ... 
Ibidem. 
GAH OA A461, 111.2. 
GAH OA B43, 1536-1537, uati lyfrentetz die afgestorven zyn. Henrick Loef treedt nog op in een 
acte d.d. 13-4-1537 (GAH RA 1326, 192v); op 25-3-1538 is er sprake van Bartholomeus et 
Philippus fratres filii quondam Henrici Loeff junioris (GAH RA 1328, 232r). Henrick Loef moet 
derhalve tussen 13 april en en 25 mei 1537 zijn overleden. 
MUL IV 25. 
111 geen enkele bron afkomstig van de stadsregering of de broederschap wordt hij magister ge- 
noemd. Ik vond slechts één geval waar hij wel zo werd betiteld en wel in het doopboek van de 
Sint-Jan, waar hij als doopgetuige wordt vermeid (GAH Collectie Doop- trouw- en begraafboe- 
ken 2, 71v, 28-2-1569). Deze foutieve toevoeging mag worden beschouwd als een 'slip of the 
pen' van de dienstdoende kapelaan. 
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algemene universitaire vorming was voor hen voldoende'32. Al voor hij gezworen broeder 
werd, huwde Bartholomeus met Ermgart vander Bruggen van Eyck, een dochter van zijn 
stiefmoeder uit haar eerste huwelijk'"! Het lijkt erop dat hij door het prestige van zijn 
schoonfamilie, die nauwe relaties met de Lieve Vrouwe Broederschap onderhield, tot ge- 
zworen broeder werd gekozen. Van directe voorspraak kan in ieder geval geen sprake zijn 
geweest: immers zowel zijn vrouws grootvader Laurens (B89) als vader Goyaert (B88) als 
oom Gerit vander Bruggen van Eyck (B87), die alle drie gezworen broeder waren geweest, 
waren reeds geruime tijd overleden. Wel was de weduwe van Gerit, Hadewich Ceelen 
intussen hertrouwd met gezworen broeder Gerit Colen (B106). Het duurde daarna nog 
een twaalftal jaren voordat de bestuurlijke carrière van Bartholomeus Loef goed van start 
ging: in 1545 werd hij voor de eerste van in totaal elf termijnen schepen; éénmaal was hij 
rentmeester en vanaf 1546 ook nog eens vijfmaal proost van de broederschap. Bij de Ge- 
mene Zetting van 1552 behoort hij tot procentgroep S. Zijn enige zoon Goyaert studeerde 
in Leuven en Dôle en bracht het tot licentiaat in de beide rechten en werd in 1559, o p  de 
jeugdige leeftijd van 25  of 26 jaar, net als zijn vader, en naar alle waarschijnlijkheid o p  
basis van het prestige van zijn vader, gezworen broeder. Ook o p  bestuurlijk gebied trad 
Goyaert in de voetsporen van zijn vader: hij was maar liefst zeventien maal schepen van 
'c-Hertogenbosch. Daarmee kan hij dienen als tweede voorbeeld van een gezworen broe- 
der die reeds o p  jonge leeftijd en met name o p  basis van het prestige van zijn familie rot 
d:: Lieve Vrouwe Bïûcdcrschap was toegeIateïi. 

Sommigen waren al o p  zeer jeugdige leeftijd gezworen broeder geworden, anderen 
werden pas o p  betrekkelijk hoge leeftijd tot die eervolle positie geroepen. Van veertien 
gezworen broeders of zwanenbroeders staat vast dat zij bij hun benoeming al vijftig jaar 
of ouder waren. Deze veertien kunnen in een drietal categorieën worden onderscheiden. In 
de eerste plaats is daar een tweetal hoge edelen, vader en zoon Frederik en Floris van 
Egmond (B135, B136). Daarbij valt o p  te merken dat Floris opmerkelijk kort na het over- 
lijden van zijn vader tot zwanenbroeder werd gekozen. Deze hoge heren werden niet ge- 
acht aan de verplichtingen van het kernlidmaatschap te voldoen; hun lidmaatschap ver- 
hoogde enerzijds het prestige van de broederschap en bood haar anderzijds de mogelijk- 
heid om, indien nodig, een beroep o p  de hulp van die hoge heren te doen. Toen de erie 
hoge beschermer dan ook in december 1522 overleed, moet direct actie zijn ondernomen, 
om diens zoon zo snel mogelijk bij de broederschap in te lijven. 

De tweede groep oudere intreders bestaat uit een zestal geestelijken. Franciscus Son- 
nius (B358), werd o p  18  november 1562 als eerste bisschop van 's-Hertogenbosch in de 
Sint-Jan geïnstalleerd'". In de loop van 1563 werd hij gezworen broeder van de Lieve 
Yrouwe Broederschap. Laurentius Metsius (B273) deed op 8 mei 1570 als tweede bis- 
schop van 's-Hertogenbosch zijn plechtige intocht in de sint-Jan"'; drie maanden later 
werd hij ingehuldigd als gezworen broeder van de broederschap. Deze beide hoge geeste- 
lijken werden pas o p  hogere leeftijd gezworen broeder, omdat zij zich eerst o p  dat  mo- 
ment en in die hoge positie binnen 's-Hertogenbosch bevonden. Net als de twee hoge 
edelen verhoogden zij het aanzien van de broederschap; men hoopte hun invloed voor de 
belangen van de broederschap aan te kunnen wenden. Daarnaast bevindt zich onder de 
geestelijken een drietal kanunniken. Goyaert van Doerne (B130) was in 1547 kanunnik 
geworden van de Sint-Janskerk en was van 1560 tot en met 1563 tevens deken van het 

132 DE RIDDER-SYMOENS, 'Universiteitsgeschiedenis', 100. 
133 Zij worden al in een akte d.d. 10-8-1531 als echtgenoten vermeld: GAH RA 1314, 215r. 
134 PEIJNENBURG, Zij maakten Brabant Katholiek I ,  45. 
135 Ibidem, 53. 
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kapittel'36; Lenaert van Boert (B52) werd in 1554 kan~nnik '~ ' ;  Lucas Dielens (B123) ten- 
slotte in 1561, om in 1563 deken van het kapittel te worden'38. Alle drie werden zij pas 
nadat zij kanunnik en deken waren geworden, gezworen broeder, respectievelijk in: 1562, 
1558 en 1570. Zeker bij de opneming van de twee dekens in de broederschap zal de 
vaker genoemde dubbele motivering hebben gegolden. Tenslotte was ook Gerit van Berck 
(B34), beneficiant in de Sint-Jan, al ruim boven de 50  jaar toen hij gezworen broeder 
werd. 

De derde groep personen die o p  gevorderde leeftijd gezworen broeder werd, bestaat 
uit een zestal schepenen. Eén van hen, Gerit Michiels (B275), werd, nadat hij in 1536 
gezworen broeder was geworden, in 1537  schepen. Zeger van Hedel (B197) werd in 1522 
zowel gezworen broeder als schepen. De andere vier, Frans van Balen (BIS), Willein de 
Borchgreve (B60), Jacob Colen (B108) en Goyaert de Jeger (B226; zwanenbroeder), waren 
allen reeds eerder schepen geweest. De vader van Frans, Peter van Balen (B17), was ook 
gezworen broeder geweest. Jasper van Balen (B16), de zoon van Frans, werd al in 1549 
gezworen broeder. Merkwaardig genoeg werd Frans dat zelf pas in 1561. Geconcludeerd 
kan worden dat de oudere intreders vrijwel allen een maatschappelijk gewichtige functie 
vervulden of hadden vervuld; hun verkiezing tot gezworen broeder of zwanenbroeder is 
voor een belangrijk deel uit die omstandigheid te verklaren. Aangezien de gemiddelde 
leeftijd van intreden in het algemeen vrij laag was, kan men echter stellen dat het netwerk 
waartoe men door geboorte behoorde de beiangrijkste factor was om tot gezworen iid van 
de broederschap te worden gekozen. 

Aansluitend o p  het zojuist genoemde geval Van Balen en o p  het eerder aangehaalde 
geval van Frederik en Floris van Egmond, kan opgemerkt worden dat in sommige gevallen 
haast sprake is van een soort 'erfopvolging'. O p  4 juli 1495 werd voor de overleden ge- 
zworen broeder Ghysbert Pels een requiemmis opgedragen. In datzelfde rekeningjaar, als 
we af mogen gaan o p  de volgorde van de posten in de rekening zelfs zeer kort daarop, 
werd zijn zoon Jan Pels (B323) gezworen broeder; hij kocht zelfs de speld die zijn vader 
vóór hem had gedragen. I11 april 1529 overleed Goyaert van Eyck (B148), kort daarop, in 
het rekeningjaar 1529-1530, werd zijn zoon Henrick van Eyck (B149) gezworen broeder. 
Toen Jacob de Cock (B100) na een lidmaatschap van slechts twee jaar o p  20  januari 1557 
overleed, werd hij datzelfde rekeningjaar nog vervangen door zijn broer Ghysbert de Cock 
(B99). Het duidelijkste voorbeeld is nog wel dat  van Peter van Berkel (B38), die slechts 2 0  
dagen na het overlijden van zijn vader Jan van Berkel (B36) en nog vóórdat de broeder- 
schap een requiemmis had laten opdragen, diens plaats in de broederschap al had ingeno- 
men. Een zeker gevoel dat het gezworen broederschap min of meer overerfbaar was, 
schijnt wel onder de broeders te hebben geleefd, maar komt slechts zelden zo rechtlijnig 
naar voren als in de aangehaalde voorbeelden. Ettelijke malen zien we dat de zoon van 
een gezworen broeder o p  zijn beurt ook weer gezworen broeder werd, vaak ook al vóór 
het overlijden van zijn vader; soms zijn ook broers tegelijkertijd gezworen broeder. We 
volstaan met één voorbeeld: Jan vander Stegen (B368) was van 1480 tot 1534 gezworen 
broeder; zijn zoons Goessen (B366), Nicolaes (B371) en Jan (B369) waren respectievelijk 
in 1520, 1521 en 1523 gezworen broeder geworden; Goessens zoon Jan (B367) viel de- 
zelfde eer te beurt in 1556, terwijl zijn neven Frank (B365) en Nicolaes (B370), zonen van 
Nicolaes, beiden in 1557  gezworen broeder werden; Goessens dochter Heilwich tenslotte 
huwde in eerste echt met Peter van O s  (B306) en vervolgens met Zeger Adriaens (B4). 
Vaders en zoons, twee of drie broers, zwagers, allen konden zij tegelijkertijd gezworen 

136 SCHUTJES, Geschiedenis van het bisdom IV, 258, 265. 
137 Ibidem, 262. 
138 Ibidem, 266-267. 
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peiljaar leden uit leden uit leden 
's-Hertogenbosch (%) de Meierij (%) van elders (%) 

TABEL 10.6. Percentage kernleden uit 's-Hertogenbosch, uit de Meierij van 's-Hertogenbosch en 
van elders in de vijf peiljaren en de gehele periode 1500-1580. 

broeders zijn. Aan de omvang van de kerngroep waren geen statutaire grenzen gesteld e11 
er waren geen praktische bezwaren tegen een groei van het aantal broeders. Van Dijck 
stelt dat door de nauwe onderlinge verwantschap van veel gezworenen, kandidaatleden 
moeilijk konden worden geweigerd zonder de familierelaties in gevaar te brengen1", het- 
geen ertoe zou hebben geleid dar de kerngroep in omvang toenam. l o c h  kan voor de peri- 
ode 1500-1565 worden vastgesteld dat het ledenaantal opvallend stabiel is. Familieban- 
den hebben ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld bij de recrutering van nieuwe 
broeders, maar hebben niet tot een almaar stijgend Ledental geleid. Niet vergeten mag 
worden dat ook in de zestiende eeuw de eis dat een broeder clericus diende te zijn, onver- 
kort gehandhaafd werd. De vraag of de kernleden al dan niet bewust naar een stabiel 
ledental hebben gestreefd, kan niet worden beantwoord. 

Waar kwamen de gezworen broeders en zwanenbroeders vandaan? Een indeling naar 
geografische herkomst van de leden van de kerngroep van de broederschap over de gehele 
periode 1500-1580 is gegeven in de laatste kolom van tabel 10.4. In tabel 10.6 is voor 
elk van de peiljaren en voor de gehele periode het percentage weergegeven van Bossche 
leden en van inwoners van de Meierij van 's-Hertogenbosch o p  het totale ledenbestand. 
Tijdens de gehele onderzochte periode van 1500 tot 1580 was in totaal 80% van de ge- 
zworen broeders en zwanenbroeders woonachtig in 's-Hertogenbosch; nog eens 8% woon- 
de in de Meierij. De overige 1 2 %  woonde daarbuiten. Het  percentage Bosschenaren was 
in het peiljaar 1560 o p  een dieptepunt beland, maar herstelde zich daarna. Wanneer we 
naar stad en Meierij als geheel kijken, ligt het dieptepunt in 1540. De indruk bestaat dat  
in de decennia na 1580 de inbreng van buiten de Meierij sterk is teruggelopen. 

Van Dijck heeft terecht opgemerkt dat de toename van het aantal kernleden van (ver) 
buiten de stad, die eind vijftiende eeuw inzet, niet met de oorspronkelijke doelstellingen 
van de broederschap te verenigen is'40. Het was immers onmogelijk voor die 'buitenleden' 
om te voldoen aan de liturgische verplichtingen, die aan een gezworen broeder waren 
opgelegd. Van Dijck noemt als belangrijkste motief voor deze ontwikkeling de zucht rzaar 
titels en posities en verhoopte steun van rijke en aanzienlijke personen. Een analyse van de 
81 kernleden van buiten de stad wijst uit dat  slechts een klein aantal van hen een dermate 
belangrijke maatschappelijke functie innam, dat  zij werkelijk in staat waren om de belan- 
gen van de broederschap bij hogere wereldlijke of kerkelijke overheden met succes te be- 

139 VAN DIJCK, De Bossche Optimatetz, 195-196. 
140 Ibidem, 70-71. 
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hartigen. Hierbij denken we vooral aan de hoge edelen die gezworen broeder of zwanen- 
broeder waren: Frederik, Floris en Maxirniliaan van Egmond (B135, 136, 137); Jan van 
Horne (B222) en Willem van 0ranjeI4' (B300), respectievelijk zwager en schoonzoon van 
Maximiliaan; Cornelis van Glyines (B169) was zowel heer van Zevenbergen als bisschop 
van ~ u i k ' ~ * .  Ook een aantal hoge ambtenaren zal om deze reden tot lidmaatschap van de 
broederschap zijn genood: Jan iMoys (B286), rentmeester-generaal van Brabant; Jan Han- 
neton (B192), naast proost van de Sint-Lebuinuskerk te Deventer ook van 1531 tot zijn 
dood in 1558 raadsheer in de Raad van   ra bant'^"; Everaert die Veer (B394) raadsheer bij 
het Hof van Holland in Den Haag en later raadsheer in Brussel. Hubert de Plaine (B327) 
tenslotte was de zoon van Thomas de Plaine, president van de Grote Raad van Mechelen . 
en kanselier (t 1507); wellicht verwachtte inen bij de broederschap van de zoon ook een 
glansrijke bestuurlijke carrière, maar voor zover bekend heeft Hubert geen belangrijke 
functies bekleed, of het moet die van voorsnijder der Keizerlijke Majesteit zijn geweest'44. 
Van 1 0  van de 81 'buitenleden' kan gesteld worden dat zij tot de hoge adel of tot de bo- 
venste bestuurlijke kringen behoren en ongetwijfeld mede omwille van hun invloedrijke 
positie zijn verkozen tot kernlid van de broederschap. Maxirniliaan van Egmond, Willem 
van Oranje, Jan Moys en Hubert de Plaine hebben, voor zover na te gaan, nooit het laken 
gelegd. De andere 6 hebben dat daarentegen wel gedaan: 3 van hen éénmaal, 3 tweemaal. 
Bij die laatste 6 is daarom zeker geen sprake van louter een erelidmaatschap. 

Een tweede groep die kan worden onderscheiden, bestaat uit een negental provisoren 
van de broederschap (B18, 125, 134, 155, 171, 179, 296, 347, 389). Drie van hen waren 
al lang voordat zij gezworen broeders werden, provisor van de broederschap. Bij hen kan 
de verheffing tot gezworen broeder dan ook worden gezien als een beloning voor bewezen 
diensten, i.c. het aanbrengen van een groot aantal nieuwe leden. Willem Nagel, provisor 
in Wesel, hoeft in 1496 zelfs geen intredegeld als gezworen broeder te betalen. Twee wor- 
den in hetzelfde jaar dat zij gezworen broeder werden voor het eerst als provisoren ver- 
meld; van één van hen is niet bekend wanneer hij precies gezworen broeder is geworden; 
de andere drie begonnen pas nadat zij tot de kerngroep waren toegetreden, propaganda te 
maken voor de b r o e d e r ~ c h a ~ ' ~ " .  

Een derde groep wordt gevormd door een groot aantal geestelijken uit de Meierij. 
Velen van hen waren pastoors in de plattelandsdorpen; velen waren ook uit 's-Hertogen- 
bosch of de Meierij afkomstig. Ook vinden we in deze groep opvallend veel vertegen- 
woordigers van kapittels uit de Meierij: Boxtel, Eindhoven, Hilvarenbeek, Oirschot, Sint- 
Oedenrode. Tenslotte behoren tot deze groep: Floris Massereel (B266), commandeur van 
de Duitse Orde te Vught en in die hoedanigheid ook pastoor van de Sint-Lambertus paro- 
chie aldaar; Valentyn Michelink (B274), prior van het kruisherenklooster in Sint- 
 gath ha'^^. Hoewel hierna bij de restgroep geteld, omdat zij o p  Hollands grondgebied 
woonden, zou bij deze groep geestelijken ook een viertal Norbertijnen kunnen worden 
gerekend van de abdij van Berne (B134, 264, 265, 359), die ondanks de administratieve 

141 Zie over de kwestie van zijn lidmaatschap de noot bij zijn vermelding in Bijlage 6 (B300). 
142  Hoewel hij geen clericus was en daarom zwanenbroeder van de broederschap werd. 
143  DE RIDDER-SYMOENS, 'Milieu social', 268. 
144 KERCKHOFFS-DE HEY, D e  Grote Raad. Biografieën, 112-1 14. 
145 Daarbij dient opgemerkt dat Pauwels Gruter van Venroey (B178) hier als Bosschenaar is geteld, 

omdat het vast staat dat  hij rond 1500 in 's-Hertogenbosch woonde. Van 1507 tot 1540 wordt 
hij echter als provisor van de broederschap in Venray vermeld. 

146 Sint-Agatha behoorde tot het Land van Cuijk en derhalve officieel niet tot de Meierij van 's-Her- 
togenbosch (maar wel tot liet kwartier van 's-Hertogenbosch). De noord-oostelijke grensgebieden 
zijn in onderhavige bewerking om praktische redenen wel bij de Meierij gerekend. 
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grens toch dicht bij 's-Hertogenbosch was gelegen. Van deze vier Norbertijnen waren er 
overigens drie abt  van hun abdij. Het lijkt erop dat de Lieve Vrouwe Broederschap uit de 
geestelijkheid van het omringende platteland een select gezelschap heeft opgenomen. Of 
hierbij sprake is geweest van een vooropgezette strategie, valt echter te betwijfelen. Ook 
uit de rest van Brabant en van daarbuiten trok de broederschap vooral veel geestelijken. 
Van alle gezworen leden van buiten 's-Hertogenbosch behoort 59% tot de geestelijke 
stand; onder de Bossche leden was dat slechts 19%.  O p  het aandeel van de geestelijkheid 
in het totale ledenbestand wordt hierna nog nader ingegaan. 

Met  de geestelijken van buiten de Meierij erbij, blijven dan nog enkele tientallen kern- 
leden van buiten de stad over. Van veel van hen kan met zekerheid worden gezegd dat zij 
o p  een of andere manier verbonden waren met 's-Hertogenbosch: zij waren er geboren, 
hadden er familie wonen, of hadden er zelf gewoond. Van een aantal van hen is het zelfs 
niet onmogelijk te veronderstellen dat zij gezworen lid waren geworden o p  een moment 
dat zij nog binnen de stad ~ o o n d e n ' ~ ' .  Bijvoorbeeld Christiaen Hose (B225) is een gebo- 
ren ~ o s s c h e n a a r ' ~ ~ .  Als zodanig wordt hij in 1514 aan de Leuvense universiteit ingeschre- 
venI4'. In 1519 wordt hij als Norbertijn geprofest in de abdij van Tongerlo. Hij legde zich 
toe o p  de zielzorg in achtereenvolgens Vissenaken, Tongerlo, Oevel en ~oosendaal '".  In 
die laatste plaats was hij pastoor, toen hij in 1531 gezworen lid van de Bossche Lieve 
Vrouwe Broederschap werd. Wet gegeven dat hij geboren Bosschenaar is en nog steeds 
contacten onderhieid met die stad, zal zeker een rol hebben gespeeld bij zijn toelating. Het 
was voor Hose natuurlijk onmogelijk om aan de liturgische verplichtingen te voldoen, of 
zelfs maar bij alle maaltijden aanwezig te zijn15'. Dat wil niet zeggen dat hij slechts nomi- 
naal lid was: wanneer het zijn beurt was, verzorgde hij een broederschapsmaaltijd, in 
totaal vier maal. Hoewel de intensiteit van het contact door de lange afstand noodge- 
dwongen laag was, wijst alles erop dat Christiaen Hose zich nauw betrokken is blijven 
voelen bij zijn geboortestad en de broederschap. 

Jonker Henrick van Halmale (B186) stamt uit een Zuid-Brabants geslacht en woonde 
waarschijnlijk het grootste deel van zijn leven in Mechelen, waar hij tijdens het calvinis- 
tische bewind (1580-1585) als gezworene van de poorterij in het stadsbestuur actief was 
geweest'". O p  het eerste gezicht bestaat er dan ook geen enkele reden waarom hij tot de 

Wanneer dat laatste vast kon worden gesteld, zijn die leden overigens als Bossche~iaren geteld, 
hoe ver ze later ook van de stad zijn weggetrokken. Als voorbeeld daarvan kan Filips Heeren 
(B200) dienen: hij overleed in 1542 te Breda, waar hij op hct eind van zijn leven wellicht ook 
woonachtig was; maar toen hij in 1515-1516 gezworen broeder was geworden, woonde hij wel 
degelijk nog in 's-Hertogenbosch en in 1516-1517 en 1527-1528 legde hij het laken in zijn 
eigen huis. Dat Iiij dat in 1540-1541 in het broederschapshuis deed, betekent, gezien de 
ontwikkelingen rond de locatie van de maaltijd, niet dat hij toen niet meer in 's-Hertogenbosch 
woonde. 
Hij was althans binnen de grenzen van de vrijdom, in Hintham, geboren. 
MUL I11 493. 
DE RIDDER-SYMOENS cn MILIS, 'Tongerlo en zijn studenten', 297-298. 
AILB, rekening 1540-1541, uytgeuen van alderhanden saeketz: bij de 6e maaltijd van dat jaar 
werd genoteerd: ttoch uoir den persoen van Rosettdael ... een mengelen wyns ... want die persoen 
van Roesendnel is ende selden compareert ten ntaeltyden. 
Over zijn rol bij de troebelen in Mechelen in de eerste helft van de iaren 1580: MARNEF, Het 
calvinistisch bewind te Mechelen, 361-362. Volgens Marnef (p. 316)'week hij na de machtiwis- 
seling in 1585 niet uit en heeft hij zich waarschijnlijk gereconcilieerd met het koninklijk gezag. 
Daarop kunnen wij aanvullen dat hij ten tijde van het calvinistisch bewind in Mechelen wel door 
de regering van Filips 11 in de Nederlanden als vijand werd beschouwd. Immers in de rekening 
van de geconfisceerde goederen te 's-Hertogenbosch over het rekeningjaar december 1580 tot 
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Bossche Lieve Vrouwe Broederschap zou zijn toegetreden. Hij was echter een zoon van 
Anna Monix, dochter van gezworen broeder Jan Monix (B291) uit 's-Hertogenbosch. Als 
weduwe'" kocht zijn moeder in 1548 een huis aan de Oude Dieze in 's-Hertogenbosch. 
O p  dat  moment nog onmondig, treedt Henrick persoonlijk o p  in een Bossche schepen- 
akteTs4. Hieruit mag worden geconcludeerd dat hij o p  dat moment met zijn moeder en zijn 
broer Jan in 's-Hertogenbosch woonachtig is. Zijn moeder lijkt de rest van haar leven in 
's-Hertogenbosch te hebben gewooi~d'~' .  Het is niet ondenkbaar, dat ook Henrick daar 
nog woonde in 1559, het jaar dat hij gezworen broeder werd. In ieder geval was hij toen 
nog in het bezit van het genoemde huis, dat hij pas in 1594 verkocht'". Bij nader inzien is 
er dus wel degelijk sprake van een band tussen Henrick van Halmale en de stad 's-Her- 
togenbosch. 

Ridder Anthonis van 0 s  (B301), heer van Ransbeek en burgemeester van Brussel en 
meester Willem van Os (B308) kanunnik te Anderlecht, zijn zonen van de Bossche sche- 
pen en gezworen broeder Willem van Os (B309). Willem Lombaerts van Enckevoirt 
(B258), kanunnik van Sint-Larnbertus re Luik en aartsdiaken van Famenne, is een zoon 
van de Bossche stadssecretaris en gezworen broeder Jan Lombaerts (B257). Ridder 
Goyaert Michiels van Enckevoirt (B276), heer van Ranst, keizerlijk kamerheer en schepen 
van Antwerpen, is een zoon van de Bossche schepen en gezworen broeder Gerit Michiels 
(B275). Ook meester Jan Scarley (B347), hoogleraar en in 1525 rector van de Leuvense 
universiteit'", is van geboorte Bosschenaar. 

In veel gevallen kan van een gezworene van ver buiten de stad toch een relatie met 
's- Hertogenbosch worden vastgesteld. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Waarom werd 
bijvoorbeeld abt  Filips van Hosdin (B223) van de Augustijner Koorherenabdij van Sint- 
Geertrui in Leuven lid? Wellicht omdat hij een aantal jaren pastoor van Oisterwijk was 
geweest'58. Deze abt hield zich in ieder geval aan de verplichting om o p  gezette tijden het 
laken te leggen. Abt Willem Heyck (BS12) uit Luxemburg daarentegen werd ingeschreven 
als gezworen broeder om daarna, voor zover valt na te gaan, nooit meer iets van zich te 
laten horen. Dat men ook o p  grote afstand o p  beperkte wijze actief lid kon blijven, be- 
wijzen abt Mathys vanden Hanenberch (B189) van de Norbertijnerabdij in Middelburg en 
heer Hubert Scoeff (B352), landcommandeur van de Duitse Orde te Nes in Friesland. 
Vanden Hanenberch moet o p  de een of andere manier verwant zijn geweest met de Bos- 
sche familie van die naam''', nadere bijzonderheden hierover zijn vooralsnog niet voor- 
handen. In ieder geval heeft hij keurig zijn eerste maaltijd verzorgd; voordat het voor de 
tweede keer zijn beurt was, overleed hij. Scoeff verzorgde in 1554-1555 een 

december 1581 wordt een aantal geconfisceerde bezittingen van jot~ckheer Henrick vande Hal- 
male tot Mechelen, die zich in 's-Hertogenbosch en haar Meierij bevonden opgesomd (ARAB RK 
18343). 

153 Zij was o p  dat moment al voor de tweede maal weduwe. In eerste echt was zij gehuwd geweest 
met Frans van Halmale, haar tweede man was Jan Jacobs van Brecht. 

154 GAH RA 1351, 47r, 28-12-1548; SY2, 266. 
155 GAH OA B59, 1552-1553. 'myn vrouwe van Brecht' behoort in deze personele omslag tot pro- 

centgroep 7. 
156 SY2,267. 
157 MUL 111 741. 
158 BIJSTERVELD, Laverend tussen Kerk err wereld, nr. 1196. 
159 Hij staat ook wel bekend onder de naam Mathys van Heeswijk, hetgeen wijst op een afkomst 

uit die plaats in de nabijheid van 's-Hertogenbosch. Toen Mathys vanden Hanenberch in 1551- 
1552 het laken legde, deed hij dat in het huis van Heilwich vanden Hanenberch o p  de Markt. 
Aangenomen mag worden dat bij de keuze van die locatie een familierelatie een rol heeft ge- 
speeld. 
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broederschapsmaaltijd en herhaalde dat in 1567-1568. In 1568-1569 betaalde hij trouw 
zijn bijdrage voor het herstel van de broederschapskapel. Toen het dak van de broeder- 
schapskapel in 1584 door de torenbrand beschadigd was en dringend hersteld diende te 
worden, werd opnieuw van alle broeders een bijdrage gevraagd. N u  blijft Scoeff echter in 
gebreke. Daarna wordt niets meer van hem vernomen; in de dodenlijst wordt zijn 
verscheiden niet opgetekend. 

De veronderstelling dat de gezworen broeders en zwanenbroeders die ver buiten de 
stad woonden, vooral bij de broederschap werden gehaald om hun klinkende namen en 
vooral om hun maatschappelijke invloed, gaat slechts voor een kleine deel van die groep 
op. Enkele provisoren die goed werk hadden geleverd, werden met de status van gezworen 
broeder beloond. Onder de geestelijkheid van het omringende platteland werden eveneens 
veel kandidaten gerecruteerd. Vaak lijkt het van groot belang te zijn geweest, dat een 
gezworen broeder of zwanenbroeder, hoe ver hij ook van 's-Hertogenbosch woonde, o p  
een bepaalde manier een binding met die stad en met de Lieve Vrouwe Broederschap kon 
onderhouden. De meeste van de kernleden, die ver buiten de stad woonden, bleven actief 
lid, hoe minimaal hun activiteiten meestal ook waren. Van een echt erelidmaatschap, dat  
verder geen binding aan de broederschap of verplichtingen inhield, is nauwelijks sprake. 
Deze term lijkt alleen toepasbaar voor het lidmaatschap van Jan Moys, Hubert de Plairie, 
Maximiliaan van Egmond en Willem van Oranje, die geen van vieren ooit een broeder- 
schapsmaait-ijd verzorgden. 

Bij de gezworen broeders en zwanenbroeders die in 's-Hertogenbosch woonden1" gaat het 
tussen 1500 en 1580 om 344 personen. Uit tabel 10.6 kan worden opgemaakt dat in de 
peiljaren het percentage Bosschenaren o p  de hele kerngroep varieert van 78% tot 88%. 
Van alle personen die tussen 1500 en 1580 kernlid zijn geweest, is 80% in 's-Hertogen- 
bosch woonachtig. Minstens 26 van hen zijn immigranten die het Bossche poorterschap 
hebben gekocht. Van de Bossche kernleden heeft 5 1 %  in zijn leven de een of andere be- 
stuurlijke functie vervuld; 1 9 %  behoort tot de geestelijkheid; 30% is noch in een bestuur- 
lijke functie, noch als geestelijke actief geweest. 

De groep van gezworen broeders en zwanenbroeders die één of meer bestuurlijke func- 
ties hebben vervuld, telt 175 personen. In eerste instantie is gekeken of iemand schepen 
van de stad is geweest. Wanneer dat niet het geval was, is ook o p  andere functies gelet161, 
Onder de gezworen broeders en zwanenbroeders, die tussen 1500 en 1580 de Lieve Vrou- 
we Broederschap bevolkten, komen maar liefst 131 Bossche schepenen voor'62. Daarnaast 
vinden we onder de gezworen broeders 1 6  stedelijke rentmeesters, 9 stadssecretarissen en 
2 pensionarissen; 4 kernleden zijn gasthuismeester geweest; 3 kerkmeester en 1 weesmees- 
ter. Tenslotte hebben enkelen van die 175  ook de hertog gediend: 6 hertogelijke rentmees- 
ters in het kwartier van 's-Hertogenbosch, 1 laagschout en 1 gecombineerde laag- en 
hoogschout. Deze groep Bossche bestuurders vormt 51  % van het gehele Bossche kernle- 
denbestand en 41% van de totale groep kernleden. 

Wanneer we ons beperken tot de 191  personen, die tussen 1500 en 1580 als schepen 

160 Daarbij dient te worden opgemerkt dat veel welgestelde Bosschenaren goederen buiten de stad 
bezaten, waar zij soms langdurig of zelfs vrijwel permanent verbleven. Personen van wie bekend 
is dat ze zowel binnen 's-Hertogenbosch als op het omliggende platteland woningen bezaten, zijn 
in dit verband als Bosschenaren geteld. 

161 Voor de andere bestuurlijke functies van schepenen raadplege men bijlage 3. 
162 Dit getal is niet te relateren aan het totale aantal van 191 schepenen dat  tussen 1500 en 1580 

actief was, omdat onder deze 131 ook schepenen zitten die alleen vóór 1500 of na 1580 werk- 
zaam waren, maar wel tussen 1500 en 1580 gezworen broeder of zwanenbroeder waren. 
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gemiddelde leeftijd gemiddeld 
aantal bij intrede in aantal 

schepenen % broederschap schepenjaren 

eerst kernlid 6 1 54 29,2 4,4 
eerst schepen 31 26 41 ,O 5,5 
kernlid en schepen in 
hetzelfde jaar 9 8 38,l 4,4 
onzeker 14 12 6.6 

TABEL 10.7. Indeling van de 11 5 schepenen-kernleden naar carri&reontwikkeling, gemiddelde leef- 
tijd bij intrede in de broederschap, gemiddeld aantal schepenjaren. 

van 's-Hertogenbosch hebben gediend, kunnen we vaststellen dat 115 van hen, dat is 
60,2%, kernleden van de Lieve Vrouwe Broederschap zijn geweest: 101  gezworen broe- 
ders en 1 4  zwanenbroeders. Van alle schepenen uit die periode behoort 39,8%, dat  is 76 
personen, niet tot de kern van de broederschap. De vraag waarom dat zo is, is moeilijk te 
beantwoorden. Waarschijnlijk was een aanzienlijk aantal van hen geen clericus en was er 
niet voor ieder van hen plaats onder de zwanenbroeders. In ieder gevai is er bij hen geen 
sprake van een bewuste afwijzing van het kernlidmaatschap. Een globale controle van de 
lange lijsten met nieuwe leden wijst uit dat van die 76 schepenen er minstens 3 5  gewoon 
lid van de broederschap zijn geweest. 

Voor de 115 personen die zowel schepen als kernlid van de broederschap zijn, is het 
interessant om de chronologie van hun carrières te onderzoeken: waren zij eerst schepen, 
alvorens zij kernlid van de broederschap werden, of lag het andersom? In tabel 10.7 zijn 
deze gegevens op een rijtje gezett6! Voor 91 schepenen beschikken we in dit verband over 
voldoende gegevens. Twee derde van hen was eerst kernlid van de broederschap, alvorens 
tot het schepenambt te worden geroepen, één derde was daarentegen eerst schepen. Wan- 
neer we naar de leeftijd bij intredeI6' van die twee groepen kijken, moeten we constateren 
dat  degenen die eerst kernlid waren, gemiddeld met 29,2 jaar intraden, terwijl degenen die 
al eens of vaker schepen waren geweest, pas o p  gemiddeld 41-jarige leeftijd tot de kern 
van de broederschap toetraden. Het leeftijdsverschil bij intreden tussen beide groepen is 
derhalve bijna 1 2  jaar. De gemiddelde intredingsleeftijd van degenen die in hetzelfde jaar 
zowel kerrilid als schepen werden, ligt hier met 38,l jaar tussenin"" De gemiddelde in- 
tredingsleeftijd van de gehele kerngroep is, zoals hiervoor al eerder vermeld, 35,2 jaar. De 
gemiddelde leeftijd, waarop beide groepen voor het eerst schepen worden, loopt 

163 Onder de categorie 'kernlid en schepen in hetzelfde jaar' zijn alleen de kernleden opgenomen, 
waarvan de exacte datum van intreding in de broederschap niet bekend is. Bijvoorbeeld van 
Gcrit vander Bruggen van Eyck (B87) is slechts bekend dat  hij in het rekeningjaar 1509-1510 
gezworen broeder is geworden. Begin oktober 1509 werd hij voor de eerste (en enige) maal sclie- 
pen. Het  is onmogelijk uit te maken of hij nu eerder gezworen broeder of schepen was. Wanneer 
we van een kernlid wel de exacte intredingsdatum bekend kennen, is hij op basis daarvan in één 
van de eerste twee categorieën ingedeeld. De categorie 'onzeker' bestaat uit een aantal kernleden, 
waarvan het jaar van intrede niet bekend is. 

164 De geboortedatum van circa 60% van beide groepen kon bij benadering worden achterhaald. 
165 Dit getal is gebaseerd op de geboortejaren van vijf van de negen personen in die groep. Daarbij 

dient aan te worden getekend dat Zeger van Hedel (B197) al boven de 60  was toen hij in 1522 
zowel schepen als gezworen broeder werd. Wanneer hij buiten beschouwing wordt gelaten, komt 
de gemiddelde leeftijd van deze groep o p  32,1. 
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later geen 
periode kernleden % kernleden % kernleden % 

1500-1 509 34 47 
1510-1519 32 44 
1520-1 529 51 61 
1530-1 539 54 59 
1540-1 549 65 72 
1550-1559 58 62 
1560-1569 54 72 
1570-1 580 37 66 
f 570-1 580 zonder 1578 34 72 

TOTAAL 385 61 70 11 179 28 

TABEL 10.8. Aantal en percentage schepenzetels per decennium bezet door kernleden; door 
schepenen die later kernlid werden; door schepenen die dat nooit werden (1500-1580). 

Saai-entegen nog geen 3,s  jaar uiteen: degenen die eerst schepen waren, werden dat ge- 
middeld o p  de leeftijd van 33,3 jaar; zij die eerst kernlid waren, werden gemiddeld met 
36,7 jaar voor het eerst schepen. Wel valt o p  dat degenen die eerst schepen waren, ge- 
middeld 5,s maal die functie vervulden, terwijl zij die eerst kernlid van de broederschap 
waren, gemiddeld maar 4,4 maal schepen waren. 

Over de vraag waarom de een al jong gezworen broeder werd en de ander pas o p  
relatief oudere leeftijd, is hiervoor al uitgebreid gespeculeerd. Van een groep van zes sche- 
penen die pas na hun vijftigste jaar gezworen broeder werden, is geconstateerd, dat  hun 
maatschappelijke positie een belangrijke rol bij hun uiteindelijke lidmaatschap van de 
broederschap zal hebben gespeeld'66. De vraag kan worden gesteld of de vervulling van 
het schepenambt, hetgeen een levenslang lidmaatschap van de Bossche stadsregering in- 
hield, de daaropvolgende verkiezing tot gezworen broeder of zwanenbroeder heeft bevor- 
derd. Een belangrijke indicatie in dit verband is de termijn die verliep tussen het eerste 
schepenambt en de intrede in de broederschap. Van de 3 1  personen die allereerst schepen 
waren, werden er 20 binnen een jaar na hun eerste benoeming bij de broederschap inge- 
lijfd. Nog eens 7 werden 2 tot S jaar na hun eerste schepenmandaat kernlid; de overige 4 
respectievelijk 7, 8, 20 en 11 jaar later. Deze cijfers wijzen o p  een causaal verband tussen 
schepenambt en daaropvolgend kernlidinaatschap, hoewel de uitzonderingen aanzienlijk in 
aantal zijn en zonder twijfel ook andere factoren een rol hebben meegespeeld. Daarbij 
dient overigens opgemerkt te worden dat de gemiddelde leeftijd, waarop een schepen voor 
het eerst zitting had, voor de gehele groep schepenen op 37,8 jaar lag'67. Beide categorieën 
kernleden-schepenen werden derhalve o p  jongere leeftijd dan gemiddeld voor het eerst 
schepen. De 76 schepenen die geen kernlid van de broederschap waren, zijn gemiddeld 
pas o p  hogere leeftijd schepen geworden. 

Een andere invalshoek om de verhouding tussen kernlidmaatschap van de Lieve Vrou- 
we Broederschap en schepenambt te analyseren, gaat uit van de bezetting van de opeen- 
volgende schepenstoelen. In tabel 10.8 is per decennium weergegeven, hoeveel schepenze- 
tels bezet werden door gezworen leden of zwanenbroeders; hoeveel door personen die 

166 Zie p.397. 
167 Zie p.239. 
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later nog gezworen leden of zwanenbroeders 
zouden worden; en hoeveel door schepenen, 
die niet tot de kerngroep van de broederschap 
behoren. Het  aantal schepenzetels schommelt 
per periode: tot 1525 waren er zeven schepe- 
nen per jaar, daarna negen1''; in de jaren 
zestig en zeventig fungeerden een aantal sche- 
penstoelen een langere periode dan het ge- 
bruikelijke jaar; tenslotte werden enkele sche- 
penen, die tijdens hun ambtstermijn kwamen 
te overlijden, vervangen. Tenslotte moet nog 
gewezen worden o p  de bijzondere schepen- 
stoel van 1578, waarin een aantal calvinis- 
tisch gezinden het tot schepen brachten; van- 
zelfsprekend waren zij geen lid van de Broe- 
derschap, laat staan kernlid. O m  het effect 
van deze eenmalige situatie zichtbaar te 
maken en zonodig te elimineren, zijn voor het 

aantal kernleden 
onder de schepenen frequentie 

o 
o 
8 
7 

12 
12 
17 
8 
8 
2 

TABEL 10.9. Frequentie van het aantal kern- 
leden van de Lieve Vrouwe Broederschap 
per schepenbank (1 500-1 580). 

decennium 1570-1 580 zowel de gegevens 
mét de schepenbank van 1578 als zonder die schepenbank opgenomen. 

In de loop van de periode 3500-1580 is een duidelijke groei van het aantal door kern- 
leden bezette schepenzetels in de verschillei~de schepenbanken zichtbaar: vervullen zij aan- 
vankelijk in de eerste twee decennia van de zestiende eeuw nog zo'n 4 5 %  van alle sche- 
penmandaten, in de volgende twee decennia is dat al 60%, om in de laatste vier decennia 
van de onderzochte periode o p  te lopen tot tussen de 65% en 70%. In de jaren 1550 
daalt het aandcel van de kernleden, maar doordat daarop binnen korte tijd een groot 
aantal schepenen rot de broederschap toetrad, was die daling van korte duur'69. De daling 
in de jaren 1570 is in zijn geheel te wijten aan de san~enstelling van de schepenbank van 
1578. Daarnaast waren er steeds schepenen die pas later gezworen broeder werden. Het 
aandeel van schepenen die nooit tot de kern van de Lieve Vrouwe Broederschap zouden 
toetreden, daalt aanzienlijk van 42% in het eerste decennium van de zestiende eeuw, naar 
een dieptepunt van slechts 13% in de jaren 1540, om daarna weer enigszins toe te nemen 
tot net boven de 20% in de jaren 3570 en 1580. 

Tussen 1500 en 1580 is er in 's-Hertogenbosch geen enkele schepenbank geweest, 
waarin niet o p  zijn minst twee kernleden van de Lieve Vrouwe Broederschap zitting heb- 
ben gehad. De frequentie van het aantal gezworen broeders en zwanenbroeders in de 74 
schepenstoelen die de stad in die periode hebben geregeerd, is weergegeven in tabel 10.9. 
We hebben zojuist al vastgesteld dat in de loop van deze periode het aantal kernleden in 
de schepenbank steeg. Dit kan worden geïllustreerd met het gegeven dat  alle gevallen dat  
slechts twee of drie kernleden schepen waren, uit de eerste veertig jaar van de onderzochte 
periode stammen, met uitzondering van de schepenstoel van 1578. Het hoogtepunt wordt 
wel gevormd door de schepenbank van 1560, die in zijn geheel wordt bevolkt door 

168 Wanneer de gegevens voor het decennium 1520-1529 worden opgesplitst in de periode v6ór en 
na de bestuurlijke wijzigingen van 1525, blijkt dat de verhoudingen tussen de drie hier onder- 
scheiden categorieën ongeveer gelijk blijven. 

169 Hierbij dient met nadruk te worden gewezen op de verwoestende invloed van een aantal opeen- 
volgende epidemieën, die de stad in de tweede helft van de jaren 1550 troffen (vergelijk p.66). 
Ook veel schepeneri en kernleden van de broederschap kwamen daarbij om het leven, waardoor 
binnen korte tijd veel nieuwe recruten werden geworven, om het ledental op peil te houden. 
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kernleden: zeven gezworen broeders en twee zwanen broeder^"^. 
Geconcludeerd kan worden dat de Lieve Vrouwe Broederschap en de bestuurlijke elite 

van 's-Hertogenbosch nauwe banden onderhielden. 60,2% van alle schepenen die 's-Her- 
togenbosch tussen l 5 0 0  en 1580 bestuurden, behoorde tot de kern van de broederschap. 
Zij bezetten 61% van alle beschikbare schepenzetels; als we de zetels meerekenen van 
schepenen die pas later kernlid werden, zelfs 72%. Dat betreft het gemiddelde beeld over 
de periode als geheel. Ais we naar de ontwikkeling binnen die periode kijken, zien we dat  
de mate van betrokkenheid van kernleden bij het stadsbestuur in de loop van de tijd 
steeds verder toeneemt. De conclusie moet zijn dat er een wisselwerking heeft bestaan, 
tussen de recrutering door de broederschap en de verkiezing van de nieuwe schepenen. De 
voordracht voor de nieuwe schepenbank werd opgesteld door de zittende schepenen die 
voor een deel tot de Lieve Vrouwe Broederschap behoren. Wanneer nieuwe kandidaat- 
schepenen moesten worden voorgedragen, is het niet verwonderlijk, dat eerst binnen de 
eigen kring werd gezocht. Natuurlijk zullen hier ook allerlei particuliere motieven een rol 
hebben gespeeld, maar uiteindelijk moest de voordracht door de gehele schepenbank wor- 
den goedgekeurd. De kerngroep van de broederschap vormt steeds voor een aantal, en 
steeds vaker voor de meerderheid van de schepenen een gezamenlijke kennissenkring: men 
kwam geregeld bijeen, leerde elkaar kennen, wist wat men aan elkaar had. Het ligt dan 
ook voor de hand te veronderstellen dat nieuwe schepenen daarom steeds vaker uit die 
groep zijn gerecruteerd, waardoor de inbreng van de broederschapsleden binnen de sche- 
penbank steeds verder toenam. Hetzelfde effect moet de recrutering door de broederschap 
van vele schepenen die daarvoor nog geen kernlid waren, hebben gehad. Kortom, zonder 
nu direct van een bewuste strategie te willen spreken, hebben verschillende elkaar verster- 
kende factoren ertoe bijgedragen dat de kerngroep van de Lieve Vrouwe Broederschap en 
de bestuurlijke elite van de stad elkaar in steeds sterkere mate begonnen te overlappen. 

Tot zover de eerste grote groep van kernleden van binnen 's-Hertogenbosch. Een 
tweede grote groep wordt gevormd door de geestelijken. Hiervoor is al vastgesteld dat  het 
percentage geestelijken onder de Bossche kernleden (19%) veel lager ligt dan onder de 
kernleden van buiten de stad (59%). Toch telt de broederschap in de onderzochte periode 
binnen de stad nog 66  geestelijken als kernlid. Bisschoppen Franciscus Sonnius (B358) en 
Laurentius Metsius (B273) werden vanzelfsprekend gezworen broeder. Een andere kleine 
groep wordt gevormd door een viertal kloostergeestelijken. Drie van hen waren kruisbroe- 
ders: Jan Bem, prior (B30); Arnt Dircx (B124) en Isaias vander Goes (B170). De vierde, 
Jan Peters van Herpt (B209), prior van het klooster Eemstein bij Dordrecht, was, nadat 
hij met zijn medebroeders een veilig heenkomen had gezocht binnen de muren van 's-Her- 
togenbosch, in 1572 gezworen broeder geworden"'. De grote meerderheid van de geeste- 
lijken bestaat echter uit seculiere geestelijken: 24 kanunniken van het kapittel van Sint-Jan 
en 36 priesters die her en der in de kerken en kapellen van de stad beneficies bezaten. 
Voor hun namen raadpiege men bijlage 6. Kapittel en broederschap kwamen samen in 
(verschillende delen van) dezelfde kerk en hadden gezamenlijk de zangers van de Sint-Jan 
in dienst. Men zou verwachten dat de kanunniken in groten getale tot de gezworen broe- 
ders zouden behoren. Hoewel hun aandeel van 24 leden niet onaanzienlijk is, betreft dit 
toch lang niet alle kanunniken. Globale controle van de inschrijvingslijsten van gewone 
broederschapsleden wijst uit dat naast de genoemde 24, minstens nog 26  kanunniken 

170 Ook de schepenscoel van 1575 telde negen Icernleden, maar doordat twee schepenen waren over- 
leden, waren er gedurende die ambtstermijn in totaal elf schepenen geweest. 

171 VAN DIJCK, De Bossche Optimatetz, 456. 
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gewoon lid van de broederschap zijn geweest172. O p  de geestelijkheid binnen het totale 
kernledenbestand zal hierna nog worden teruggekomen. 

Tenslotte telt de groep Bossche kernleden 103  personen die noch een bestuurlijke func- 
tie, noch een geestelijk ambt hebben vervuld. Het betreft hier een restgroep, die slechts 
door een negatieve omschrijving bijeen wordt gehouden. Daarbij dient wel opgemerkt te 
worden dat het van vrijwel al deze personen zeker is dat zij 11iet tot een van de andere 
twee groepen behoren; de getalsverhoudingen tussen de drie groepen worden niet verte- 
kend door een gebrek aan gegevens. Veel van deze 103  kernleden behoren tot hetzelfde 
familienetwerk als de bestuurlijke elite. Raas Raassen (B331) is schepen en gezworen 
broeder geweest. Van zijn kinderen wordt Pauwels Raassen (B330) ook schepen en ge- 
zworen broeder. Dirck (B329) en Wouter (B332) worden geen schepenen, maar wel ge- 
zworen broeders. Dochter Catharina huwt gezworen broeder meester Gerit Hack (B184). 
Dochter Maria is achtereenvolgens onder andere gehuwd met Wynant Wynants, broer van 
gezworen broeder en schepen Hieronymus Wynants (B425) en met hertogelijk rentmeester 
en gezworen broeder Simon Bax (B22). Nog een voorbeeld: Everaert vande Water (B413) 
schepen e11 gezworen broeder, had onder andere de volgende kinderen: Jan vande 

en gezworen broeder; Everart vande Water (B411) gezworen br  
ter (B41S) kanunnik en gezworen broeder (zie afbeelding 11); Gertruyt 

vande Water, gehuwd met Gielis van Hedel (B194), schepen en gezworen broeder; 
Johanna vande Water, gehuwd met Lambert Stoters (B3/3), gezworen broeder. 

Als laatste voorbeeld geven we dat van Marten Bennincx1'"B31). Afkomstig uit 
werd hij o p  1 0  april 1509 als Martinus Martini Bennens de Gandauo poorter van 

' s - ~ e r t o ~ e n b o s c h ' ~ ~ ' .  Al heeft hij geen enkele openbare functie vervuld binnen de  stad, 
toch wordt hij in 1527 gezworen broeder. anneer we zijn levensloop nader onderzoe- 
ken, is die uitverkiezing echter zeer wel verklaarbaar. In de eerste plaats was hij gehuwd 
met Eva vanden Bosch, een dochter van meester Willern vanden Bosch (B62), schepen en 
gezworen broeder. Marten was koopman en had blijkens een aantal akten in de Bossche 
schepenprotocollen veel handelscontacten in het Duitse Rijk, onder andere te Lubeck en 
~ i ldeshe im"~.  In de zettingslijsten van 151 1-1512 en 1512-1513 behoort hij respectie- 
velijk tot procentgroep 1 6  en 10. Gezien zijn schoonfamilie en zijn welstand is het niet 
moeilijk te begrijpen dat Marten Bennincx tot gezworen broeder is gekozen. We mogen er 

- - 

vanuitgaan dat  hij clericus was. Dat hij geen schepen van 's-Hertogenbosch is geweest, 
kan verklaard worden uit de eis dat elke schepen geboren poorter diende te zijn. 

In de meeste gevallen kan men vaststellen dat personen die geen bestuurlijke functie 
noch een geestelijk ambt vervulden, maar wel gezworen broeder of zwanenbroeder waren, 
nauw verwant zijn met de Bossche bestrturiijke elite. Men zou zelfs de veronderstelling 

172 Daarbij is alleen geler op personen met de toevoeging ca120t1ictls achter hun naam. Dit betekent 
dat personen die voordat zij kanunnik werden, al gewoon lid waren geworden, over het hoofd 
zijn gezien. Het resultaat van 26 kanunniken is derhalve een minimum. 

173 Zijn naam komt ook voor als Dennix en Bennens. Bovendien wordt hij ook wel Mareen van 
Gent genoemd. 

174 Uit een aantal akten (GAH RA 1322, 3r, 14-10-1534; 1327 272rv, 13-7-1538; i 3 3 8  162v-163r, 
7-6-1543 ) blijkt dat  Marren en zijn vrouw Eva in Gent in de parochie Eckergem een vrouwen- 
huis hadden gesticlit. iMartens zuster Margaretha was woonachtig in Gent en trad namens haar 
broer en schoonzus op inzake dat vro~~wenhuis.  Marren Dennincx bleef blijkbaar contact houden 
met zijn geboortestad. 

175 GAH OAA 808.5, 10-4-1509. 
176 GAH RA 1304, 282v, 19-9-1525; 1308 386r, 31-12-1527; 476v, 24-3-1528. Vergelijk de veie 

vermeldingen van Marten Bennincx in: SLOOTIMANS, I'ans- etl Koudetnarktetr; SLOOTMANS, 
'Bosschenareri', 76. 
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AFBEELDING 11. Portret van een lid van de familie Vande Water, 1597 (waarschijnlijk Everaert 
(8411) of Peter (8415); zie opmerking Bijlage 3 nr. 183) (foto: Noordbrabants Museum). 
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kunnen opperen dat  velen van hen alleen daarom nooit schepen zijn geworden, omdat een 
oudere broer dat reeds was geweest en daardoor zijn leven lang zitting bleef houden in de 
Bossche stadsregering. Wat maatschappelijke status betreft onderscheidt deze derde groep 
zich dan ook niet of nauwelijks van de groep bestuurders. 

Een volgende aspect van de groep Bossche gezworen broeders en zwanenbroeders dat  aan 
de orde moet komen is hun financieel-economische status. Voor dit doel is opnieuw ge- 
bruik geinaakt van de in hoofdstuk S beschreven methode, waarbij de relatieve positie 
door middel van procentgroepen wordt aangegeven. Hoewel in dat hoofdstuk is beargu- 
menteerd dat tracering van personen uit de onderzoeksgroep in alle 11 zettingslijsten uit 
het begin van de zestiende eeuw de meest betro~iwbare resultaten oplevert, is hier toch om 
praktische redenen gekozen voor een beperkter en daardoor minder arbeidsintensief on- 
derzoek. Gekozen is voor twee elkaar direct opvolgende belastinglijsten uit 1502-1503 en 
1503-1504. De Lieve Vrouwe Broederschap telt tussen 1502 en 1504 9 7  binnen 's-Herto- 
genbosch woonachtige gezworeri broeders en zwanenbroeders"'. In de belastingiijst van 
1502-1503 zijn van deze 9 7  personen 1 7  priesters van belasting vrijgesteld, 1 7  andere 
leden kunnen niet worden teruggevonden of niet met zekerheid worden gei'dentificeerd. 
Van 6 3  personen, 65% van de Bossche kerngroep van de b r o e d e r ~ c h a ~ " ~ ,  kan wel het 
bedrag waarvoor ze werden aangeslagen, worden vastgesteld en derhalve ook hun relatie- 
ve positie. Per persoon varieert de positie van deze 6 3  Bossche kernieden van procent- 
groep 58"' tot procentgroep 1. Gemiddeld genomen bevinden ze zich in procentgroep 9,  
dat wil zeggen dat zij tot de bovenste 9% van de belastingbetalers behoren. Een jaar later 
worden de 1 7  priesters opnieuw niet aangeslagen en kunnen 2 5  anderen niet worden te- 
ruggevonden of positief worden geïdentificeerd. Van ~ 7 % ' ~ '  van de kernleden uit 's-Her- 
togenbosch, 5 5  in getal, kan wel de financiële positie worden bepaald: gemiddeld zitten zij 
in procentgroep 8. Aan het begin van de zestiende eeuw behoren de gezworen broeders en 
zwanenbroeders die in de stad woonachtig zijn, gemiddeld tot de rijkste 8 à 9% van de 
stadsbevolking. 

In 1552 herbergt 's-Hertogenbosch 86 kernleden van de Lieve Vrouwe Broederschap. 
Onder hen bevinden zich 5 priesters; 4 andere personen worden wel vermeld, maar hoe- 
ven om uiteenlopende redenen geen belasting te betalen'", 1 3  personen kunnen niet met 
zekerheid worden teruggevonden. Van de resterende 64 personen, 74% van het totaal, 
kan wei de procentgroep worden achterhaald. Uitschieters naar beneden komen in tegen- 
stelling tot het begin van de eeuw niet meer voor: de vier laagst aangeslagenen van de 
kerngroep bevinden zich nog altijd in procentgroep 12, de bovenste vier behoren tot het 
rijkste procent van de stadsbevolking. Gemiddeld genomen zijn de kernleden van de broe- 
derschap gestegen tot procentgroep 5. 

Tenslotte is de positie van de 71 Bossche kernleden, die de broederschap in 1580 

177 Gebaseerd op gegevens uit Bijlage 6. 
178 79% indien men de priesters niet meetelt. 
179 Dit betreft Cornelis van Hynden (B219), die zich echter een jaar later in procentgroep 4 bevindt 

en in daaropvolgeiide zettingen, respectievelijk in procentgroepen 4, 5, 4, 17  en 24. 
180 69% indien de priesters niet worden meegeteld. 
181 Drie van hen woonden op dat moment niet meer in 's-Hertogenbosclt, hoewel ze nog wel als 

poorter van die stad te boek stonden. De naam van de vierde wordt wel genoteerd, maar daar- 
aan werd toegevoegd: capitelair - nyet: als beneficiant in de Sint-Jan was hij vrijgesteld van be- 
lasting. 
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binnen 17 18 14 17 15 19 
buiten 54 50 53 75 77 59 

totaal 22 22 2 1 30 25 27 

TABEL 10.10. Percentage geestelijken op de kernleden van de Broederschap van binnen en buiten 
's-Hertogenbosch en op het totaal (per peiljaar en voor 1500-1580). 

teltIx2, getraceerd in de gedwongen lening van 1578. In totaal 11 geestelijken komen niet 
o p  de lijst voor; 1 3  anderen kunnen niet of niet met zekerheid worden teruggevonden. De 
overige 4 7  kernleden, 66% van het totale aantal, behoren in de lening van 1578 gemid- 
deld tot procentgroep 6. Daar we bij deze lening met een veel kleinere groep te maken 
hebben, zijn ook de procentgroepen relatief kleirier. Bij een vergelijkbaar aantal aangesla- 
genen als in de voorgaande zettingen zouden de kernleden van de broederschap een rela- 
tief nog hogere positie innemen dan procentgroep 6. Geconcludeerd kan worden dat ge- 
durende de gehele periode 1500-1580 de gezworen broeders en zwanenbroeders tot de 
financice! meest draagkrachtigen van de stedelijke bevoiking behoren. Eioewei dat  niet 
met cijfermateriaal kan worden gestaafd mag eenzelfde conclusie voor de leden van buiten 
de stad worden verondersteld. Alleen de financiële positie van de geestelijken, zowel bin- 
nen als buiten de stad, zal over het algemeen minder hoog moeten worden ingeschat. 

Het aandeel van de geestelijken in het totale ledenbestand blijft tussen 1500 en 1580 tus- 
sen de 22% en 30% ~chommelen'~' .  Hun aandeel in het ledenbestand binnen en buiten de 
stad vertoont een opvallend verschil: van de leden die binnen 's-Hertogenbosch wonen, 
behoort slechts 19% tot de geestelijke stand, onder de leden van buiten de stad beloopt 
het aandeel van de geestelijken maar liefst 59%. In totaal telt de kerngroep van de Broe- 
derschap in de hele periode 1500-1580 27% geestelijken. Hoe die verhoudingen in de 
verschillende peiljaren liggen is weergegeven in tabel 10.10. Opvallend is dat het percenta- 
ge geestelijken binnen 's-Hertogenbosch gedurende de gehele periode nauwelijks veran- 
dert, dit in tegenstelling tot de geestelijken van buiten de stad. Maken die laatsten in de 
eerste helft van de zestiende eeuw tussen de 50% en 5 4 %  van het totale ledenbestand van 
buiten de stad uit, in 1560 is dat gestegen tot maar liefst 7S%, in 1580 zelfs tot 77%. 
Ook als we naar de absolute aantallen kijken komt men tot eenzelfde bevinding: binnen 
de stad telt de broederschap respectievelijk 14, 16, 12, 1 4  en 11 geestelijken als lid in de 
opeenvolgende peiljaren. Een bescheiden piek ligt hier in 1520, maar over de hele periode 
blijft het aantal geestelijke kernieden stabiel. a t  de geestelijken buiten de stad betreft, 

28% Omdat de rekeningen voor de tweede helft van de jaren zeventig van de zestiende eeuw oritbre- 
ken is ervoor gekozen om uit te gaan van het ledenbestand in 1580, omdat er voor dat  jaar wel 
weer een rekening beschikbaar is en liet daardoor beter te reconstrueren is dan in 1578. 

183 VAN DIJCK, De Bossche Optinz~tetr, 70, 196-199. Volgens Van Dijck was in de vijftiende eeuw 
minstens de helft van alle gezworenen priester: een derde was bij inschrijving al priester, velen 
lieten zich daarna nog rot priester wijden. De verhoudingen die hij voor 1530 en 1565 noemt, 
respectievelijk ongeveer 29% en 3 8 %  liggen aanzienlijk boven onze bevindingen, maar dit kan 
worden verklaard doordat hij uitgaat van een kleiner aantal kernleden. 111 1614 telt hij 18 gees- 
telijken op 65  kernleden: 28%. Dit duidt erop dar de verhouding tussen leken en geestelijken 
ook na 1580 ongeveer hetzelfde bleef. 
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zien we de volgende ontwikkeling: 7, 6, 10,  18, 1 0  in de 
verschillende peiljaren. De piek van 1560 wordt veroor- aantal % 
zaakt door een absolute stijging van het aantal geestelij- 
ken, met daarbij een daling van het aantal leken. Hoe- 1500 43 44 
wel het aantal geestelijken in 1580 sterk is gedaald, is 1520 43 43 
het aantal leken van buiten de stad in nog sterkere mate 1540 36 35 

afgenomen, zodat het percentage geestelijken zelfs nog is 1560 45 42 

gestegen. 
, 1580 44 52 

Een bezwaar tegen deze hele redenering kan zijn dat 1500-1580 169 39 
een groot aantal leken-kernleden, die in de Meierij 
woonachtig waren, ook in 's-Hertogenbosch een huis 
bezaten en daarom als Bosschenaren zijn meegeteld. TABEL 10.1 1. Aantal en percen- 

tage academisch geschoolden 
Hierdoor zou het aandeel van de geestelijkheid binnen onder de (per peiljaar 
de groep kernleden uit de Meierij in werkelijkheid veel en 1500-1580,. 
lager zijn. O m  dit probleem te omzeilen, zou de groep 
kernleden van buiten stad én Meierij kunnen worden 
bezien: hier doet zich deze vertekening immers niet voor. Het gaat hier om kleine aantal- 
len, in totaal voor de periode 1500-1580 slechts 46  personen. In totaal 24 van hen, 52%, 
behoren tot de geestelijke stand, de overige 4 8 %  tot de wereldlijke. In de verschillende 
peiijaren zien we de volgende aantaiien geestelijken en ieken van buiten stad en Meierij: 
1500: 2 - 3; 1520: 4 - 4; 1540: 5 - 7; 1560: 8 - 5; 1580: 3 - 2. Pas in het peiljaar 1560 
krijgt de geestelijkheid de overhand binnen deze groep. Vast staat dat het relatieve aandeel 
van de geestelijkheid in de groep kernleden van buiten stad en Meierij met 52% veel ster- 
ker is dan dat van hun standgenoten binnen die regio, met slechts 25%. 

Tenslotte is voor de kernleden onderzocht in hoeverre zij een academische opleiding heb- 
ben genoten. Daarvoor zijn de matrikels van met name de universiteiten van Leuven en 
Keulen, maar ook van andere universiteiten, d o ~ r g e n o r n e n ' ~ ~ .  Bovendien is gelet o p  de 
door de verschillende kernleden gevoerde titiilatuur. Van 169 van de 429 kernleden, dat  is 
39%,  kan worden vastgesteld dat zij een universitaire opleiding hebben genoten. Van hen 
voert 6 4 %  de titel magister of meester, hetgeen gewoonlijk o p  een magister artium duidt. 
Een tiental is doctor in de medicijaen; verder treffen we onder de kernleden nog: licentia- 
ten in de beide rechten; een licentiaat in het geestelijk recht; een doctor in de beide rech- 
ten; een baccalaureus in de theologie; twee licentiaten e11 twee doctoren in de theologie. In 
totaal lieten zich 3 3  kernleden immatriculeren, die, voor zover na te gaan, geen titel be- 
haalden. Dat dit o p  zich niet direct als een mislukking moet worden beschouwd, is hier- 
voor reeds uiteengezet in het geval van Bartholomeus Loef, die na een korte studieperiode 
in Leuven zonder titel in 's-Hertogenbosch terugkeerde, en daar toch een zeer succesvolle 
carrière als stadsbestuurder startte. 

De ontwikkeling van het aantal academisch geschoolde kernleden gedurende de perio- 
de 1500-1580 kan worden geschetst aan de hand het aantal academici per peiljaar: tabel 
10.11. Het absolrite aantal universitair gevormden is gedurende die gehele periode betrek- 
kelijk stabiel, tussen de 4 3  en 4 5  personen, met een dieptepunt in 1540 van slechts 36. 
Ook proceiitueel gesproken bereikt het aantal academici in 1540 een dieptepunt. Aan het 
einde van de onderzoeksperiode, in 1580, is bij een dalend ledental het aantal academici 
stabiel gebleven, waardoor het procentueel toeneemt. 

184 Zie p.334, noot 47. 
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De kern van de Lieve Vrouwe Broederschap bestaat gedurende een groot deel van de peri- 
ode 1500-1580 uit rond de 100 gezworen broeders en zwanenbroeders. Pas in de jaren 
zeventig van de zestiende eeuw is er sprake van een substantiële daling van het ledenaan- 
tal naar 84 in 1580. Stad en Meierij ieveren steeds tussen de 87% en 95% van alle leden 
van de kerngroep. Ook al wonen zij niet allemaal binnen 's-Hertogenbosch, toch hebben 
de meeste kernleden sterke persoonlijke banden met die stad. Grote verschuivingen in de 
samenstelling van de kerngroep doen zich in de periode 1500-1580 niet voor, de belang- 
rijkste ontwikkeling was de afname van het aantai kernieden in de jaren 1570 en de ver- 
kleining van het recruteringsgebied tot de stad en haar direct omgeving. Voor ons onder- 
zoek is vooral van belang dat vast kan worden gesteld dat de kern van de Lieve Vrouwe 
Broederschap een forum was waarin veel leden van de bestuurlijke en financieel-economi- 
sche elite van 's-Hertogenbosch elkaar regelmatig ontmoeten. Kernleden vervulden in de 
loop van de periode 1500-1580 een steeds groter aantal schepenmandaten: de band tussen 
bestuurlijke elite en Broederschap werd ontegenzeglijk steeds sterker, Toch was lang niet 
iedereen die tot die bestuurlijke elite kan worden gerekend, kerniid van de broederschap. 
Dit wordt met name veroorzaakt door de strenge handhaving van de eis dat  een gezworen 
broeder clericus dient te zijn. Hocwel de broederschap de nodige pracht en praai niet 
schuwde - men denke bijvoorbeeld aan de overladen niaaltijdencycius - moet toch 
worden vastgesteld dat gedurende de gehele onderzochte periode, en ook daarna, de litur- 

TT,, gische veïplichîingen de kern vaii hei broederschapsieven bieven vormen. waar  de 
maaltijden na 1570 binnen zeer korte tijd vrijwel geheel verdwenen, bleven de gezworen 
broeders als voorheen wel trouw de voorgeschreven eredienst vieren. Aan ontwikkelingen 
als de toestroming van enorme hoeveelheden buitenleden en aan luxueuze uitwassen als de 
broederschapsinaaltijden, die in de loop van de eeuwen de oorspronkelijke opzet van de 
broederschap min of meer hadden overschaduwd, is rond 1580 een einde gekomen. De 
broederschap is dan in essentie weer een vereniging van clerici geworden, bijeengebracht 
door het genleenschappelijke verlangen de Heilige Maagd te dienen. Het sociale aspect, 
waarbij leden van eenzelfde maatschappelijke klasse elkaar ontmoeten, was hiermee niet 
uitgespeeld, maar trad thans veel minder prominent op de voorgrond dan ten tijde van de 
grote maaltijden van de eerste zeven decennia van de zestiende eeuw. 



. , , , E e  plaatsvan het I.4ariabeeld in de jaar!ijkse processie, na de gemene man en voor maat- 
schappelijke elite, benadrukt een scheidslijn die ook binnen het bestuur van de stad 
's-Hertogenbosch waarneembaar is. Het eerste en het tweede lid vali de stadsregering, de 
heren van de raad, vormen de bestuurlijke elite; het derde lid, bestaande ~ t i t  de dekens van 
de stemhebbende ambachten, vertegenwoordigt de gemene man. Het is deze tegenstelling 
die zich tussen 1500 en 1580 binnen het Bossche stadsbestuur manifesteert. De suggestie 
dat de rol van de ambachtsgilden in politiek-bestuurlijk opzicht na 1525 zou zijn uitge- 
speeld, is in het voorgaande weerlegbaar gebleken. De formele positie van het derde lid is 
in 1525 door toedoen van Karel V inderdaad aanzienlijk ingeperkt, maar in de praktijk 
bleven de ambachtsdekeils zeer actief binnen het stadsbestuur, vaak binnen de grenzen 
van 1525, soms o p  het randje en zo nu en dan zelfs ver daaroverheen. 
regeling van 1525, maar de reële verhoudingen in en rond de stad hebben uiteindelijk de 
speelruimte van het derde lid bepaald. Met name in de jaren vijftig en zestig van de zes- 
tiende eeuw lijken de ambachtsdekens zeer actief - wellicht zou men zelfs van offensief 
kunnen spreken - te zijn geweest in de raadsvergaderingen. Met de komst van de hertog 
van Alva in 1567 veranderden de krachtsverhoudingen binnen de stad en de stadsregering 
aanzienlijk. Het derde lid paste zich a211 de ontstane situatie aan en zocht veel minder dan 
voorheen het conflict met het eerste en het tweede lid. Daarmee is niet gezegd dat de am- 
bachtsgilden na 1567 binnen het stadsbestriur geen enkele rol meer speelden, maar wel 
dat ze zich gingen concentreren o p  kwesties die zij traditioneel hadden behartigd: de ste- 
delijke financiën en de stedelijke economie. In de tweede helft van de jaren zeventig van 
de zestiende eeuw was het aanwezigheidspercen~age van de ambachtsgilden maar liefst 
85% en gemiddeld waren bij elke raadsvergadering in deze periode steeds dekens van 
13,6 ambachtsgilden aanwezig. Ook in deze periode boekte het derde lid politieke suc- 
cessen, zoals bijvoorbeeld de overwinning in een langslepend conflict over de wijze van 
verkiezing van de stedelijlce rentmeesters. Geconcludeerd mag worden dat  de ainbachtsde- 
kens ook in de jaren zeventig een volwaardige rol bleven spelen binnen het Bossche stads- 
bestuur. Niettegenstaande tekenen dat de positie van het derde lid in de eerste decennia 
van de zeventiende eeuw verzwakte, bleven de ambachtsgilden tot 1629 actieve deelne- 
mers aan het bestuur van 's-Hertogenbosch. 
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Hoewel de rol van het derde lid zeker niet mag worden onderschat, hadden de eerste 
twee leden, bestaande uit schepenen, gezworenen en raadslieden, verreweg de sterkste 
positie in het stadsbestuur. De personen en bestuurlijke carrieres van deze heren van de 
raad, alsmede hun rol binnen de stedelijke regering vormen de centrale thema's van deze 
studie. Door combinatie van gegevens uit uiteenlopende bronnen zijn we erin geslaagd een 
scherper beeld te krijgen van de werkzaamheden van de schepenbank als geheel en van de 
schepenen afzonderlijk. Gedurende gemiddeld zo'n 275 dagen per jaar was in het raadhuis 
steeds minstens één schepen actief in functie. Aangenomen dat de schepenen o p  zon- en 
feestdagen, crisissituaties uitgezonderd, net als de andere Bosschenaren een vrije dag had- 
den, komt dat aantal van 275 schependagen neer o p  werkzaamheden gedurende vrijwel 
alle gewone werkdagen. Een en ander wil niet zeggen dat elke schepen elke werkdag in 
het raadhuis aanwezig was. De aanwezigheidsgraad van de verschillende schepenen kon 
aanzienlijk variëren, maar gemiddeld was een schepen gedurende 5 2 %  van de werkdagen 
van een schepenjaar aantoonbaar actief in zijn functie. Dat betekent dat gemiddeld geno- 
men elke werkdag de helft van de schepenen o p  het raadhuis werkzaam moet zijn ge- 
weest. 

Waren dagelijks bestuur en rechtspraak in handen van de schepenen, voor belangrijke 
beslissingen werd een beroep gedaan o p  de raadsvergadering van de drie leden. Voor de 
tweede helft van de jaren zeventig van de zestiende eeuw kan het aanwezigheidsperceritage 
van de verschillende geledingen van de heren van de raad in de raadsvergaderingen wor- 
den berekend. Van de schepenen bezocht gemiddeld genomen 61 % de bijeenlzomsten van 
de stadsregering. Van de gezworenen is de aanwezigheidsgraad 24%. Voor het eerste lid 
als geheel komt dat neer o p  45%. Het tweede lid kent geiniddeld genomen een aanwezig- 
heidsgraad van 13%. Voor de heren van de raad als geheel betekent dat een presentie van 
25%. De betrokkenheid van de heren bij het stedelijk bestuur neemt af naarmate zij ver- 
der van de schepenbank verwijderd raken: hoe langer een nieuwe benoeming tot schepen 
uitblijft, des te minder bezoekt een raadsheer gewoonlijk de raadsvergaderingen. Onder de 
heren kan een kleine groep personen worden onderscheiden, die zich ook als gezworenen 
en raadsheren zeer actief met het stadsbestuur bleven bemoeien en mede daardoor zeer 
frequent werden herbenoemd tot schepen. Deze groep kan dan ook met recht als de be- 
stuurlijke topelite van 's-Hertogenbosch worden bestempeld. 

O m  een beter inzicht te verkrijgen in het reilen en zeilen binnen het Bossche stadsbe- 
stuur is een methode ontwikkeld die ook voor andere steden bruikbaar kan zijn, mits daar 
voldoende geschikte bronnen voorhanden zijn. Deze methode houdt in dat gelijkmatig 
over de te onderzoeken periode verspreid een beperkt aantal peiljaren wordt gekozen. 
Omdat we de noïrnale gang van zaken binnen het stadsbestuur en de ontwikkelingen 
daarvan door de tijd willen leren kennen, moeten bij voorkeur 'gewone', 'gemiddelde' 
peiljaren worden gekozen, jaren waarin nauwelijks of geen opzienbarende gebeurtenissen 
plaatsvonden. Daarnaast kan het interessant zijn om volgens dezelfde methode ook enkele 
crisismomenten nader te onderzoeken, zodat de verschillen des te pregnanter naar voren 
zullen komen. Voor de verschillende peiljaren moeten minutieus de belangrijkste, met 
name seriële archivalia van de stedelijke administratie worden onderzocht o p  activiteiten 
van bestuurders. Daarbij moeten zowel de datum als de naam van de betreffende bestuur- 
der worden genoteerd. Door al deze gegevens te combineren en te analyseren, krijgt men 
een zo compleet mogelijk beeld van de bestuurlijke activiteiten van de stedelijke bestuur- 
ders in elk peiljaar. Al zijn de beschikbare archivalia niet voor elk peiljaren van dezelfde 
kwaliteit, onderlinge vergelijking en kwalitatieve weging van de verschillende bronnen 
maakt het mogelijk om de gegevens voor de verschillende peiljaren zo nodig te nuanceren. 
Uiteindelijk kan aan de hand van de resultaten voor de verschillende peiljaren de ontwik- 
keling o p  langere termijn worden geschetst. Soortgelijk onderzoek in andere steden in de 
Nederlanden zou interessante comparatieve perspectieven bieden. Om die reden is in deel 
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11 van deze studie de gebruikte methode uitvoerig uiteengezet. 

Wanneer we de individuele heren van de raad nader willen beschouwen, moet i11 de eerste 
plaats naar het zogenaamde mutatieritme, het gemiddeld aantal functies per individu, 
worden gekeken. In de tweede helft van de vijftiende eeuw was dat wisselingstempo in 
's-Hertogenbosch vergeleken bij andere steden in de Nederlanden extreem hoog: 
gemiddeld vervult een schepen minder dan twee maal die functie. In de periode 
1500-1580 daalt dit tempo naar een gemiddeld aantal schepenfuncties van iets meer dan 
drie, om zich in de volgende decennia o p  een nog iets hoger niveau te stabiliseren. 
Ontegenzeglijk is hier sprake van een oligarchiseringsproces: hetzelfde aantal (of zelfs 
meer) schepenambten wordt door minder schepenen vervuld. Tegelijkertijd zien we dat de 
schepenen zich terugtrekken uit bestuurlijke functies die voorheen wel steeds door een van 
hen was bekleed. Als we evenwel het mutatieritme, dat vergeleken bij andere steden ook 
in de zestiende en begin zeventiende eeuw nog betrekkelijk hoog is, in ogenschouw nemen 
en bovendien constateren dat gedurende deze periode een aanzienlijk aantal homines novi 
in de schepenbank wort benoemd, moet worden geconcludeerd dat  het 
oligarchiseringsproces bij lange na nog niet een eindstadium heeft bereikt. Hoewel de 
bestuurlijke bovenlaag van 's-Hertogenbosch in de loop van de zestiende eeuw langzaam 
kleiner wordt, kan van een gesloten oligarchie geen sprake zijn: ook in deze periode had 
het stedelijk bestuursstelsel van 's-Hertogenbosch vergeleken bij veel andere steden in de 
Nederlanden een betrekkelijk open karakter. 

Alle aandacht voor het gemiddelde aantal mandaten per schepen verhult de zeer on- 
evenwichtige verdeling van de mandaten over de individuele schepenen. Tussen 1500 en 
1580 bezetten 33 schepenen, 17% van het totale aantal, maar liefst 45,6% van alle sche- 
penzetels. De meesten van deze 33 schepenen behoren tot families die meer dan één sche- 
pen hebben voortgebracht. Tegenover deze politieke topelite staat een grote groep schepe- 
nen die slechts éénmaal of hoogstens enkele malen zitting in de schepenbank hebben ge- 
had. Een en ander neemt niet weg dat de meeste schepenen tot dezelfde grote verwant- 
schapscluster behoren die de bovenlaag van de Bossche samenleving uitmaakte. Er was 
weliswaar sprake van een aanzienlijke graad van endogamie, maar steeds vinden ook 
echtelijke verbintenissen plaats met sociaal acceptabele personen van buiten de groep. De 
bestuurlijke bovenlaag van 's-Hertogenbosch kan dan ook als betrekkelijk open worden 
getypeerd. 

De verhoudiiig tussen bestuurlijke elite en vermogenselite binnen de stad is o p  basis 
van een aantal belastinglijsten onderzocht. Opdeling van de aangeslagenen in zogenaamde 
procentgroepen maakt een vergelijking van de gegevens uit de onderling soms zeer ver- 
schillende belastinglijsten mogelijk. Langs deze weg is vastgesteld dat de heren van de  
raad in doorsnee steeds tot de vermogendste 1 0 %  van de belastingbetalende stadsbevol- 
king hebben behoord. In de loop van de periode 1500-1580 schijnt de vermogenspositie 
van de gemiddelde schepen alleen maar te verbeteren. Geconcludeerd mag worden dat  de 
Bossche bestuurlijke elite vrijwel zonder uitzondering eveneens tot de vermogenselite van 
de stad behoorde. Dat wil niet zeggen dat ook het omgekeerde geldt: niet iedere vermo- 
gende Bosschenaar werd schepen. el behoorden leden van laatstgenoemde categorie 
vrijwel zonder uitzondering tot dezelfde verwantschapscluster als de schepenen. Daar de 
schepenen in toenemende mate tot de vermogendste Bosschenaren behoorden, mag het 
Bossche stadsbestuur, dat we hiervoor al als een gematigde oligarchie hebben bestempeld, 
ook als een plutocratie worden gekarakteriseerd. Rijkdom alleen was evenwel niet vol- 
doende om het tot schepen van de stad te brengen; welstand moest gepaard gaan met 
maatschappelijke acceptatie door de leden van de bestuurlijke elite. 

Terwijl in de zestiende eeuw in de stadsbesturen van veel andere steden in de Neder- 
landen nog weinig academici zetelden, telde 's-Hertogenbosch, evenals Antwerpen en 
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Leuven, al veel universitair gevormde schepenen. Een verklaring voor dit vooralsnog 'Bra- 
bantse fenomeen' is moeilijk te geven. Wat de academici in het stadsbestuur van 's-Herto- 
genbosch betreft, kan worden vastgesteld dat hun aantal en aandeel in de loop van de zes- 
tiende eeuw aanzienlijk is gestegen. Tussen 1500 en 1509 was zo'n 25% van alle sche- 
penen academisch gevormd, tussen 1570 en 1579 bedroeg dat al zo'n 55%. In deze peri- 
odes bezetten deze academici respectievelijk 26% en 56% van alle schepenzetels. Acade- 
misch geschoolde schepenen vervulden gemiddeld steeds een groter aantal mandaten dan 
hun collega's die niet aan een universiteit waren gevormd. De inbreng van academici in 
het Bossche stadsbestuur is in de loop van de zestiende eeuw aanzienlijk gestegen. Toch is 
een academische graad als zodanig nooit voldoende geweest om tot schepen te worden 
gekozen. Acceptatie door de bestuurlijke bovenlaag was daarvoor steeds minstens zo  
noodzakelijk. 

Uitgezonderd verwantschapsbanden beschikken we nauwelijks over aanwijzingen over 
de onderlinge contacten tussen de verschillende leden van de best~iurlijke elite. De belang- 
rijkste uitzondering vormt de kerngroep van gezworen leden en zwanenbroeders van de 
Lieve Yrouwe Broederschap, die we voor de periode 1500-1580 i11 kaart hebben kunnen 
brengen. Binnen dit prestigieuze gezelschap, dat zeer regelmatig bijeenkwam in kapel, 
broederschapshuis of bij een van de leden thuis, hield zich een groot aantal schepenen op. 
Maar liefst 6 0 %  van alle 191  schepenen uit de periode 1500-1580 was kernlid van de 
broederschap en in de loop van die periode stijgt het percentage schepen-kernleden ge- 
staag. Het ligt voor de hand dat bij de nominatie van nieuwe schepenen door de zittende 
schepenen geregeld uit de kring van deze kernleden is gerecruteerd. 

De hier gehanteerde prosopografische methode blijkt bij uitstek geschikt voor onder- 
zoek naar een betrekkelijk kleine, onderling nauw verwante groep personen. Een belang- 
rijk probleem van de prosopograaf is namelijk de keuze van de te gebruiken bronnen. Elk 
archiefstuk uit de onderzoeksperiode dat bewaard is gebleven, kan in principe relevante 
informatie over Cén of meer personen uit de onderzoeksgroep bevatten. Bij omvangrijkere 
of minder coherente onderzoeksgroepen moet de onderzoeker zich vaak tevreden stellen 
met het bestuderen van enkele belangrijke bronnen, terwijl vele andere bronnen, die mo- 
gelijkerwijze ook belangrijke informatie bevatten, om praktische redenen buiten beschou- 
wing moeten worden gelaten. Doordat de bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch tussen 
1500 en 1580 uit slechts enkele honderden personen bestaat, die bovendien dicht bij el- 
kaar wonen en onderling vele relaties onderhouden, is een verdieping van het prosopo- 
grafisch onderzoek mogelijk en uitvoerbaar: binnen redelijke termijn kon met name een 
belangrijk deel van het Oud Archief van de stad 's-Hertogenbosch worden doorgewerkt. 
Dit spitwerk leverde een schat aan informatie over vrijwel elk van de onderzochte perso- 
nen op. Een deel van die informatie kon statistisch worden verwerkt, een ander deel kon 
worden gebruikt om de getalsmatige resultaten aan te kleden en in veel gevallen ook kwa- 
litatief te wegen en te nuanceren. De biografische gegevens over elk van de Bossche be- 
stuurders zijn in bijlage 3 verwerkt. 

De stad 's-Hertogenbosch werd tussen 1500 en 1580 geregeerd door een groep onderling 
nauw verwante bestuurders, die veelal over een aanzienlijk vermogen beschikten, in de 
loop van de periode in toenemende mate een academische opleiding hadden genoten en 
bovendien steeds vaker lid waren van de kern van de Lieve Vrouwebroederschap. Zonder 
twijfel is er sprake van een toenemende oligarchisering die echter nooit zover is gevorderd, 
dat er sprake was van een gesloten oligarchie. Steeds weer zien we ambitieuze homines 
novi die o p  financieel-economisch gebied de gelijken van de bestuurlijke elite waren ge- 
worden en ook sociaal geaccepteerd werden - vaak speelde daarbij een huwelijk met een 
schependochter een belangrijke rol -, tot de rangen van de heren van de raad opklimmen. 
Deze opgang manifesteerde zich dan óók bij de jaarlijkse processie zoals in de inleiding 
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aan de orde gesteld: ambitieuze Bosschenaren schreden dan niet meer vóór maar achter 
het beeld van de Madonna. Het betrekkelijk open karakter van de Bossche bestuurlijke 
elite mag dan ook het vrijwel geheel ontbreken van onderlinge twist en factiestrijd verkla- 
ren. 



The city of 's-Hertogenbosch was one of the four capitals of the duchy of Brabant. From 
about 15,500 inhabitants a t  the beginning of the sixteenth century, the population of the 
city increased to approximately 20,000 in the course of the first decades and then started 
t o  drop drainatically after 1580. 's-Hertogenbosch was governed by a council consisting 
of three members. The first member was formed by the schepenen (seven before, nine 
after 1525), who took care of the day-to-day government and administered jusrice, and 
the seven gezworenen, being the schepenen of rhe previo~is year. The second rnember of 
the council consisted of the raadsmannen, i.e. al1 of the former schepenelz. The individuals 
who were involved in governing the city as schepenen, gezworenen and raadsmannen, can 
be defined as the city's ruling elite. The common man, however, was nor entirely without 
political influence. He was represented by the dekens of the those craft guilds that were 
entitled to  vore and who constituted the third mernber of the citv council. 

in  part 11 of this book the day-to-day routine of the municipal government in the 
period 1500-1580 is investigated by means of five set years: 1499-1500, 1519-1520, 
1539-1540, 1559-1560, and 1579-1580. For these years every administrative activity by 
members of the city council was traced, resuiting in the conclusion that on average one or  
more of the schepenen were administratively active during 275 days out of every year. 
Taking into account that the schepenen usually did not work on Sundays and Christian 
holidays, this means that on ordinary weekdays one os more schepenen were present a t  
the the town hall. The presence of every individual schepen amounted to an average of 
52% of the available days: every workday at  least half of al1 the schepenen attended their 
administrative functions. 

The number of council-meetings could fluctuate considerably, but between 1500 and 
1580 an average of 40 meetings per annum s e e m  to have been most likely. Between 1574 
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and 1580 an average of 5.5 schepenen, 1.7 gezworenen, and 3.4 raadsmartnen were 
present a t  council-meetings, i.e. 10.6 representatives of the first and the second member. 
For the entire period of 1500-1580 an average presence of 1 0  to 1 5  representatives of the 
first two members can be assumed. A smal1 number of those representatives is responsible 
for a disproportionally large number of presences: these individuals distinguish themselves 
by long-term acitivity, not only as a schepen, but also as a gezworene and a raadsman, on  
behalf of the city and its government. 

During the period 1574-1580 representatives of the craft guiIds were present a t  85% 
of the council meetings, i.e. an average of 13.6 out of 1 6  guilds, represented by a t  least 
one, hut probably more often two or more of their dekens. This means that a t  every 
meeting of the city couricil the tliird member consisted of a t  least 25  to  30 individuals. 
Therefore the third inember usuaily had a majority over the first two members. In day-to- 
day reality however, this numerica! preponderance was of little significance since the third 
member did not vote per individual, hut per guild. Moreover, decisions of the council 
could only be taken by a majority in every member. Nevertheless, t!~roughout the 
sixteenth century the third member managed to play art active and selfconscious role 
within the municipal government of 's-Hertogenbosch. 

The natura1 dividing-line within the city government lay between the first two and the 
third member, between the beven van de raad (gentlemen of the council) and the common 
man. Usually the schepenen, gezworenen and raadsmannen represented one common front 
against the dekens. In most cases when disagreement about a certain issue occurred, the 
dekens were sent back to the gezworenen of their guilds, to  review the matter. In some 
instances this new consultation led to  a shift of votes, resulting in a majority of the third 
member being in favour of the proposals put forward by the first two members, 
sometimes not. When, in the end, a majority of guilds kept turning down the proposals by 
îhe heren, the matter could not be resolved. The third member cculd, therefore, effectively 
block a council decision. Nevertheless, the most important part in the city council was 
played by the individuals who represenred the firsr and second members, the heren ua~z de 
raad. 

Part 111 of this book deals with the ruling elite of 's-Hertogenbosch between 1500 and 
1580. By means of the prosopographical method a group of 280 individuals were ana- 
lysed: 191 schepenen, 102 rerztmeesters (i.e. treasurers; of whom 32 had also been sche- 
pen), 3 pensionaries, and 18  secretaries (of whom 3 had also been schepen). Data about 
these individuals, as wel1 as their close relatives, were gathered concerning their official 
functions, their relative wealth, their professions, their educarion, their membership of the 
Brotherhood of Our Lady, their family connections, etc. 

Every schepen had to be a born citizen of 's-Hertogenbosch, a t  least 25 years of age 
and well-to-do. The office of schepen was iricornpatible with a number of other public 
offices arid family connections of too close a nature had to be avoided. These regulations 
were usually observed. Every year the schepenen in office made up a list of suitable can- 
didates, from which the duke or his representatives elected a new college of schepenerz. 
The duke never appointed individuals who were not among the nominees of the 
schepenen. The influence of the local government on the composition of the next college 
of schepenen should therefore not be underestimated: the decision whether a citizen of 
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's-Hertogenbosch could ever becorne a schepen of his city was essentially taken at  local 
level. 

To  what degree can the municipal government of 's-Hertogenbosch during the late 
Middle Ages and early modern times be described as an oligarchy? The degree of muta- 
tion, i.e. the average number of years in office per schepen, evolves from 1.93 between 
1450 and 1500, to  3.27 in the period 1500-1580, to  3.94 in the years 1580-1629. Un- 
doubtedly over the years the degree of mutation slows down corisiderably. 
examination, however, reveals that the rate of deceleration slackens after about 1580. 
Compared to other cities in the Low Countries the degree of mutation of the municipal 
government of 's-Hertogenbosch is very high and remains so even at  the end of the six- 
teenth century. Although between 1500 and 1580 's-Hertogenbosch was governed by a 
slowly diminishing ~ l u n ~ b e r  of scheperten, the stage of a closed oligarchy was never - not 
even remotelv - reached. 

The group of schepenen was by no means homogenous. The number of years that 
each individual filled the office of schepen differs considerably: 40% of al1 schepenen held 
office for only one year, together making up only 12% of al1 mandates. A group of 33 
individuals on the other hand each had eight o r  more mandates: these 1 7 %  of al1 schepe- 
nen were responsible for 4 6 %  of al1 mandates. This group can justly be considered as the 
apex of the ruling elite of 's-Hertogenbosch. 

The 193 schepenen who ruled 's-Hertogenbosch between 1500 and 1580, belonged to 
116 different families. More than 70 of these families (i.e. families in the male line) pro- 
duced only one schepen. Very few families generated more than one schepen, the apex 
beirzg formed by 6 families with 5 schepenen each. The degree of continuity of these sche- 
pen-families was not very high: 34% of the families from 1450-1500 still produced one 
or more schepenen after 1500; 15.5% of the families frorn 1500-1580 did the Same after 
1580. N o  more than seven families produced schepenen in al1 three periods. The parti- 
cipation of a family in local government usually iasted no longer than two or three 
generations. This obviously does not mean that the ruling elite consisted of a large 
iiurnber of unconnectecl families. Genealogical research has revealed a high degree of 
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interconnection: nearly every schepen-family was part of ai1 inrricate interrelational 
network. 

Bv mearis of a number of taxation lists, the relative weaith of the members of the 
ruling elite can be determined. The relative position of the average schepen ameliorated 
throughout the sixteenth century. In the first decade he belonged to the wealthiest 8% of 
the population of 's-Hertogenbosch, in the 1570s t o  the upper 2%. Conversely, the 
position of the treasurers of the city decreased somewhar, although remaining within the 
upper 10%. The secretaries and pcnsionaries of the city can be situated at a slightly lower 
level of wealth. What was this wealth based on? Little is known about the occupational 
activities of most of the schepenen. ost schepenen whose occupations are known, were 
active in trade and commerce. It is likely that a considerable ilumber of schepenen did not 
work for a living at  ali, but lived on their private means. Among the treasurers the 
commercial element prevailed, but some of thein were artisans. 

59  out of the 191 schebenen, that is 3174, had studied at one or more universities. 
Similar figures are known ior thé Brabantine Cities of Antwerp and Leuven. During the 
period 1500-1580 the participation of university-trained schepenen increased steadily 
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from 26% of al1 mandates in the first decade of the sixteenth century to  5 6 %  in the 
1570s. O n  average, university-taught schepenen held more offices than their non-academic 
colleagues, especially schepenen who had obtained a degree in law, with an average of 8 
mandates. Most of the schepenen had studied at the university of Leuven. The relatively 
large number of students from the university of Orléans who later became schepen of 
's-Hertogenbosch is conspicuous. The percentage of university-trained treasurers is 
considerably lower. Al1 pensionaries had studied, probably law. During the first half of 
the sixteenth century al1 secretaries were also university-taught; from 1550 onwards the 
city council appointed a number of non-academic secretaries. 

The Brotherhood of Our Lady was undoubtedly the most prestigious religieus con- 
fraternity of 's-Hertogenbosch. The core of the Brotherhood was formed by the gezworen 
leden (sworn members) and the zwanenbroeders (swan-brothers). 115 of al1 1 9 1  schepe- 
nen, that is 6076, was either a gezworen broeder or a zwanenbroeder. These core-lnem- 
bers held an increasing number of al1 schepen-offices, from 45% in the first decade of the 
sixteenth century to 60-70% at  thc end of the period. For a rnajority of schepenen the 
core of the Brotherhood formed a collective circle of acquaintances. It is therefore obvious 
that, on the one hand, new schepenen were increasingly recruited from the core of the 
Brotherhood and that, on the other hand, schepenen who were not yet members of the 
core, were invited to  join the Brotherhood. Between 1500 and 1580 the arnount of over- 
lap between the core of the Brotherhood and the ruling élite increased considerably. 

Between 1500 and 1580 's-Hertogenbosch was ruled by a group of closely interrelated 
individuals who could usually dispose of considerable wealth, were increasingly univer- 
city-trained and more and more often a rnember of the core of the Brotherhood of Our  
Lady. Undoubtedly the group of office-holders decreased during this period, but this de- 
velopment never reached the leve! o f  a closed oligarchy. Again and again ambitiot~s 
homines noui who had obtained considerable wealth and who were socially accepted by 
the ruling elite (often by means of a inarriage with a daughter from a schepen-family) 
managed to become part of the city council and thus rise to  the ranks of the gentlemen of 
the council, tlie heren van de raad. 





Voor een vijftal regeringsjaren, 1499-1500, 1519-1520, 1539-1540, 1559-1560, 1579- 
1580, is in de beschikbare bronnen nagegaan o p  welke dagen door de schepenen bestuur- 
lijke activiteiten zijn ontplooid o p  het gebied van het stadsbestuur (vergaderingen, reizen 
om stadsbelangen te behartigen) en de rechtspraak (voluntair, contentieus en crimineel). 
Ter vergeliiking zijn voor een drietal roerige perioden uit de Bossche geschiedenis van de 
zestiende eeuw, namelijk in 1525, 1566-1567 en 1579 soortgelijke gegevens verzameld. 
De hiertoe geraadpleegde bronnen staan, per jaar geordend, in onderstaand schema opge- 
somd. Daarna volgt de legenda van de symbolen die gebruikt zijn in de tabellen, waarin 
de gegevens per peiljaar zijn uitgewerkt. Tenslotte zij opgemerkt dat in de tabellen de data 
van de zondagen cursief zijn weergegeven. 

eiljaar 

1499-1500 

1519-1520 

1525 (mei t/m augustus) 

1539-1540 

G A H  RA 1268 (schepenprotocol) 

G A H  RA 1293 (schepenprotocol) 
G A H  OA B28 (stadsrekening) 

G A H  RA 1302, 1303 (schepenprotocol) 

G A H  RA 185 (rol van het jaargericht) 
G A H  RA 197  (binnenrol) 
G A H  RA 349 (buitenrol) 
G A H  RA 1331, 1332 (schepenprotocol) 
G A H  O A  R46 (stadsrekening) 

G A H  RA 219 (binnenrol) 
G A H  RA 351 (buitenrol) 
G A H  RA 388 (rol van ingeboden zaken) 
G A H  RA 1358, 1377, 1378 (schepenprotocol) 
G A H  RA 1922, 1923 (momboirboeken) 
G A H  OA B66 (stadsrekening) 
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1566 (juli) - 1567 (juni) GAH RA 19 (criminele rol) 
GAI3 RA 225, 226 (binnenrol) 
GAH RA 351, 352 (buitenrol) 
GAH RA 388 (rol van ingeboden zaken) 
GAH RA 1388-1390, 1411 (schepenprotocol) 
GAH RA 1922 (momboirboek) 
GAH OA B73 (stadsrekening) 

GAH RA 237 (binnenrol) 
GAH RA 351 (buitenrol) 
GAH RA 391 (rol van ingeboden zaken) 
GAH RA 1403, 141 3, 141 7 (schepenprotocol) 
GAH RA 1922, 1923 (momboirboeken) 
GAH OA B85 (stadsrekening) 

GAH RA 238 (binnenrol) 
GAH RA 352 (buitenrol) 
GAH RA 392 (rol van ingeboden zaken) 
GAH RA 1404, 1413, 1417 (schepenprotocol) 
';AH RA i922,1923 (momboirboeken) 
GAH OA B86 (stadsrekening) 
GAH OA A5 (resolutieboek) 

GEBRUIKTE SYMBOLEN 

O schepenprotocol e 

o criminele rol 
O binnenrol m 
s buitenrol a 

C! rol van ingeboden zaken 
rol van het jaargericht U 

X momboirboek 
4 resolutieboek $r 

stadsrekening (reizen) + 
V resolutieboek (vergadering zonder 

vermelding van namen schepenen) A 

combinatie schepenprotocol - 
resolutieboek 
combinatie schepenprotocol - reizen 
combinatie schepenprotocol - 
momboirboek 
combinatie resolutieboek - 
momboirboek 
combinatie reizen - momboirboek 
combinatie schepenprotocol - 
resolutieboek - momboirboek 
combinatie schepenprotocol - reizen - 
resolutieboek 



Bijlage 1 

A. Jan van Arkel E. Jan Monix (136) 
B. Wiliem vanden Bosch (33)  F. Jan Ghysselen (81)  
C. Goyaert Grotaert van Os G. Arnt Beys (22) 
D. Henrick Kuyst (110) 
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1 
v v  v  2 

O V V  3 
o  o  V V V  4 
o  v v v v v  5 
O O O 6 

7 

24 
v  O V V  25 

O V 26 
O O V V V V  27 

V V 28 
O V  V V 29 
V V V  V 30 

v  v  
V V O  

V O O  v  
v  v  o  

o o v v  v  
o o v v  v  

v v o  

o  v  
v v  v  

V V O  O 0  
v  v  
v  v  v  

v  v  v  
v  v  

v  v 0  
v  v v v v  

v  v  
V V V  
v  V O O  
v  v v  
v  v v  
o  V O O  

v  o  0 

v  O V V  v v v v  j o  
91 V O 
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A. Jan van Viaderacken (179) an van Erp (66) 
B. Arnt Monix (133) F: h. illem van Os (144) 
C. Gent van Berkel (15) G.  Herman van Deventer (61) 
D. Henrick Pelgrorn (148) 

I  v v v v  v v  1  v v v v o v  1 v O  1  
Z 2  v v  V 0  2  v v 2  v v v 
3 O O v v o v v  3  O V 0  v 3 O V 0 0 0  3 v v 
4  O V  o 4 4  O V 0  v 4  v V V V  
5 O O  5 O 0 0  v v  5  v v v v v v  5 v v  O V V  
6  v v 0 0 0  6  O 0  V V  6  6 
7  O  v v 7  O V  v v  7 7  v o  
8  O  V  8  O V  V V  8 8  V V  O 
9  V V O  9 O  V 0  P  v v 
10 O V V  v 10 0 0 0  v 10 10 v v  0 0 0  
I1 V V V  II 11 11 v O v 0 0 0  
12 I2 0 0 0  v v  l2 O O V  V O O  12 o v v v v  
13 O V 0  13 O  V  V  13 O V V V V  V  I3 
14 0 0 0 0  14 O V V 0  V  14 V  V  V  14 O  V V  
15 O V 0  15 V V V 0  O V  15 V  V 1 5  O V  
16 V V  V V  16 O V V  V  16 V V V 0  16 V  V  V V  
17 O 0  V V V  17 O V V  17 O  V V  17 V V  V V  
18 V  V V O  I8 18 V V  V 0  l8 O  V  
19 19 V V V O V  19 V V V O V  19 v v  v 
20 v v 20 v v 20 v v  O  20 
21 21 v  v v 21 v v v  21 O V  O V  
22 v v v 22 V V V  v v  Z2 v 0 2 2  O  v v 
W 0 0  V V V  23 V  V 0 2 3  O V  23 0 0 0 0  
24 O V V O  24 V V  24 0 0 0  24 O  V V V  V  
25 O  O  25 25 O 0 0  O  25 0 0 0  V 
26 26 26 O O  V V  26 O V  O  O  
27 O V  O  V  27 V V  V V  27 V V  V  27 
2 8 0  V V  O  28 V  V V  28 O V  28 
29 V V  29 V V  0 0  29 29 

30 V  V V  30 O 0  V V V  30 V V  
71 0 0 0 0 0 0  11 O  O  V  O 
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1525 (mei - augustus) 

A. Gent van Berkel (15) E. Henrick Massereel (127) 
F. Walraven van Erp (70) 

(29) G. Anton van Achelen (1) 

ME1 lIlN1 1ln. l  Jl.lGmTlIs 

~ n r n p . ~ ~ .  A R C ~ R F T .  A R C ~ E F G  A R r n n F T .  



Bijlage 1 
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A. Willen de Borchgreve (32)  F. Arnt van Campen (49)  
B. Bartholomeus Loeff (119) G. Goessen T a g e l  (152)  
C.  Henrick Bloe man (23)  H. Frans van en anenberch (86)  
D. Goyaert van $echel (176) J. Jan vander Stegen (166) 
E. Jan vande Water (183) 



Heren van de raad 

APRIT. MEI TIIN1 

A R r n E F C W I  A R C ~ F , F T . H I  A R C D R F C H I  

N.H.: schepen H. krijgt uitbetaald vmr een reis van 3,s dagen nuar Antwerpen, die hij in mei 1560 vaar de sbd maakte. Er wordt geen exncb datum genoemd. 
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Roelof de Bever (21) 
\7 /  1 
B. Ghysbert He  m (97) 
C. Henrick vankyndhouts (79) 
D. Frans van Balen (11) 
E. Willem d e  Borchgreve (32) 
F. Arnt van Campen (49) 
G. Zeger Adriaens (6) 
H. Jan vander Stegen (166) 
J. Christoffel Spierinck (160) 
(19) 

juli 1566 -juni 1567 
R. Ghysbert Heym 

Frans van Balen (1 l )  
Bartholomeus Loef (119) 
Henrick Bloe man (23) 
Goyaert  omi ia erts (123) 
Walraven van Erp (72) 
Jan van Hedel (90) 
Nicolaes van Vladeracken (180) 
Everaert Berwouts 
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APRIT. MR1 

R S T I I V W X Y I  

IliNI 

R S  T I I Y  W X Y 7 ,  R S  T I1 V W X Y 7 ,  



Bijlage 1 

A U ; ~ V A , U ~ , , ,  wiivnmr. 1 1 X R I  F. Ian Monix 1137) ". .. > - - - , 
B. Goyaert Lornbaerts (123)  G. bil len? van'Liei ( l l8)  
C. Dirck Aertsen 18) H. Gerit van Deventer (59) 

, K g C u  , , Q , ,  

+ overleden 28-6-1579 



Heren van de raad 
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A. Henrick Bloe man (23)  F. Dirck van Vechel(175) 8. Goyaerc  omi ia erts (123) G.  Arnt van Brecht' (34) .~ -  r-,-..... ,',Q, H. lacob Craen (55)  
D: # 
E. Pauwels Wynants ( I t i Y )  

u, "C,'U% ,,J, 
. .. 

veraert Benvouts' (19) J. Goyaert van Vlierden (181) 

* niet verschenen, niet beëdigd 
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Voor de vijf schepenstoelen tussen 1574 en 1580, waarvan de presentie van schepenen, 
gezworenen en raadsheren bekend is, zijn in de bijlage deze gegevens per schepenstoel 
geordend weergegeven. Wanneer de naam van de betrokkene cursief is gedrukt, betekent 
dat  dat hij dat  jaar reizen voor de stad ondernam. 

I. 20-8-1574 - 27-1-1575 (12 vergaderingen) 

SCHEPENEN GEZWORENEN 

Roelof van Eyck (76)  1 2  Willeni de Borchgreve (32) 
Henrick van Broekhoven (44) I 0  Zeger Adriaens (6) 
Bartholomeus Loef (119) 1 0  Goyaert Loef (120) 
Riitger van Berkel (18)  9 Jan vaii Hedel (90) 
Goyaert Lonihaerrs (122) 9 
Jan vander Stegen (166) 8 
Eueruert Bcriuo~dts ( 19) 6 
Henrick Heeren (93) 4 

RAADSHEREN 

8 Goessen van Brecht (36)  l 1  
5 Henrick van Ey~idhours (79) 1 0  
5 Hierooymus Wyiiants (188) 1 0  
3 Heitrick B l o e y ~ i ~ u ~ r  (23) 3 

Dirck Aertseii (8)  1 

SCHEPENEN RAADSHEREN 

PUII~UE/S \Vyt>yll<lllf~ (1  89) 
Martetr hl»irts (1 32)  
Dirck van Vechel (175) 
Jan vander Stegen (166) 
Zeger Adriaeris (6)  
Goyaert Loef (120) 
Walraveri van Erp (72) 
Heirrick Bloqiriarr (23) 
Heiirick van Eyndhours (79) 
Rutger van Berkel (18) 
Nicolaes vari Vladeracken ( t  80) 

Herrrick uutr Broekhoucri (44) 74 Hieronymus Wynants (188) 
Heiirick Herren (93) 65 \Villeiri de B»rchgreve (32) 
Goyaerr Lombaerrs (123) 26 Goesseti van Brechr (36)  
Roelof van Eyck (76) 21 Dirck Aertsen (8 )  
Bartholomeus Loef ( 119) 1 Jan vali Hedel (90) 
Euerucrt Berruoirts (19) 0 ? van Hedel 

Goyaert Loef (120) 
Zeger Adriaens ( 6 )  
Goessen van Hedel (88) 

N.B.: door het overlijde11 van Rutger van Berkel en Henrick van Eyndhours kwamen raadshereii Zeger Adriaelis en Goyaert Loefi 
tussentijds in de schepenbank, waardoor de laatste twee dit jaar zowel onder de schepenen als de raadsheren veriiield staan. 
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0-1578 (157 ver 

SCHEPENEN GEZWORENEN RAADSHEREN 

Zeger Adriaens (6) 
Goyaert Loef (120) 
Hieroiiynius Wynanrs (188) 
Jan van Hedel (90) 
Jan vander Stegen (168) 
Willein X4onix (140) 
Jacob valider Cammen (48) 
Joest van Oiiden (145) 
Artrt vnrr Brezrgcl (38) 
Marren 's Heeren (94) 

Dirck van Vechel (175) 105 Heririck Heeren (93) 
Morteti Moiris (1 32) 80 Hertrick vatr Broekhovrrr (44) 
Pauwels Wynants (189) 80 Goesseri vari Brecht (36) 
Jan valider Stegen (166) 73 Coyacrt Lonrbnerfs (123) 
Henrick Bloeyman (23) 14 Willeni de Borcligreve (32) 
Walraven van Erp (72) 4 Dirck Aertsen (8) 
Nicolaes van Vladeracken (180) 1 Goesseii van Hedel (88) 

Bartholomeus Loef (1  19) 

N.B.: Marren 's tieeren overleed tijdens dit schepeiijaar en werd vervangen door Jacob van der Camrnen. 

SCHEPENEN 

Hierony~iius Wyiiaiits (188) 
Gerit vari Deventer 159) 
Jan Monix (137) 
Goyaert Lornhaerts (123) 
Dirck Acrtseii (8) 
Reynier Everswyn (73) 
Willem van Lier (118)  
Jan vander Stegen (168) 
Jan Heym (99) 

18 Goyaert Loef (120) 11 
17  Arnt van Breugel (38) 11 
16 ]mol> varrder Cair~nieii (48) 9 
15 Zeger Adriaens (6) 8 
14 Jari van Hedel (90) 8 
7 Willein ,Monrx (140) 6 
5 Joest van Ouden (145) 6 
5 
3 

SCHEPENEN 

Dirck van Vechel (175) 
Heririck Bloeymari (23) 
Goyaert van Vlierden (181) 
Goyaerr Lombaerts (123) 
Paziiuels Wymrfts (189) 
Arm van Brecbt (34) 
Jacoh Craeri (55) 
Jan Heyiii (99) 

GEZWORENEN 

109 juti varrder Sfegerr (1 68) 79 
100 Hieroiiyniiis Wyomrs (188) 49 
85 
84 
66 
61 
59 
47 

RAADSHEREN 

Dirck van Vechel (175) 
Jan vander Stegen (166) 
Willem de Borchgreve (32) 
Heiirick Heeren (93) 
Herrrick wan Broekhovetr (44)  
Goessen vaii Brecht (36) 
Pauwels Wynaiits (1 89) 
Goessen van Hedel (88) 
Herrrick Bloqv~ia~i  (23) 

RAADSWEREN 

Goyaert Loef ( l  20) 
Zeger Adriaens (6)  
Willerrr de Borchgreve (32) 
hlarteri Moitis (132) 
Goesseii van Brecht (36) 
Artit vnrr Brczrgel (38) 
Jacob valider Caminen (48) 
tleiirick Heeren (93) 
Henriek van Broekhoven (44) 
Jan van Hedel (90) 
? van Hedel 
Jan vander Stegen (166) 
Goesien van l-ledel (88) 
tienrick van Staeckenbroeck (1 64) 2 



Deel 111 van deze studie is grotendeels gebaseerd o p  de gegevens uit deze bijlage. Hierin 
zijn alle schepenen, rentmeesters, pensionarissen en secretarissen opgenomen, die geduren- 
de de periode Bamis 1500 - Bamis 1580 actief zijn geweest. Personen die vóór 1500 een- 
maal of vaker als schepen hebben gediend, zijn ook na 1500-1501 als raadslieden deel 
blijven uitmaken van de stedelijke regering. Deze personen zijn echter, voor zover ze niet 
ook na 1500 nog minstens éénmaal schepen zijn geweest, buiten beschouwing gelaten. 
Ook voor rentmeesters, pe~lsionarissen en secretarissen zijn de temporele afbakeningen 
van 1 oktober 1500 tot 1 oktober 1580 in acht genomen'. 

IJoor dit G:lderzGelc is verschi!!ende ~ela:lgrijl~e bronnen. huar spddie 

over de Bossche bestuursorganisatie heeft B.C.M. Jacobs lijsten gepubliceerd van de sche- 
penen tot 1629 en van de rentmeesters van 1499 tot 1629'. Voor de schepenen heeft zij 
zich voornamelijk gebaseerd o p  de zogenaamde Nomina Scabinorum, in de zestiende 
eeuw vervaardigde schepenlijsten! Daarnaast opende ieder van de stadssecretarissen zijn 
schepenprotocol elk nieuw schepenjaar met een opsomming van de namen van de schepe- 
nen van dat jaar. Vergelijking van deze lijsten met die in de Nomina Scabinorum levert 
naast een str~ictureel verschil tussen beide lijsten in de volgorde van de namen enkele aan- 
vullingen op. De belangrijkste wijzigingen en toevoegingen volgen hierna. De lijst van 

1 Dit betekent bijvoorbeeld dat mr. Arnt van Weylhuysen, die vanaf 1451 tot aan zijn dood in 
1500 secretaris van de stad was geweest, niet in de onderzoeksgroep is opgenomen, omdat hij al 
op 6 februari was overleden. Zie: GAH OA A574a, 1499; PvO, 290. 

2 JACOBS, Justitie e11 politie, Bijlage 4, 241-279; Bijlage 5, 280-283. 
3 GAH OA A574a, b, d. De oudst bewaarde versie van de Nomina Scabirtonrrn is A574d. Tot 

1532 zijn de namen van de schepenen geschreven in de hand van secretaris Peter van Os  (S13), 
daarna is het register voortgezet door andere handen. De andere versies zijn waarschijnlijk van 
dit exemplaar afgeschreven en vertonen voor de periode 1500-1580 geen verschillen. Van Os  
was vanaf 1483 werkzaam in de stedelijke secretarie, eerst als klerk en vanaf 1497 als secretaris. 
Het  ligt voor de hand dat hij bij het samenstellen van de Nomina Scabitzoruin gebruik heeft 
gemaakt van de schepenprotocollen, zoals ook JACOBS, Justitie e71 poiitie, 241 suggereert. Toch 
blijkt bij controle dat de Nomirrn Scabinorttrn ook voor de periode vóór 1483 in sommige geval- 
len méér gegevens bevatten dan de naamlijsten in de schepenprotocollen. Voor het schepenjaar 
1455-1456 geven de schepenprotocollen de namen van zeven schepenen (GAH RA 1226 Ir ,  
1671, 202r, 4011); de Nomina geven echter de naam van een achtste schepen, Jan Arnts van Erp, 
vervanger van de in de loop van dat jaar overleden Goyaert van Dommelen. Ook voor 1457 en 
1470 doen zich soortgelijke gevallen voor. Het lijkt derhalve aannemelijk dat Van O s  andere, 
ons onbekende bronnen ter beschikking heeft gehad bij de samenstelling van zijn schepenlijst; 
mogelijk was hij niet zelf de samensteller, maar heeft hij een oudere, ons onbekende lijst afge- 
schreven en deze vervolgens jaarlijks aangevuld 
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rentmeesters bij Jacobs vertoont enige lacunes, omdat zij zich bij de samenstelling ervan 
heeft laten leiden door de uitgave van uittreksels uit de stadsrekeningen, die Van Zuijlen 
in de negentiende eeuw heeft gepubliceerd4. Controle in de stadsrekeningen5 heeft inmid- 
dels uitgewezen dat Van Zuijlen zeer onnauwkeurig te werk is gegaan bij de opsomming 
van de rentmeesters. In de periode 1499-1546 was het financiële beheer van de stad in 
handen van colleges van goede mannen of gecommitteerden. Terecht heeft Jacobs hun 
namen in haar lijst opgenomen. Voorafgaand aan de instelling van dat college in 1499 
waren twee rentmeesters voor de stedelijke financiën verantwoordelijk. Hoewel deze rol in 
1499 door de goede mannen is overgenomen, zijn na 1499 toch steeds of althans nog 
enkele decennia lang twee rentmeesters-in-naam benoemd. Ook deze personen zijn hier 
meegerekend. Daar zij geen enkele reële bevoegdheid bezaten, hebben zij na~iwelijks spo- 
ren nagelaten in de bronnen. In de Nomina Scabinor~m en in de kroniek van Peter van 
O s  worden hun namen evenwel vermeld, zij het niet voor eik jaar. De namen van pensio- 
narissen en secretarissen tenslotte zijn grotendeels ontleend aan de stadsrekeningen en de 
schepenprotocollen. 

O p  basis van onderzoek in zeer diverse bronnen konden de personen achter al deze 
namen worden geïdentificeerd en kon van het grootste deel van deze personen een aantal 
belangrijke gegevens worden verzameld. De resultaten van dit onderzoek worden in het 
navolgende gepresenteerd. 

Allereerst geven we hier de verbeteringen en toevoegingen aan de schepen- en rentmees- 
terlijst van Jacobs weer voor de periode 1490-1580. 

Patroniemen die Jacobs niet heeft vermeid, of die in andere bronnen zijn gevonden, zijn 
bij deze toevoegingen niet opgenomen, maar men kan ze onder de betreffende persoon in 
deze bijlage vinden. Tussentijclse personeelswisselingen, veelal tengevolge van het over- 
lijden van een schepen, worden door Jacobs onderaan de lijst met schepenen weergegeven, 
terwijl deze namen in de bronnen gewoonlijk na de vervangen persoon staan genoteerd. 
Tenslotte zijn niet steeds de juiste schepenen als gecontinueerd aangegeven; vergelijking 
met de lijst van het vorige jaar geeft hier echter ~iitsluitsel. 

t voeg toe: 
> wijzig in: 

1490 Arnoud Heym > Arnoud Keymp 
Jordaan van Achel > Jan van Achel 
Lucas van Erp t ack, die tot burgemeester 

was benoemd. 
1497  t Cysbert Coyaertc van Gestel i.p.v. 

Anton Hinckaert, die stadhouder van de 
laagschout was geworden. 

1503 Jan van Boert > Jordaen van Boert 

4 JACOBS, justitie en politie, 283; VAN ZUIJLEN, Inve~ztaris. 
5 GAH OA B7-B97. 



Bijlage 3 

1515 JanvanErp + 
1516 Jan van Boert > 
1519 Jan van Erp + 
1530 Anton van Vladeracken Z.V. Jan > 

1552 Adriaan van Eyndhouts + 
1561 Gerard van Vladeracken z.v. Jan J. 

1562 Walraven van Erp z.v. Walraven + 
1565 Gerard van Vladeracken i- 

anders Berse 
Jordaen van Boert 
alias de Berse 
Anton van Achel 
Gerard van Vladeracken Jans 
Dirck Jans van Os i.p.v. Hendrik 
Dachverlies t 
t 
ridder 
ridder (betreft de vader) 
ridder 

Hier moet opgemerkt worden dat waar Jacobs over de periode 1508-1511 spreekt, ze de 
schepenjaren 1508-1509, 1509-1510 en 1510-151 1 bedoelt. Bij de hiernavolgende wij- 
zigingen duidt '1505' op het schepenjaar 1505-1506. 

Jacobs wijzigingen / toevoegingen 

1505-1508 > 
+ 

1533-1535 Jan van Wijck > 
1538-1541 > 

+ 

1499-1503 
1504-1505: Gerit Moens 

Roelof Noppen 
Henrick van Deventer 
Dirck van Hedel 
Wouter Bolcx 
Henrick Dircx Pelgrom 

1505 
1506-1507 l e  vijf van 1505 + 

Mathys Lamberts 
Jan vande WyeI 
1538 
1539-1540: Gysbert Herinck 

Dirck van Wyck 
Wouter van Lyth 
Cristoffel Kemp 

Nummering: 
zonder letter schepen 
R rentmeester 
P pensionaris 
S secretaris 

[l] bestuurlijke functies en reizen in dienst van de stad. 
[l] financieel-economische positie in zettingslijsten; beroep. 
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N.B.: alleen de financieel-economische positie van de bestuurders die in de periodes 1500- 
1514, 1548-1557 en 1569-1579 actief waren (zie hoofdstuk 8); de procentgroepen uit de 
eerste twee periodes worden aangeduid als %A en %B; voor de derde periode, aangeduid 
als C, is het betaalde bedrag aangegeven (zie tabel 8.14). 
[3] studie. 
B.F.T. baccalaureus formatus theologiae; 
D.T. doctor theologiae; 
J.U.L. juris utriusque licentiatus; 
L.A. licentiatus artium; 
M.A. magister artium; 
M.D. medicinae doctor; 
U.I.D. utriusque iuris doctor. 
(41 lidmaatschap van de Lieve Vrouwe Broederschap: nummer verwijst naar bijlage 6. 
[S] familie: ouders, grootouders; kinderen voorzover die relaties met de bestuurlijke elite 
hadden; familierelaties met andere leden van de bestuurlijke elite: 
0: ouders; 
zv zoon van; 
dv dochter van; 
x gehuwd met; 
!c: &deren: a!!een indien deze relatics nilderen Uic de bes;Uuïlijke zijiï 

aangegaan. 
[G] bijzonderheden. 
Naar literatuur die reeds in de tekst is aangehaald, wordt op de gebruikelijke wijze in 
verkorte vorm verwezen; literatuur die slechts in deze bijlage wordt aangehaald, wordt bij 
eerste vermelding volledig vermeld, bij verdere vermeldingen wordt riaar de plaats van 
eerste vermelding verwezen. 

BL 
irnm. 
NL 
NS 
PB 
SP 
SR 
Tax. 
<nr.> 
o 

Brabantse Leeuw; 
immatriculatie; 
De Nederlandsche Leeuw; 
nomina scabinorum; 
pensioenboek; 
schepenprotocol; 
stadsrekeningen; 
Taxandria; 
verwijst naar andere nummers in bijlage 3. 
geboortedatum of -jaar 
datum of jaar van overlijden 

AD " 1509 t 16-2-1554 
[l] SECRETARIS 14-5-1545 - t; reis 1545 46 47 48 49 50. [2] %B 10. [3] mr. [S] 0: Gerit van 
Achelen x Judoca Gerits Kuyst; x Arnolda de Wolf dv <185>, die hertrouwde met <S9>. [6] Adriaen 
begon zijn carrière als klerk van de griffie. Schout Jan van Brecht spande o p  een niet nader te bepalen 
moment een proces tegen hem aan, omdat hij slechts 16 tot 23 regels per bladzijde schreef, terwijl hij 
volgens de ordonnantie 25 regels en 16 sillaben in elckeri regule diende te schrijven. De uitkomst van 
dit proces is onbekend. Zijn ooms Jan, Ygram en Willem <3> zijn schepen geweest. 

W.J.F. JUTEN, 'Van Achelen', Tax. 20 (1913) 193-206, aldaar 196; SY2 326; SY3 248; SR 1535-1553; GAH OA 
A594; NS 1545, 1553; SP 1923 174v; ARA0 AA 1426; Universiteit Leuven, Cartulariurn 's-Hertogenborch, 2321. 
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t 7-1534' 
[ l]  SCHEPEN 1524 30. [5] O: <3>; x Aleyt Vogels (dv Dirck x Aleyt Bolcx); k:<4>; Hillegonda x 
<152>. [u] Hij werd in 1518-1519 gewoon lid van de Lieve Vrouwe Broederschap. 

' Juten noemt als overlijdensdatum 27-7, Vorstermaii 24-7. 
JUTEN, (zie <SI>), 199, 204; SY2 5, 120; SY3 572; A.A. VORSTERSIAN VAN OYEN, 'Geslacht van Achelen', NL 
2 (1884) 11-13, aldaar 12; NBS nr. 58; AI1.B rekening 1518-1519. 

" t 1498 t 1574-1575 te Mechelen 
[l]  SCHEPEN 1527. [3] imm. Leuven 8-2-1515; imm. Montpellier 2-10-1519; mr., M.D. [5] 0: <3>; 
x Maria I'Apostole (dv Pierre x Maria de la Garde). [6] O p  het moment van zijn benoeming tot sche- 
pen in 1527 verbleef hij in Antwerpen. In 1530 kwam hij als arts in dienst van landvoogdes Mar-  
garetha van Oostenrijk. Van 1558 tot aan zijn dood was hij ctadsdokter in Mechelen. De grootvader 
van moederszijde van zijn vrouw, Lopez de la Garde, was arts van Maxitniliaan van Oostenrijk 
geweest. 

JüTEN, (zie <SI>), 198; SY2 120; W.H.G. VAN AGGELEN, Arrirriuin Rege. Een krorriek wo~r de fflmilie vori Aggeleii 
(Den Haag 1983) 80; A.J. VAN AGGELEN e.;i., Ariiinrr~ir Rege l1 (Nola~id 1990) 64, 73, 79, 83, 103 [de wijzigingen 
in de srarnbooni in dit tweede deel ii1.b.t. Henrick van Achelen zijn oiijuisrj; MUL 111 503; GOURON ed., La  i m t r i -  
c& ... Morrfpcllier, iir. 648; KERCKHOFFS-DE HEY, De Grote Rood er, zrjri firrrcti«rwr~serr, 10; SR 1527 1552 
1574; 1% 125v, 241v; SP 1285 277rv (i.v.m. enia~icipacie); SP 1358 60v (liij machtigt zijn broer Woucer iriiddeis een 
schepenbrief van ,Meclielen). 

t 11-4-1527 
[l]  SCEIEpE>< 1497 1508 22 (23.12-1522 bc$digd ipv  dc TGcï!cdcn Jan van Guil;eïs]aeï <83>); reis 

1517 19. [2] % A  1. [4] 002. [5] O: Gerit van Achelen x Elisabeth Henricx van Uden; x Jacoba van- 
der Ruilen (dv Wouter x Hillegont van Rode); k: <l> <2> <S> <RI>,  Agnes x <171>. [C;] Bij zijn 
benoeming in 1497 bevond hij zich in Antwerpen. In 1519 trof een stedelijke bode hem in Mechelen. 
In 1506-1507 was hij een van de lootmeesters van de stedelijke loterij. Hij is begraven in de Sint3an. 

JUTEN, (zie <Si>), 197; VORS'I'ERMAN VAN OYEN, (zie < l> ) ,  11; SY2 120, 203; SY3 443; A. DE ROEVER, 'Een 
tak van liet Brabanrsche geslacht de Roovere', Noordbrabn~rtsche ol~narrok (1893) 785-806, aldaar 787; SR 1497 
1519; A1I.B rekening 1509-1510. 

"1532-1533 t 25-1-1616 
[l]  SCHEPEN 1560. (31 imm. Leuven 31-7-1547; mr. [4] 003. [5] 0: <l>. [6] schout van Maasland 
..1564-1580..; jonker. 

JUTEN, (zie <SI>), 205; SY2 120; SY3 68; .MUL IV ,347; J. CIJNEN, Gescbiedoris warr Oss (Oss 1932) 115; SR 
1580; ARAB Raad van Brabant 649 301; SP 1385 4621.4631; SP 1391 349v; SP 1404 1321. 

5 -. 1509 t tussen 1579-1586 
[l]  SCHEPEN 1538 4 2  4 9  55  58 (ipv de overleden Jan van Brecht <37>) 62  63; reis 1542. [2] %B 4. 
[3] imrn. Leipzig 1524; mr. [S] 0 :  <3>; x (1) Elisabeth Aertsen (dv Dirck x Aleyt vande Kerckhof); x 
(2)  Anna Henrick Beyens; k: Aleyt x <6>. 

JUTEN, (zie <SI>), 198-199; SYI 267; SY2 5, 120; VORSTERSIAN VAN OYEN, (zie < l> ) ,  l l;  S,UITS, De grnfzer- 
kerf 206; VAN AGGELEN 11, (zie <2>), 101-102; ERLER, hlartikel Leipzig 1590. 

t 20-9-1550 
STHUISMEESTER 14-5-1546 - t. [2] snijder. [§l 0: <3>; 
was in 1.533 deken van de schutterij van de Oude Voet- 

boog. Niet te verwarren met zijn oom Ygram van Achelen, schepen in 1491. 
JUTEN, (zie <SI>), 198; SY2 120; SY3 443; i:. BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pel- 
grom', Tax. 13 (1906) 102-112, aldaar 107; ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', BL 38 (1989) 11.5; SR 1533. 

C 1526 t 19-5-1596 
[f] SCHEPEN 1558 61 64 65  6 9  75 (ipv de overleden Riltger van Berkel <18>) 7 7  80 8 5  (ipv Men- 
rick van Broekhoven <44> die oorspronkelijk benoemd was) 86 89  92; KERKMEESTER 1584-1586; 
reis 1565. j21 C 25 L. [3] imm. Orléans 1546 en 1549; mr., J.U.L. [4] 004. [s] O: Adriaen Zeger Jan 
Elias van Cuyck x Heilwich Jan Eyckmans; x ( l )  Heiiwich (ook: Hadewich) vander Stegen dv <165>, 
weduwe van <143>; x (2)  Aleyt van Achelen dv <S>; k: Adriaen, schepen 1598..; Zeger, schepen 
1610.. [6] Tussen 1575 en 1580 wordt hij als weesmeester vermeld. 
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SY2 9, 194, 252, 279, 465; SY3 159, 161; SXtITS, De grafzerke~r, 151; B.W. VAN SCHIJNDEL, 'Oude Brabanrse 
families 7: Houiappel', BL 16 (1967) 33-38, aldaar 35; B.W. VAN SCHIJNDEL, 'De Braharirse familie Hourappel', 
Gem Nostra 8 (1953) 192-195, aldaar 193; B.\V. VAN SCHIJNDEL, 'Oude Drunenje geslachteri', Met gomor t r w  
17 (1967) 106-116, aldaar 116; PLO nr. 1222; DL0 95; GLEBBEEK, Kerkfabriek, 193; SR 1575; PB 263v; GAH 
OA A6 5-6-1584; SP 1413 297v; SP 1415 401"; SP 1417 95". 

t1516-1517 
[ l ]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1515. [z] %A 6. [5] 0: Henrick van Aerle x Udelda Daniels 
Croock. 

SP 1256 307v; 1272 359rv; 1275 1241. 

R3 ARNT AERTSEN t voor 1539 
[ l ]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1511. [S] 0: Dirck Aertsen van Drie1 x Elisabeth Engberts vanden 
Hezeacker; x Johanna de Wolf dv <185>, die na zijn overlijden hertrouwt met Daniel Daniels van 
Vlierden, gasthuismeester 1532-1546; k: <7>. 

B.V.B., 'Her Bossche geslacht Aerrssen', Tax. 43 (1936) 207-211, aldaar 208-209; C.P.J. VAN VLIERDEN, 'Her 
Brabanrsche en het Geidersche geslacht vaii Vlierden', NI. 22 (1904) 54-72, 81-93, aldaar 62; SYl 227. 

7 DIRCK AERSS 0 t 9-3-1568 
[l] SCHEPEN 1555. [2] %B 5. [4] 007. [5] 0: <R3>; x Henrica vande Stadeacker (dv Joseph Hen- 
ricx x Ida Mathys Brugmans); k: geen. 

B.V.B., (zie sR3>) 209; SYl 361, 228; SY3 401; A1LB rekening 1567. 

8 DIRCK AERTSEN " 1529-1530 t ? .  
[ l ]  SCHEPEN 1564 78; reis 1578. [2] koopman. [4] 009. [5 ]  0: Dirck Dirck Aertsen (broer van 
<R3>) x Aleyt Lamberts vande Kerckhof; x (1) Judith van Elmpt dv <R18>; x (2) Raesken Hack (dv 
Gerit Hack van Alem x Catharina Raassen dv <158>). [6] In 1569 was hij woonachtig in Gewanden. 
Hij is de beruchte president-schepen uit het jaar 1578 (zie daarover Pirenne); na 1579 verbleef hij in 
Holland (zie Van Gurp). 

In de Obirus Frarriini vaii de Lieve Vroiiwe Rro~derschap staat vernield dar lhij in maarr 1597 is overleden; Van 
Gurp toont aan dar hij zeker in 1599 nog in leven was en waarschijnlijk rond 1604 is overleden. 
B.V.B., (zie <R3>) 210; SYI 238; SY2 5, 26; PIKENNE, 's-Hertogcrrbosch tusseri Atrecht en Utrechi; VAN GURP, 
Dirck Dircks Aerts: SR 1568. 

9 ACK t 10-2-1509 
[ l ]  SCHEPEN 1475 (10-7-1476 beëdigd ipv de overleden Peter Steenwech) 82 86 90 94 (wordt 
burgemeester, als schepen vervangen door Lucas van Erp <69>) 98 1502 07; BURGEMEESTER 
1494; reis 1502 03 04 06 07. [2] %A 1. [4] 012. [S] 0: Berthout Back x Maria Wolfardi de Rover; x 
Adriana van Wylich 1 Wylick; k: <10>. [u] Hij was ridder en heer van Asten. Hij bezat een landgoed 
in Oisterwijk. Met zijn vrouw ligt hij begraven in de kapel van de Lieve Vrouwe Broederschap in de 
Sinr-Jan. 

SY3 184; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Iers over de familie Dacx van Tilburg', Tax. 30 (1923) 171-180, aldaar 
179; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heerlijkheid Asten', Tax. 22 (1915) 65-73, aldaar 70; BOEREE, De kroniek 
van het geslacht Ruckx, 497, 502-503; P. GERLACH, 'jeronimus van Aken alias Boscii en de Onze Lieve Vrouwe- 
Broederschap' in: Jherotriirrirs Boscb Bijdragerr ('s-fkrrogerihosch 1967) 48-60, aldaar 54, 56; G. NOUWENS, 'Du- 
rendael', Het Brabantse Kosteel 9 (1986) 33-78, aldaar 37; SR 1502; ARAB RK 636 316r. 

t 15-9-1509 
[ l ]  SCHEPEN 1505. [2] %A 19. [S] 0: <9>; stierf ongehuwd, had wel een natuurlijke zoon. [6] Hij 
was jonker en heer van Asten. 

SY3 185; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heerlijkheid Asren' (zie <9>), 70; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Iers over' 
(zie <9>), 179; BOEREE, De krorriek vnrr het gesl<~cht Bacbx, 497, 503. 

'VA N " 1506-1508 t 4-12-1571 
[ l ]  SCHEPEN 1538 39 42 43 46 47 50 53 54 57 58 (7-1-1559 beëdigd ipv de overleden Ghysbert 
Pels <151>) 61 62 65 66; reis 1542 43 46 48 52 S3 SS 63 65. [2] %B 5. [3] imm. Keulen 22-3-1525; 
imm. Leuven 16-1-1530; imm. Orléans 31-1-1530; mr., licentiaat in de rechten. [4] 015. [S] 0: <13>; 
x Anna Geck dv <80>. 

SY2 90, 263, 463; JUELSSEN, 'Gerard M~chiels', 148; PB 240r, 335v. 
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12 PETER VA t 19-8-1540 
[ l ]  SCHEPEN 1533; RENTMEESTER DOMEINEN EN BEDEN KWARTIER 'S-HERTOGEN- 
BOSCH 1497-1530; reis 1533. [4] 017. [5] O: Jan Willekeris van Balen; x Aleyt Wouters van Acht. 
[u] Op  1-2-1506 wordt Peter van Balen ingeschreven als poorter van 's-Hertogenboscb. 

SY2 69, 89; ARAB RK 15773-15774; GAH OAA 8085; SP 1276 Ir; SP 1325 451. 

" 1476-1479 te Oirschot t 1540-1541 
[l] SCHEPEN 1527 28. [2] volgens Beelaerts van Blokland heeft hij korte tijd in Leuven gestudeerd. 
[5] O: Rutger Belaerts x Aleyt vander Vleuten; x (1) Elisabeth dv Marcelis Henricx van Orthen; x (2) 
Johanna Aertsen (dv Dirck Aertsen van Driel x Elisabeth vanden Hezeacker); k. ex (2): Anna x <R4>; 
Huberta x <SIS>. [6] Op 7-1-1508 is hij ingeschreven als poorter van 's-Hertogenbosch. 

A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Oirschotse tak der familie Beelaerts', Tax. 9 (1902) 58-62, aldaar 59, 61; A.iM. 
FRENKEN, Gerreulogieë~r uurr eerrige uooriti7rrre, aan elkaar werwarrte hleierijsche geslachterr ('s-Hertogenbosch etc. 
1918) 13-14; F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Het geslacht Beeluerts (Den Haag 1955) 37-40; B.V.B., (zie <R3>), 
208-209; SY2 120, 169; GAH OAA 8085; SR 1543, 1544; AILB rekening 1540. 

" I 1515 (te Weert ?)  t 4-9-1584 
[l] GOEDE MAN 1545 46. [4] 032. [S] 0 :  mr. Gerit vanden Berge (mogelijk dezelfde als Gerardus 
de Monte de Endovia, die 28-2-1507 in Leuven werd geïmmatriculeerd); x (1) Anna Belaerts dv 
c13>; x (2) Weyndelmoet van Ouden dv <R54>, weduwe van Jan Rohert Heyrnans; k: ex (1) Gerit 
variden Berge, schepen 1584..; ex (2) Anna x Willem Oliviers van Berchuysen, schepen 1596.. [6] Hij 
wordt, afkomsrig uit 'Weert, in 1542-1545 poüiiei van de stad. :li 1545-1546 cn 1546-1547 
fungeert hij als deken van de jonge schuts. Hoewel genomineerd voor dat ambt, is hij nooit schepen 
geworden, waarschijnlijk omdat hij geen geboren Brabander was. Mogelijk verwant met Goyaert 
vanden Berge, in het midden van de zestiende eeuw deken van het kapittel van Eindhoven. 

VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <13>), 62; SY1 287, 367-368; SY2 74; SY3 401.402; FRENKEN, (zie <13>), 15; 
BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <13>), 43; MUL li1 327; PB 409r, 433"-4341, 446r; SR 1542, 1545, 1546; 
ARAB AA 809130; SP 1353 49r. 

" I  1476 t 16-5-1558 
[ l ]  SCHEPEN 1512 32. [2] %A 26. [S] 0: Hugo van Berkel x Ida Willem Suerrnont; x Elisabeth 
Henrick Hoernkens. [6] Hij was gewoon lid van de Lieve Vrouwe Broederschap. Waarschijnlijk was 
hij gewoonlijk woonachtig in of nabij Veghel. Hij is begraven in de kerk van Veghel. 

SY3 27, 54, 273; A. VAN SASSE VI\N YSSELT, 'De Noordbrabantsche tak der faniilie Siiermondt', Tax. 21 (1914) 
35-40, aldaar 35-36; PB 227r, 39Sr; SR 1543 1.552; AlLB rekening 1558; SP 1249 3561. 

RK t tussen 1531-1538 
[ l ]  SCHEPEN 1502 19 24; reis 1512. [2] %A 30. [S] 0 :  Gerit van Berkel (schepen 1452, 1482) x 
Agneta Arnt Dicbier; x Mechtelt Berwout (dv Rutger Goyaerts s ElsbenaIElisabeth Dicbier); k: <18>; 
Heilwich x <76>. [6] Toen hij in 1.502 tot schepen werd verkozen, bevond hij zich op zijn landgoed 
te Asten. 

SY! 296; SY3 49; A. VAN SASSE VAN YSCELT, 'De kasreelen Coiidenhove en het hof, Tax. 5 (1898) 15-19, 40-47, 
aldaar 16; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Een Bossche sclicpenakre betreffende de families van Berckel en Van 
Coudeiihove', Tax. 42 (1935) 148-151, aldaar 148; PB 130v-131r, 16Sv, 171v, 190r, 204r, 222v, 260v, 2731, 297v, 
3791; SR L.502; SP 1265 75v; 1267 42v; 1302 86v. 

" 1496-1499 t 13-6-1546 
[ l ]  SCHEPEN 1532 33 36 43. [5] O: Jan van Berkel x Elisabeth de Quade van Ravesteyn; x (1) 
Maria Goyart Sterck, weduwe van Jan van Gameren; x (2) Judith van Vechel dv <R63>, later her- 
trouwd met c61>. [6] Hij is begraven in de Sint-Jacob te 's-Hertogenbosch. 

SY2 218, 257; H.J. ALLARD, 'De familie van den heiligen l.eonardus van Vechel en verwante geslachten', Tal. 1 
(1894) 174-179, 181-186, aldaar 181; PB 3941,4021; SP 1332 293v-2941; 1389 351v. 

t 15-9-1522 
[ l ]  SCHEPEN 1500 09 13 17  21; GASTHUISMEESTER ....- t; reis 1500 07 09 11 12 13 15 16 17  
19 20. [2] %A 5. [4] 035. [S] O: Gerit van Berkel; x Aleyt Arnts vande Hove. 

A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adellijke faniilie van Eyck', Bijdragerr wurr het Prouitrciaal Gotoot -  
schnp warr krirrsterr eti rueterrscbappetr irr Noordl>ral>airt (1918) 8; H. VAN ROOY, 'Bosschc testamenten uit de 16e 



Heren van de raad 

eeuw', Tax. 35 (1928) 294-302 (tesran1eiit van Aleyr); NS 1521; SP 1270 27v; 1306 186r. 

"1499-1502 t 19-12-1575 
[l] SCHEPEN 1534 43 47 61 71 75; reis 1543 44. [4] 039. [S] 0: <IS>; x Livinia van Coudenhove 
(dv heer Jan, ridder en heer van Gentbrugge etc. x Anthonia Adomes); kinderloos. [6] Rutger werd in 
1557 pandheer van Nuenen, Nederwetten, Gerwen, Tongelre. Toen hij in 1561 tot schepen werd 
gekozen, was hij in Nuenen woonachtig. Zijn uitvaart vond plaats op 7-2-1576; hij is begraven in de 
Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. 

SY3 49, 53; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <17>), 8; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heerlijkheid Tongelre', 
Tax. 1 7  (1910) 133-135, aldaar 134; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De kasreelen' (zie <IS>), 15-16; VAN SASSE 
VAN YSSELT, 'Een Bossche schepenakte' (zie . - I j>) ,  148; Ch.C.V. VERREYT en W.J.F. JUTEN, 'Noordbrahantsche 
scllepenzegels', Tax. 3 (1896) 279-287, aldaar 279; S,MITS, De grof schrift er^ 14; J.  COENEN m.m.v. E. ALISIC, Vijf 
eerrruerr kerkdorp Nirerteri. Eeri tenigblik op Niieiietr (mitreeks 1496 (Nuenen 1996) 53-55; GAH OA a 3  (lijfrente 
13-1-1540); GAH OA A3 45r; GAH OA Charrers en privilegebrieven 809. 

" i 1530 t 10-6-1588 
[Z] SCHEPEN 1566 69 71 (79: niet verschenen, niet beëdigd) 81 82 85; reis 1567 68 69 70 71 72 73 
74 75 76; WEESMEESTER 1584 [4] 041. [S] O: Willem Roelofs Berwouts x Johanna Jans van 
Vlierden; x (l) Catharina van 0 s  dv <144>, weduwe van Jacob de Cock en van c25>; x (2) Francoise 
Wyts; geen kinderen. [b] jonker. Hij wordt pas in liet schepenjaar 1573 poorter van 's-Elercogen- 
bosch. Hoewel in 1579 tot schepen benoemd, weigerde hij deze functie te aarivaarden. I11 1581 werd 
hij wel weer schepen. 

SY3 231; A. VAN SASSE VAN YSSELl, 'Oe kasteelen van Blaarthem', Tax. 21 (1914) 121-144, aldaiir 124; J.Th.M 
,MELSSEN, 'De visrechten op de Dommel bij Eindhoven' in: J. SPOORENBERG er1 H.A.M. DE WIT ed., Eirrdboverr 
door de eerriuerr (Eindhoven 1982) 47-72, aldaar 63; SCHUITELAAKS, '"Alsoo nu barnisse aenstaende is..."' 41-43; 
B.W. VAN SCHUNDEL, 'Oude Brabantse families 4: van Oss', BL 7 (1958) 184.192, aldaar 187; SR 1573; SP 1411 
116v-117"; 1854 120r-1231. 

t 1532 
[l] SCHEPEN 1508 24 27; reis 1527 28 29; reis 1507. [2] % A  7. [4] 043. [S] 0: Roelof Roelofs de 
Bever (schepen i457..1491) x Catharina Jan Monix; x Hillegonda van Veen (dv Robert, schepcri te 
Heusden x Elisabeth Spierinck van Aalburg); k: d l > .  

SY2 67, 498; SASSE VAN YSSELT, (zie <13>), 62; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie van Grevenbroeck en 
de heerlijkheden Loon o p  Zand, 'Mier10 en Helvoirr', Tax. 8 (1901) 3-7, 33-41, 66-75, 101-112, 153-175, aldaar 74; 
A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grafzerken en wapenborden in de hervormde kerk re Beilicum', Tax. 20  (1913) 123- 
132, aldaar 127; F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Extract uyr de genealogie van de faniilie Van Veen, gesproteri 
uyt den huyse van Heiisden', Tax. 7 (1900) 196-204, aldaar 199, 201; PB I j I r ,  240v. 

" i 1513 j- na 20-10-1573 
[l] SCHEPEN 1550 53 58 61 65 (9-5-1566 beëdigd ipv de overleden Gerit van Vladeracken <177>). 
(21 %B 1. [s] 0: c20>; x (1) Anna vanden Schoyte (dv Jan, schepen van Antwerpen, x Elisabeth/lsa- 
bella van Mechelen); x (2) Emerentia dv jonker Anihonis van Dilbelte, heer van Attenhoven; k: ex ( I )  
isabella x c137>. [6] Wellicht is hij dezelfde als de Roelof de Bever, die vóór 1541 hofmeester van de 
bisschop van Luik is geweest. Mij was veelal woonachtig in Berlicum. 

SYl 81; SY2 498; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grafzerken' (zie <20>), 127-128; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'De 
Bossclie f.iiiiilie Monicx', Tax. 34 (1927) 43-47, aldaar 47; REELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <20>), 201; SP 
1396 147r-14Yr; SP 1398 10r. 

" 2 1461 i 1536-1540 
[d] SCHEPEN 1499 1525; GASTKUISMEESTER 1.526-1528; reis 1507 12 25. [2] %A 6 .  [SJ O: 
Arnt Arntc Beys x Herherca Peters Oets, weduwe van Gielis vander Poorten; x (1) Elisabeth N., 
weduwe van Alaert Spycker; x (2) Dircxken Gielis varider Poorten. [G] In 1519-1520 was hij deken 
van de Sint-Annabroederschap in de Sint-Annakapel aan de Hinthamerstraat. In I529 zegde hij het 
lidmaatschap van het korenkopersambacht op. De bewering van Boeren dat hij een zoon van Jeruza- 
lemvaarder Lodewyck Beys zou zijn, is onjuist. 

SY1 286; P.C. BOEREN, 'Lodewijk Beys. Een 's-Hercogenbosch Jeruzaienivanrder', Edeie Bral,iiirt, 30-6-1950; PB 
26v, 93v, 95v; AILB rekening 1535; SP 1272 6 3 ;  1287 83v; 1290 1161; 1291 1871; 1293 lS9r; 1297 179v; l311 
16r. 
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23 11-10-1519 t 13-4-1584 
[l] SCHEPEN 1546 47 50 51 54 55 58 59 62 63 66 75 79 83; reis 1548 49 50 54 55 58 59 60 61 
63 64 67 73 74 75 76 77 78 79. [2] %B 6; C 100 L. [3] imm. Leuven 8-1535; imm. Orléans 1542; 
mr., licentiaat in de rechten. [4] 049. [S] O: Henrick Jans Bloeyman x Catharina Marten Gerits 
Olyslegers alias Ceelen; x Elisabeth Lombaerts van Enckevoirt dv <S11>; k: Jan Bloeyman, schepen 
1592. [6] Hij kocht in 1559 de pandheerlijkheid Helvoirt en verwierf een jaar later het kasteel 
Zwijnsbergen aldaar. Zijn handelwijze ten tijde van de Beeldenstorm leidde ertoe dat hij eind 1567 
op bevel van Alva werd gearresteerd. Uiteindelijk werd hij vrijgelaten. Pas na het vertrek van Alva 
keerde hij terug in de Bossche schepenbank. Op 21-4-1584 is hij begraven in de Sint-Jan. 

SYI 210, 249; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Bossche rak der faniilie Wynants van Resanr', Tax. 9 (1902) 294- 
296, aldaar 294; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grevetibroeck' (zie <ZO>), 154; Ch.C.V. VERREYT en W.J.F. JUTEN, 
'Noordhrahaiitsche zegels', Tax. 4 (1897) 181-190, aldaar 181-186; B.W. VAN SCHIJNDEL, 'Her Brabantse geslacht 
Lomhaerts', BL 1 (1952) 21-27, 41-49, aldaar 41; F.W. SMULDERS, 'Her kasreel 'Zwij:isbergen' re Helvoort', BL 1 
(1952) 81-87, aldaar 81; MELSSEN, 'Manuaal van Henrick Bloeynians'; MELSSEN, 'Gerard Michiels', 148; W. 
WIJNAENDTS VAN RESANDT, '\Vyiiaiits van Resant', Tax. 11 (1904) 103-1 12, aldaar 106; SMSTS, De grafzerkerr, 
82; PB 263v, 265v, 412v. 

W t vóór 26-6-1553 
[l] GOEDE M A N  1541 42 43 44; reis 1542 43 44. [s] 0 :  <24>; x Elisabeth (dv Jacob Emmen x 
Belia van Berck). 

FRENKEN, (zie <13>), 53; F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Her Oirschorse geslacht Vos van Beerse', Tax. 5 
(1898) 257-265, aldaar 262-263; B.W. VAN SCHIJNDEL, 'Heer en meester Jan Kievirs, zijn voorouders en naaste 
fzmilic', ?.Iet ga;;sc;; trot; 12 (1962) 165 169; 13 (1963) ?-?Y; 42-43, aldaar 13; j.P.V?.A. SM!.?, 'Een 0nbeke:ide 
genealogie Van Boort', Bossche Bijdrageit 25 (1961) 272-276, aldaar 275; PB 437v; SP 1311 432r; 1362 295r. 

" +: 1453 t 1520-1521 
[l] SCHEPEN 1490 98 1503 08 16; KERKMEESTER 1506-1521; reis 1507 13 15 16. [2] % A  8. [S] 
O: Henrick Jordaens van Boert x Sophia Goyaerts van Vechel; x Christina Henrick Jans (van Son?); 
k: <RS>; Elisabeth x <114>. [6] Van 1510 tot 1514 was hij regent van het zinnelooshuis. 

SY2 111; SY3 338; BEELAERTS VAN BLOKLAND (zie cR5>) 261; FRENKEN, (zie <13>), 53; SMIT, (zie <R4>), 
273; A. VAN DER DOES DE WILLEBOSS, Strrdiebeimerr. Berrrzerrstichrirrge>r voor de stad err voormalige meijerij 
vair 's-Herfogenbosch I1 ('s-Hert»geiiboscli 1905) 114; AILB rekening 1520; PB 1321, 244r, 268v, 316v, 320r, 389r; 
SP 1270 44". 345"-3461. 

2 1493 t 25-11-1562 
[l] SCHEPEN 1532 37 38 48 52 56 57 60; H.GEESTMEESTER 15-4-1545 - 1561; reis 1532 44 47 
48 49 52 55. [2] %B 2; wollenlakenkoper. [4] 054. [S] 0 :  <26>; x (1) Adriana dv Jan Lambert Maes 
van Roy; x (2) Catharina van Os dv <144>, weduwe van Jacob de Cock, na het overlijden van Frans 
Bogart hertrouwd met <19>. [6] Hij is in de jaren veertig van de zestiende eeuw drossaard van Geel 
geweest. Hij is begraven in de Broederschapskapel in de Sint-Jan. 

SY2 499; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Kasteeltjes nabij de Doniiiiel te Vught', Tax. 29 (1922) 3-10, aldaar 6; 
SMITS, De grafzerkerr, 233; VAN SCHSJNDEL, (zie <19>), 187; GAH Collectie Provtriciaal Genootschap 266b; SP 
1349 98r; 1365 ?Sr; 1381 571v-572v. 

t 
[l] SCHEPEN 1501 05 09 13 17 21; RENTMEESTER 1496; LEPROZENMEESTER 1515-1524; 
reis 1496 1500 01 04 06 07 09 11 12 13 14 16 17 23. [2] %A 10; drapenier. [S] O: Jan Bogaert x 
Margaretha Gielis Jans van Helvoirr; x Margaretha dv Jan Ghysberts (vanden Hoevel) x Mechtelt 
Berthout Berthouts; k: <25>. [6] In 1506 was hij lootmeester; in 1508 en 1512 hoofdman van de 
Oude Voetboog. 

PB 251v, 286v; SP 1277 88v; 1283 482r; 1291 51r; 1300 201v. 

27 O t 15-1-1533 
[l] SCHEPEN 1511 16 26. [2] %A 5. (41 055. [S] 0: Willem Nicolaes van Bokhoven x Elisabeth 
vande Merwede; x Margaretha de Borchgreve dv <28>; k: Cornelia x <177>; Gertruyt, die later 
Petronella wordt genoemd x <36>. [6] Hij was heer van de Nemerlaer onder Haaren. 

SY1 296-297, 377, 434; SY3 386; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heerlijkheid Geffen', Tax. 37 (1930) 281-296, 
aldaar 286; A. VAN OIRSCIHOT, Middeleeuwse knstelerr "art Noord-Brabarit. Hrtri beworiers eit bewogerr geschiede- 
nis (Haaren 1981) 35. 
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t 
[l]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1515. [3] imm. Leuven 6-6-1499. [S] zijn familierelaties zijn ondui- 
delijk. 

,MUL I11 186. 

R 7  t 1512-1513 
[l]  RENTMEESTER 1482 95; GOEDE M A N  1504. [2] %A 4. [S] 0 :  Jan Jans Bolcx x Heilwich 
Wouters vander Ruilen; x Elisabeth Goyaert Cuypers; k: Johanna x <65>; Heilwich x <156>. 

SY1 151; SY2 433; PB 351, 97r, 991; SP 1253 311v; 1265 270v; 1278 2241. 

t 27-6-1519 
[l]  SCHEPEN 1471 78 84 88 92 1500 04 12; reis 1497 98 1500 04 12. [2] %A 1. [4] 059. [5] 0: 
Dirck de Borchgreve x Margaretha Bac alias Houtappel; x Gertruyt Arnt Brant van Grobbendonck; 
k: <29>; Maïgaretha x <27>. [6] In 1485-1486 wordt hij vermeld als stadhouder van de hoogschout. 
Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SY1 296; S'MITS, De gri7fzerkerr, 2-3; Ch.C.V. VERREYT en W.J.F. JUTEN, 'Noordbrahanrsche zegels', Tax. 6 
(1899) 24-32, aldaar 2.5; AILU rekening 1485. 

" 1 1488 f 30-1-1.536 
[I] SCHEPEN 1513 17 21 24 25 28 31 32; reis 1513 17 27 28 30. [2] %A 41. [3] imm. Orléans 
1509; mr. licentiaat in de rechten. [S] 0: <28>; ongehuwd. [G] Hij was commissaris van de schou- 
wenteliing in het k w a r t m  van Brussel in 1526. Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SY1 377; PLO nr. 493; CUVELIER, Dfrioiìibreinoits, CCL; PU 259v; SP 1284 540r; 1302 382v. 

t 15-4-1519 
[ l ]  SCHEPEN 1502 14 18 (overleden, vervangen door Goyaert van Middegael <130>); reis 1512 14 
15. [2] %A 21. [S] 0: Peter Rycoit de Borchgreve; x ( l)  Zymborch vander Dussen (dv Floris x Elisa- 
beth Brant); x (2) Beatrix van Dommelen (dv Adolf x Heilwich Loenmans); k: <31> <32>. 

SY1 433-435; SY2 71, 471; VERREYT en WTEN, (zie <28>j, 25; PB 130u, 192i, 263r, 2941; SR 1280 221v; 1293 
3841; 1300 I l l r .  

3 " - 1503 t 6-9-1553 
[l] SCHEPEN 1544; reis 1544. [3] imm. Leuven 28-8-1521. [S] 0: <30> cx (1); x Anna van Nulant. 

VERREYT en JUTEN, (zie <28>), 26; MUL 111654; PB 294r. 

3 " 1512-1513 t 1-2-1589 
[ l ]  SCHEPEN 1543 46 49 52 55 58 59 62 65 69 80; reis 1543 68 69 70 76 79. [2] %B 4; C 25 L. 
[4] 060. [5] 0 :  <30> ex (2); x Everarda van Nulant (dv Everaert x Adriana van Kessel); k: Jan, 
schepen 1581 ...; Everaert, schepen 1587 ... [6] Hij was jonker en heer van Oerle en Meerveldhoven. 

SY1 434; SY2 295, 447; SY3 387; VERREYT en JUTEN, (zie <28>) 25-26; PB 192r, 2631; SP 1362, 47"; 1389, 
198r. 

3 3 " z 1440 f 18-11-1507 
[l]  SCHEPEN 1469 86 90 95 99 1503 07; BURGEMEESTER 1497; reis 1496 97 1500. [2] %A 4. 
[3] imm. Leuven 26-5-1459; mr. [4] 062. [S] 0: Jan vanden Bosch x Wilhelmina van Kessel; x Elsbe- 
na Bolcx (dv Jan x Heilwich vander Rullen); k: Aleyt x ~ 9 2 s .  

SY2 290; SY3 33, 168; VERREYT cri JUTEN, (zie <28>) 31; J.D. WAGNER, 'Het geslacht Kemp', Tax. 22 (1915) 
61-64, aldaar 62; .MUL 11 61; SP 1277 Ir, 1278 341; 1279 151. 

OXTE > t 
[l]  GOEDE MAN 1526 27 28; reis 1526. [S] mogelijk te identificeren met de lakenkoper Henrick 
Jans van Boxtel, gehuwd met Mathea (dv Andries Mathys x Agnes Adriaen van Mulsel). 

SP 1280 371v; 1286 335r; 1297 260r; 1305 90r. 

34 A R N T V  RECHT t 9-7-1580 
[l]  SCHEPEN 1579; reis 1579. 12.1 C 12 E. [4] 067. [5] zv <37>. [6] jonker. 
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35 GOESSEN VAN BRECHT t 26-11-1518 
[l] SCHEPEN 1483 89 98 S502 07 11 15; BURGEMEESTER 1494; reis 1506 10 11 12 13 16 17. 
[2] % A  2. [S] O: Jan van Brecht x Theoderica de Lu van Montfort; x Elisabeth / Isahella van Wyfliet 
(dv Anthonius x Gertruyt van Ackersloot van Amerongen); k: <37>; natuurlijke dochter Johanna x 
<82>. [6] Hij was jonker en heer van Hagoort. Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SY2 94, 130; A. VAN SASSE VAN YSSELT en W.J.F. JUTEN, 'Het huis Groenendaal onder Hilvarenbeek', Tax. 17 
(1910) 187-192, aldaar 190; ShIITS, De grafzerkerr, 25; VAN DIJCK, ',Meester ,Martinus Grevius', 67. 

36 GOESSEN VAN BRECHT O 1518-1519 t 1602 
[l] SCHEPEN 1544 48 51 54 57 63 83 84 90; KERKMEESTER 1581-1586; reis 44 54 55 77. [2] 
%B 4. [4] 068. [S] 0 :  <37>; x Gertruyt / Petronella van Bokhoven dv <27>; k: Margaretha x Willem 
van Erp, schepen 1581.. [G] Hij was heer van Hagoort. 

SY2 94, 221; SY3 161, 386; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Van Oss', Tax. 30 (1923) 306-310, aldaar 306; VAN 
SASSE VAN YSSELT, (zie <25>), 6; J.C.A. HEZENMANS, 'Twee levensdagen van Leonardus van Vechel', Dietschc 
Warmde 10 (1874) 197-210, aldaar 208. 

" 1487-1489 t 25-11-1558 
[I] SCHEPEN 1523 26 29 58; LAAGSCHOUT 12-9-1530 - 24-6-1558; HOOGSCHOUT 18-11- 
1535 - 24-6-1558; reis 1523 26 27 29; reis 1530 31 42 43 47. [4] 071. [S] 0: <35>; x Elisabeth van 
Hiinenborch (Uv Jan, ridder, heer van Wa!bach x Dirxlcen Stamelaer: -van Uden); k: :31;:36>, Ja- 
cob, hoog- en laagschout 1558-1599. [6] Ridder, heer van Hagoort. Hij is in 1523-1524 poorter 
geworden. 

SY2 94; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <36>), 306; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <35>), 188; VAN DìJCK, (zie 
<35>), 67; SR 1523; PB 246r; RANB, Collectie Becx, inv.nr. 34. 

38 ARNT VAN BREUGEL O 1532-153.5 t 11-5-161 1 
[l] SCHEPEN 1577 82 83 86 90 97 1600 03; KERKMEESTER 1598-1600; reis 1576 77. [2] C 25 
f .  [3] imin. Leuven 27-8-1554. [S] O: mr. Jan Arnts van Breugel x Elisabeth Mathys van Tefelen; x 
Elisabeth dv Jan Gillis van Mechelen; k: Jan, schepen 1602.'; Albert, schepen 1611.. [6] Zijn vader 
i a n  (imrn. Leuven 5-7-1522) werd in 1535-1536 poorter van 's-Hertogenhosch en was lange tijd 
actief als rentmeester van het kapittel van Sint-Jan. Arnt was van 1561 tot 1585 rentmeester van het 
Groot Begijnhof. Wellicht is hij ook te identificeren met de Arnt van Breugel, die in 1569-1570 
deken van de looiers was of met Arnt Jans van Breugel die in 1576 als gezworene van het 
kramersarnbacht wordt vermeld. Hoewel hij in zijn schepenzegel hetzelfde wapen voert als <39>, is 
geen directe familierelatie aantoonbaar. Voor zijn portret zie afbeelding 7. 

SY1 373; SY2 121, 131, 381; Ch.C.V. VERREYT eii W.J.F. JUTEN, 'Noordbrabantsche zegels', Tax. 6 (1899) 99- 
110, aldaar 105; ,MUL IV 510; Ir! Bi~scodi~cis, inv.nr. 177; P 1318 326r; 1382 159"; 1404 262v; SR 1569, 1576. 

3 REUGEL " 1497-1498 t 1541-1542 
[l] SCHEPEN 1520 37; RENTMEESTER-IN-NAAM 1518; HOOGSCHOUT 12-3-1532 - 19-3- 
1535. [S] O: Willern Thomas van Breugel x Luytgart J a n  Hamers; x Margaretha de Cock dv 4 1 > .  
[6] Tijdens zijn ambtstermijn als hoogschout verwondde hij Henrick van Doerne, heer van Deurne. 
Zijn weduwe bood in 1545-1546 onderdak aan Joest Sasbour, kanselier van Gelderland. 

SY2 131, 383; PB 186r, IS%, 212r, 283v, 342bis-v; SR 1541; 1545; SP 1269 3081; 1320 431; 1321 2941; 1338 78r; 
ARAB RK 12997, Kerstmis 1533 - Sint-Jan 1534. 

2 ROCK " I 1502 t 28 of 29-12-1559 
[l] SECRETARIS 6-4-1541 - t ;  reis 1540. [2] %B 5. [3] mr. [4] 078. [S] O: Henrick Martens Brock 
x Agnes Willem Waterrnaels; x ( S )  Maria Adriaens vander Mazen; x (2) Henrica Jacobs Spycker, 
weduwe van Daniel Daniels van Vlierden. [6] Hij was van 1525 tot 1536 actief als notaris. Hij is 
begraven in de Sint-Jan. 

VAN VLIERDEN, (zie <R3>), 62; SMITS, De gr&erkerr, 274; A.H.P VAN DEN BICHELAAR, Het Bossche rrotn- 
r.iaat irr de rniddelecr~roeri (1.317-1 T.31) (onuitgegeveri doctoraalscriptie, Nijmegen 1989) 229; A1I.B rekening 1535; SP 
1308 265"; 1330 1.54"; 1332 88v-891; 1341 85v; 1350 1291; 1358 471r. 
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40 GOESSEN V t 1526 
[ l ]  SCHEPEN 1506. [2] %A 7. [4] 079. [ S ]  0 :  Gerit vanden Broeck x Aleyt Ricolt van Lytt. [6] Hij 
is begraven in de Broederschapskapel in de Sint-Jan. 

AILB rekening 1526; SP 1268 122rv; 1270 3 6 4 ~ ;  1279 1771. 

R 9  JAN VANDEN BROECK t 1523-1524 
[ l ]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1510. [2] lakenkoper. [5] 0 :  Nicolaes vanden Broeck x Margaretha 
Willems van Lyer; x Johanna Toppens (dv Henrick Goyaert x Maria Wiliems van Merlaer). [G] In 
1506 was hij lootmeester. 

PB 335v; SR 1523; SP 1274 360v-3611; 1279 93v; 1283 487v; 1284 1611; 1286 1531. 

" 1481-1484 t 14-5-1550 
[ l ]  SCHEPEN 1507 20 29 34 38; reis 30 36 38 44 45 46 47. [2] %A 9. 141 080. [5] 0: Gerit Lam- 
berts vanden Broeck x Kathelyne N.; x ( l )  Heilwich Willems Kemp; x (2) Sophia Goyaerts van Mid- 
degael, die na zijn dood hertrouwde met Willem Kyespenninck. [6] In april 1507 wordt van hem 
gezegd dat hij tot Romen buytenlants woenachtich is. 

AILB rekening 1535, 1549, 1557; GAH OA a5 ingrosseerboek 1543-1546, lijfrenten verkocht 21-10-1544, 29-1 
1546; SP 1276 1551; 1289 1191; 1326 25r; 1332 2491; 1353 1491; 1361 513r. 

42 ROELOF VANBEN BROECK t 1532 
[I] SCHEPEN 1500 10 17; reis 1517. [2] %A 5; lakenkoper. [4] 082. 151 0 :  zie ziin broer <R9>; x 
Elisabeth vander Rullen (dv Wouter x Hillegond van Rode). 

PB 125v, 248v; SR 1532; AILB reken~np 1532; SP 1286 1531; 1288 120v; 1289 353v; 1300 42v. 

43 ENRTCK VAN BROEKHOVEN t 1534 
[l] SCHEPEN 1511 27; RENTMEESTER-IN-NAAM 1508; GASTHUISMEESTER 16-6-1528 - 
1530. [2] %A 3. [5] 0: Gielis Martens van Broekhoven x Elisabeth Henrick Willem Melis; x Mathea 
van Driel (dv Jacob x Christina Goessen de Wolf), weduwe van mr. Goyaert van Dommelen. 

SY2 70; SYJ 339; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'De atkoinst van het Bossche geslacht van Broeckhoven', Tax. 36 
(1929) 97-110, aldaar 105-106; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Ruwenbergen', Tax. 7 (1900) 8-18, aldaar 13; 
H.J.M. VAN ROOY, 'Bossche testamenten uit de 16e eeuw', Tax. 33 (1926) 279-283 (testament .Matha van Driel); 
SR 1534; SP 1276 341v-342r; 1279 571; 1280 1591; 1291 3001. 

CK VAN BROEKHOVEN n 1544-1545 t 9-7-1604 
[ l ]  SCHEPEN 1571 81 1602; RENTMEESTER 1577 78 79 80 83 84 85; PENSIONARIS 1588- 
1595; reis 1576 77 78. [2] C 12 i. [3] imm. Leuven 24-5-1565; mr. J.U.L. 141 085. [S] 0: Peter van 
Broekhoven (zv Gielis x Henrica van Aerle) x Judith van Doerne (dv Rutger x Mechtelt van Delft van 
Henxtum); x Johanna van Weert gen. vander Stegen (dv Christiaen x Sophia Peter vande Oever); k: 
Gerit, schepen 1610..; Christiaen, schepen 1607.. [u] Hij is begraven in Rumpst bij Antwerpen. Zijn 
kinderen zijn vanwege zijn verdiensten in 1607 in de adelstand verheven. 

SYI 387; SY3 250, 340; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De afkomst' (zie <43>), 98, 106; A. SASSEN en Ch.C.V. 
VERREYT, 'Genealogie van het geslacht Horeiibeeck', Tax. 6 (1899) 20-23, 33-43, 134-139, 192-206, aldaar 192- 
193; A. DE ROEVER, 'De familie van Broeckhoven', Noordbral~atitsche Altiiamik (1891) 479-493, aldaar 484; NBS 
nr. 897; MUL IV 692; PB 4101,445~. 

t 1512 
( l ]  SCHEPEN 1509. [Z] %A 5. [3] mr. [4] 087. [S] 0: Laurens vander Bruggen van Eyck (zv Jan x 
Mechtelt van Bree) x Catbarina Goyaerts Witmers; x Haclewich Ceelen (dv Jan x Cathelyn Snoeck 
vande Zantvoirt), later hertrouwd met <53>. 

VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <17>), 26; B.V.B., 'Het geslacht vaii den Bosschen stadssecretaris Gerrit Colen', Tax. 
45 (1938) 52-56, aldaar 55; ADRIAENSSEN, 'De gerechtigden', 137; ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', BL 41 
(1992) 240; J.J.X4. HEEREN, 'Het recht van de gruit der heren van Helmond', Tax. 44 (1937) 245-269, aldaar 249; 
SP 1344 387v: PB 131. 

VAN EUCK " t 1521 
[ l ]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1519. [3] imm. Leuven 31-8-1506; mr. 141 088. [5] 0: als <45>; x 
Jutta Otto Jacobs, later getrouwd met <121> en met Heririck van Dickberch gen. Staeckenbroeck; k: 
Ermgart x <119>. 
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SY2 55; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <17>), 26; SP 1337 1071; PB 131, 166v, 390v 

46 S t1517-1518 
[l]  SCHEPEN 1503 (beëdigd 16-3-1504 ipv de overleden Jan Ghysselen &l>). [2] %A 2. [5] 0: 
Goyaert Brugmans x Jutta Mathys van Poppel; x Dircxken Dircx vanden Boem. [6] Hij was rent- 
meester van het klooster van de Zusters van Orthen. 

SYI 255; AILB rekening 1517; BP 192v, 203v, 232v; SP 1279 198v; 1287 1011; 1293 224v. 

" 1502-1503 t 23-7-1565 
[l]  SCHEPEN 1537 49. [2] %B 1. [4] 090. [5] O: Daniel Willems vander Cammen x Dircxken van- 
den Broeck; x Catharina Tengnagel (dv mr. Goyaert x Catharina van Hedel); k: <48>. [6] Van 1545 
tot 1552 was hij provisor van de Sacramentsbroederschap; in 1550 was hij bovendien provisor van 
de Baar der Gelovige Zielen. Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SY2 135; SY3 541, 552, 583; SASSEN en VERREYT, (zie <44>), 39; A.H. BECX, Twee sta~nboomerr Varr de Water 
eri Becx (Helmond 1909) 115; SMITS, De grnfzerkerr, 48; PB 3321. 

" 1542-1544 t 22-1-1586 
[l]  SCHEPEN 1577 (ipv de overleden Maarten 's Heeren <94>) 80 83 (ipv Jan Heym <99>); KERK- 
MEESTER 1584-1586; reis 1578. [2] C 25 E. [3] imm Leuven 28-2-1560; mr., licentiaat in beide 
rechten. [4] 091. [S] O: <47>; x Maria van Eyck (dv Peter x Anna Pels), later hertrouwd met Goyaert 
van Erp; k: Jacob, schepen 1608.. [6] Begraven in de Sint-Jan. 

Cl2  221, 442; VAN SASSE VAN YSSEiT, (zie <i7>), 27-29; VAì4 SASSE YAìY ISSELT, ' C r a Í ~ ~ r k r i i '  ( ~ i r  <20zj, 
124, 129; SMlTS, De grafzerkeir, 48; NBS nr. 2593; .MUL N 597. 

49 ARNT VAN CAMPEN o 1509-1511 t 1573-1574 
[l]  SCHEPEN 1556 59 62 65 69; WEESMEESTER 1564. [2] %B 25; C 25 E. [S] O: <50>; x Eva 
Willems vande Gasthuys; k: Jan van Campen, schepen 1582.. [6] Van 1548 tot zijn dood was hij 
provisor van het Neynselgasthuis. 

L. VAN M., 'De Bossche schepen', 200; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Een paar aanvullingen van de bijdrage: de 
Bossche jonker Johan van Campen', Tax. 14 (1907) 290-291, aldaar 291; SP 1350 3821; 1366 688"; 1375 430v; 
1389 18Xv; 1390 2121; 1395 41. 

5 O ARTEN VAN C t 7-6-1521 
[l]  SCHEPEN 1496 1504 08 12 16 20; reis 1511 12. [2] %A 7. [4] 093. (51 O: Arnt van Campen x 
Agnes Marten Monix; x Gertruyt van Dommelen (dv Ywan x Sophia Michiels van Bree); k: <49>. [6] 
In 151 1 was hij kastelein van Oud-Herlaer. 

SY2 529; SY3 338-339; L. VAN M., (zte <49>), 200; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <49>), 290; VAN SASSE VAN 
YSSELT, (zie <43>), 13; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Zegenwerp', Tax. 29 (1922) 81-92, aldaar 83; NS 1520; SP 
1276 561; 1278 237v, 451v; 1279 435v; i281 3461; 1293 5001. 

51 JAN (DE) COCK t 1525 
[l]  SCHEPEN 1513; RENTMEESTER-IN-NAAM 1510; reis 1513 14 15 17. [2] %A 8. [S] 0: Ghys- 
bert Jans de Cock x Elisabeth Jans de Wit; x Barbara Lenaerts van Kelmis; k: Margaretha x <39>; 
Barbara x <R68>. 

SY1 72; SY2 415, 499; SY3 513, 520, 525; BP 1721, 1751, 1861, 1891, 1921, 1951, 2031, 2111, 2391, 342bis-v, 3.51~; 
SP 1272 2701; 1312 291; 1314 18"; 1315 422v; 1331 1741. 

R11 JACOB COEL t 1539 
[l]  GOEDE MAN 1511 12 13 29 30 31 32 33 34 35 36 37; reis 1513. [2] %A 10; lakenkoper. [S] 
O: Jan Jans Coelborner; x Aleyt Thomas Henrick Maes. [6] Hij was in 1529-1530 deken van de 
Oude Schuts. 

SR 1538; PB 271, 168v, 206r, 241v, 282v, 3021; SP 1289 250"; 1291 1321; 1311 20Ov; 1322 379v; 1345 106r. 

STIAEN COENEN t 1-11-1531 
[l] SCHEPEN 1505 15 20; KWARTIERSCHOUT KEMPENLAND (1521?)-1531; reis 1530. [2] %A 
12. [4] 102. [S] O: Herman Coenen x Maria vander Aa dv Jan van Randerode vander Aa, later 
gehuwd met <69>; x Mechtelt van Campen, zuster van <50>; k: Margaretha x <162>. [6] Hij was in 
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1526 commissaris van de schouwentelling in het kwartier Brussel. Hij was heer van Zegenwerp. 
SY2 88, 187; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <49>), 290; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie van het ge- 
slacht van Randerode genaamd Van der Aa en der daarvan afstammende familien', Tax. 3 (1896) 110-116, 179-185, 
aldaar 115; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Ruwenhergen' (zie <43>), 13; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie d o > ) ,  
83; 1.8. DE RIDDER VAN DER SCHUEREN, 'Ckslacht de Coenen', Tijdschrift voor Noordbri~borrfsche geschiedenis, 
taal- e11 lettcrkirrrdc 1 (1883-1884) 228-230, aldaar 229; F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Coenen', Tax. 42 
(1935) 113-114, aldaar 113; J. VAN DUUREN, 'Bijdrage tot de genealogie van het geslachr Coenen imet het inden- 
ijzer', De IVape~rherilut 5 (1901) 57-65, aldaar 60; J.Th.h4. 'VELSSEN, 'Een Eindhovense familie gedurende ariderhal- 
ve eeuw', BL 24 (1975) 141-173, aldaar 162; PB 161, 93v. 

R1 > t 1-1513 
[l]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1502; GOEDE MAN 1508 09 10. [2] %A 11; apotheker. (31 wel- 
licht: imm. Leuven 15-1-1476. [§] 0 :  Herman Filips Coenen x N. vande Kerckhof; x Elisabeth 
Moens (dv Gerit x Elisabeth van Zoemeren). [6] Hij was lootmeester in 1506, hoogweegmeester van 
de bakkers en gedurende het eerste decennium van de zestiende eeuw vele jaren verantwoordelijk 
voor de inning van de wijnaccijns. 

SY I 380; SCHUTJES, Geschiederris warr bef bisdo~lr IV 21 8; VAN DEN HEUVEL, Rechtsbrorrrietr ar>zbuchfsgilderr, nr. 
118; MUL 11 338; PB 821, 102r, 265r, 3071; AILB rekening 1512; SP 1271 4091; 1274 3r; 1277 94r; 1293 1441; 
1288 284v. 

" t 1469 t 6-10-1531 
[l] SCHEPEN 1507 13 (15-11-1513 beëdigd ipv de overleden Henrick van Uden <174>); reis 1507 
13. [Z] %A 7. [3] imm. Leuven 30-4-1488. [4] 107. [S] 0: Peter Colen x Engelken van Merlaer: x (1) 
Alberta van Dort (dv Gerit de zeepzieder x Barbara N.); x (2) Hadewich Ccclen (dv Jan x Cathelyn 
Snoeck vande Zantvoirt); k: 4 3 > .  [6] In 1504-1505 was hij deken van een niet nader gespecificeerd 
ambachtsgilde. Als rentmeester van de heer van Helmond wordt hij in 1530 vermeld, tevens was bij 
rentmeester van het klooster Ten Hage bij Helmond. Hij is overleden te Helmond. 

SY2 559; SY3 533; ADRIAENSSEN, 'De gerechtigden', 137; ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', BL 41 (1992) 240; 
BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <RI>),  112; B.V.B., (zie <45z), 55; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <17>), 26; 
HEEREN, (zie <45>), 249; MUL 111 47; PB 124v, 1251, 274"-275r. 

S3 GERIT COLE " 1524-1527 t 31-10 of 1-11-1578 
[l]  SECRETARIS 20-6-1557 - t ;  reis 1556 57 58 66 67 68 69 73 76 77. [Z] C 12 L. [3] irnm. Leu- 
ven 12-6-1545. [4] 106. [5] 0 :  <53> ex (2); x (1) Elisabeth de Coster (dv Jan x Aleyt van Doerne), 
weduwe van Rutger Belaerts; x (2) Hermken Hagens (dv Gerit x Adriana van Spoerdonck). [u] Hij 
bekostigde zijn studie met een canonicaat in Gorinchem en een beneficie in 's-Hertogenbosch. In 
1554- 1555 wordt hij vermeld als rentmeester van de abt van Berne. 

SYI 266; SY2 130; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <13>), 62; B.V.B.. (zie <RI>), 56; ADRIAENSSEN, 'De erfgena- 
men', BL 41 (1991) 242, 247-248; A.G.J. MOSXIANS, 'De Bossche stadssecretaris Gerrit Gerrits Coleri en zijne 
afstamnielingen in de vrouweliike lijn', Tax. 44 (1937) 5-7; ,MUL 1V 304; SP 1378 321r; 1394 365v; PB 274"-275r. 

" 1483-1484 t 29-7-1545 
[l]  SCHEPEN 1531 41. [4] 108. [§l 0: als 4 3 > ;  x Catharina Cornelis Nylis; k: Cornelia x <153>. 
[6] Hij was deken van de oude schuts in 1515 en 1530 en trad bovendien op als provisor van de 
Sacrarnentsbroederschap. 

SY2 559; SY3 533; B.V.B., ( z ~ e  <RI>) 53; ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', BL 41 (1992) 236; BL 42 (1993) 16; PB 
227v, 228r, 230v, 265r, 309v. 

T / T " t 
[l]  RENTMEESTER 1549 50. [2] %B 8; deken kramersgilde 1553, 1563. [S] 0: Henrick Daniels 
Colen; x Dircxken Hermans van Spoerdonck, weduwe van Lucas de Bye. [6] Hij was deken van de 
schutterij van de voetboog in 1540. 

PB 403v; SR 1556; SP 1317 1851; 1326 3171; 1340 51v; 1355 258r; 1387 60v; 1392 215r. 

S " 1514-1516 t 22-7-1593 
[l]  SECRETARIS 29-4-1564 - 1590; reis 66. [2] C 18 E. [3] imm. Leuven 26-2-1535. [S] O: Peter de 
Cort; x N.N. 

SASSEN en VERREYT, (zie <44>), 137; MUL IV 117; SP 1394 521v; 1404 160v. 
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t 2-9-1526 
[l] SECRETARIS 22-6-1501 - 1-8-1521; reis 1500 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16. 
[2] % A  23. (31 mr. [4] 113. [5] O: Jan vander Corrderberch; x Leonia Arnt Loenis. [G] Eind vijftiende 
eeuw was hij rector van de Latijnse school te 's-Hertogenbosch. Van 1501 tot 1506 was hij organist 
van de Lieve Vrouwe Broederschap. Tussen 1499 en 1523 fungeerde hij bovendien als notaris. Hij is 
begraven in de Sint-Jan. 

SY2 240; SiMITS, De grafzerkerr, 84; &40SiMANS, 'Synion van Couderborch'; MOCAMANS, 'De middeleeuwsche 
notarissen', 190; VAN DE BICHELAAR, (zie <SZ>), 233; NAUWELAERTS, Li~fijrrse school, 125-177; BP 212r; SP 
1275 447a; 1287 187r; 1298 83v; 1304 141r. 

" 1- 1527 j- 1585 
[I] SCHEPEN 1579; STADHOUDER SCHOUT 1583. [2] C 6 E. [3] imm. Leuven 31-8-1545; imm. 
Orléans 1548-1549; mr., licentiaat in de rechten. [4] 115. [S] O: Arnt van Best alias Craen; x Bar- 
bara Tielmans van Herckenrode. [6] Hij bekostigde zijn opleiding met een beneficie in de Sint-Joris- 
kapel in 's-Hertogenbosch, dar hij tot 1552 bezat. 

SY2 537; MUL IV 312; DL0 84; SP 1383 5571; 1403 148"; 1405 91rv; 1414 415v; 1415 145rv; 1417 1001. 

R14 DIRCK VA t 1538 
[l] GOEDE M A N  1508 09 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28; RENTMEESTER- 
IN-NAAM 1520 23 27. [2] %A 7; bontwerker. [S] O: Goyaert Jans van Creyelt x Heilwich Dircx 
van Eyck. 

H. VAN ROÛÏ ,  'Bosrchc rrrraciiriiicii uit dc l &  eeuw', Tax. 35 (!YB) 2372%; PB !05r, !23r, !81r, 2!5r; S!? 
1537; SP 1219 202r; 1232 396"; 1235 80r; 1290 194"; 1294 1981; 1299 286v; 1308 485r. 

56 HENRICK DACHVERLIES t 7-5-1536 
[l] SCHEPEN 1515 30 31 35; HOOGSCHOUT 17-9-1524 - 24-6-1527; reis 1530 33 34. [4] 116. 
[S] 0: Jan Jans Dachverlies x Goeswina Henricx van Varick (hertrouwd met Frans de Vos van Steen- 
wijk); x Engelken Colen (dv Peter x (2) Gertruyt de Gruyter). [6] Jonker. In 1527-1528 wordt hij 
vermeld als baljuw van Linge. 

SYI 436; SY3 167, 359; R.V.B., (zie <RI>), 55; B.V.B., 'Het geslacht Dachverlies', NL 20 (1902) 129.132, aldaar 
130-131; L. VAN ,MIERT, 'Pater Frariciscus Dachverlies, de eerste Bossche Jezi~iet en de opkomst van her Keolsche 
Driekronen-College', Stiidiëti 66 (1906) 263-298, aldaar 266-267; PB 108v; AILB rekening 1527. 

57 WALRAVEN DACHVERLIES o t 1526-1527 
[l] SCHEPEN 1521 (20-9-1522 beëdigd ipv de overleden Jan van Berkel <17>). [S] O: als 4 6 > ;  x 
(1) Elisabeth Gerits van Rijswijck; x (2) Maria de Vos van Steenwijk. [u] Jonker. Hij is overleden te 
Blaarthem. 

SYI 436; SY3 167; B.V.B., (zie <56>), 130; VAN MIERT, (zie <56>), 267; SP 1285, 529"; 1286 592v; 1300 4111. 

R15 REYNER J " te Geel t 22-4-1536 
[l] GOEDE M A N  1514 15 26 17 18 19 20 21 22 23 24 25; reis 1515 16 17 19. [2] %A 15. [4] 
118. [S] O: Jan Daems; x Heilwich Knoyen (dv Jacob x Mechtelt Zweers). [G] In 1496 is hij poorter 
van 's-Hercogenhosch geworden. In 1508-1509 was hij pachter van de wijnaccijris; in 1509-1510 
pachter van het vestgeld. Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SY2 240; SMITS, De gri~fzerkerr, 303, SR 1508, 1509; PB 134r, 142r, 149v, 163r, 172v, 173v, 194v, 199r, 211v, 
2151, 217v, 219r, 224v, 2301; GAH Amhachts- en schimersgilden inv.nr. 95; ARAB RK 13006, rekening laagschout 
Kerstmis 1495 - Sint-Jari 1496. 

R " 1485-1486 j- 1552-1553 
[l] SCHEPEN 1531 37. [2] koopman. [S] O: Gerit Hermans van Deventer x Elisabeth Pelgrom gen. 
Ketelaer; x Anna Vighe dv <R64>. [6] Hij was heer van Nieuw-Herlaar. 

SYI 246; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'De f.imilie Proeiiing van Deventlier', Tax. 17 (19101 35-39, 161.169, 
aldaar 38; A. VAN SASCE VAN YSSELT, 'De heeren van Nieuw-Herlaer', Tax. S (1898) 143-152, 189-193, aldaar 
146-147; A.J.L. VAN BOKHOVEN, 'Het slot 'Groenendaal' te Schijndel', BL 2 (1953) 101-105, 117-120, aldaar 
101; CAH OA Charters en privilegebrieven, inv.nr. 880; PB 284r, 397r; SP 1318 38r, 1376 259r. 

t 16 10 te Heusden 
[I] SCHEPEN 1578. [2] C 25 £. [3] imm. Leuven 28-3-1564. [S] 0 :  Jacob van Deventer x Barbara 
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Bax; x (1) Anna ab Angelis; x (2) Emerentiana Wynants van Resant (dv Claerbolt Wynants x Maria 
vander Goederheyl). [6] Tussen 1586 en 1588 was hij burgemeester van Utrecht. In de periode 1591- 
594 was hij woonachtig in Culemborg. Hij was heer van Nieuw-Herlaar en heer van Krimpen aan 
den IJssel. 

SY 1 250; SY2 9, 152; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie' (zie <58>), 163; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De 
heeren' (zie <58>), 148-149; B.v.S., 'Aanrekeningen betreffende de familie Van den Heuvel', Tax. 47 (1940) 230-238, 
aldaar 234; W. WUNAENDTS VAN RESANDT, 'Het onrstaan', 53-54; NBS nr. 4149; .MUL 1V 673; P.A.M. 
GEURTS, De Nederlirridse Opstarid in patnflettcrr 1566-1584 (Utrecht 1983') 111. 

> t 1514-1515 
[l]  GOEDE MAN 1500 01 02 03 04; reis 1500 02. [2] %A 1; koopman. [S] O: Herman van Deven- 
ter x Petronella N.; x Catharina Nicolaes vander Staeck. [6] Hij was ridder van het Heilig Graf. 

SY2 61, 129, 446; SY3 48; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie' (zie <58>), 35-36; VAN SASSE VAN YSSELT, 
'De heeren' (zie * S b ) ,  146; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Nog iets over de familie Proening van Deventher', Tax. 
26 (1919) 283-284, aldaar 283; SLOOTh4ANS, Puas- en Koudemnrkterr, 1443; MEYER, De predikheerei,, 19; PB 
154"; AILB rekening 1514. 

TER o 1487-1488 t 22-8-1556 
[l] SCHEPEN 1521 28 35 41 42; ONTVANGER BEDEN 'S-HERTOGENBOSCH 1528; reis 1528 
41 42. [4] 120. [S] O: als 4 % ;  x Catharina vande Kerckhof (dv Lambert x Johanna Boicx). [6J Hij 
is begraven in de Sint-Jan. 

SYI 451; SY2 5; SY3 36, 572; SMITS, De grafzerketl, 200; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie' (zie <58>), 38; 
VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heeren' (zie d g > ) ,  147. 

61 HER NTER o 1483-1484 t 16-9-1550 
[ l ]  SCHEPEN 1519 25 26 29 30 33 34 38 39 48 49; KERKMEESTER 1524-1525; reis 1519 25 26 
27 29 30 31 32 33 36 38 42 43 44. [2] %B 2; handelaar. [4] 122. [S] O: als <58>; x ( I )  Hillegonda 
Kemp (dv Arnt x Margaretha van Kessel); x (2) Judith van Vechel (dv Dirck x Mechtelt van Aerle) 
weduwe van Gerit van Berkel. [6] In 1523 was hij provisor van de Baar der Gelovige Zielen. Hij is 
begraven in de Sint-Jan. 

SY2 108, 130, 141; S.MITS, De grufzerkerr, 221; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie' (zie <58>), 37; PB 287r. 

62 EVERAERT VAN DOERNE t 1527 
[l]  SCHEPEN 1508 16; HOOGSCHOUT 3-8-1521 - 16-9-1524; reis 1515 16 17  19 20. [4] 129. [S] 
O: Henrick Everaert van Doerne x Christina Jans van Hemert; x Margaretha van Vladeracken (dv 
<179>); Maria x <138>. [6] Hij was heer van Deurne, Liessel en Vlierden. In 1509 was hij drossaard 
van Oyen en Dieden. Hij was woonachtig in Deurne. 

SY2 409; SY3 181, 314; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Het iMeierijsch geslacht van Doerne', Tax. 23 (1916) 34-42, 
aldaar 36; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Nog eens de familie van Doerne en her blokhuis te Liessel', Tax. 23 (1916) 
163.170, aldaar 165, 168; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <15>), 45; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <Y>), 71; 
B.V.B., 'Van Vladeracken', Tax. 13 (1906) 201-204, aldaar 201; FRENKEN, (zie <13>), 27; W. WIJNAENDTS VAN 
RESANDT, 'Vincent van Doerne en ziin voorouders', ]narhoek Cerrtraal Bureau voor Gcrtealogie 41 (1987) 31-50, 
aldaar 40; P.A.N.S. VAN MEURS, De ridderschap van het kruartier vort Nijmegeir (Den Haag 1899) 133; GAH OA 
Charrers en privilegebrieven, inv.nr. 675; PB 207r, 2161, 250v, 3921. 

" 1527-1529 t 24-12-1601 
[ l ]  SECRETARIS 5-3-1560 - t ;  LEPROZENMEESTER 1571-1588; reis 1570. [3] imm. Leuven 5-8- 
1547; mr. [4] 128. [S] O: Henrick Donck de oude x Helena N.; x Gertruyt Mickarts (dv Jan Peter 
Mickaris alias van Antwerpen, hoedenmaker x Cunera Wouters die Lu). [6] Hij is gedurende negen 
jaar leraar van de derde klas van de Bossche Latijnse school geweest. Tot 1574 was hij griffier van de 
leenmannen van 's-Hertogenbosch. Hij was gezworen landmeter stad en Meierij in de periode 1586- 
1596. 

NAUWELAERTS, Latijrise school, 155; X4UL 1V 347; ARAB RK 300 191v; 301 7v; 303 28"; SP 1365 16"; 1375 
3391; 1377 4781; 1382 3741; 1400 290v. 

63 HERCULES VAN EDTNGEN t 1554 
[ l ]  SCHEPEN 1538; reis 1538. [ S ]  0 :  Peter van Edingen x Margaretha vande Velde; x (1) Dircxken 
de Rover (dv <160>), weduwe van Willein van Egmond-IJsselstein en van Adam van Nispen; x (2) 
Agnes van Os (dv 144>. [6] Hij was ridder, heer van Kestergat; burgemeester van Brussel; burggraaf 
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van Grimbergen. Hij is overleden en begraven in Brussel. 
SY1 126, 258; SY2 470, 504; VAN SCHIJNDEL, (als <19>), 187; DE RIDDER-SY,MOENS, 'Ukkelse schepenen', 
224; SPIERINGS, 'De Honshoornik', 115; SP 1294 148r; 1302 465v; 1305 79r; 1308 439v; 1362 166v. 

R1  7 FRANS VAN EL t 1534-1535 
[ l ]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1514. [2] %A 7. [S] O: <64>; x Heilwich van Bergen (dv Jan x 
Maria N.). 

SY1 245; SY3 411; AILB rekening 1534; SP 1276 49v; 1281 L30v; 1293 302r; 1300 205v; 1337 333v. 

tiSS8-1559 
[ l ]  GOEDE MAN 1543 44 45 46; reis 1543 44. [S] O: <64>; x Wouterken van Delft van Henxtum 
(dv Nicolaes x Angelina of Henrica van Gewanden); k: Judith x <S>. [6] In 1527 was hij deken van 
de schutterij van de handboog. 

N.B.: het is niet onmogelijk dat de hier bedoelde rentineesrer Jan van Elmpt een zoon was van nir. Henrick van 
Elmpt, zoon van c64>. 
SY 1238; B.V.B., (zie cR3>), 211; PIRENNE ei1 FORiMSMA, Koop~r~nrrsgrest, 61; PB 249r; SR 1526, 1527; AILB 
rekening 15.78; SP 1283 318v; 1361 494v. 

64 ARTEN VAN EL " i 1463 t 8-1504 
[ l ]  SCHEPEN 1500; RENTMEESTER 1495. [Z] % 4  1. [4] 138. [S] 0: Henrick van Elmpt x N.N.; x 
Elisabeth vander Heyden (dv Gerit vander Heyden alias gelaesmeker), hertrouwd met <65>; k: <R172 
<?.18>. [V] In de jaren zestig tot tachtig van de vijftiende eeuw was hij lange tijd rentmeester van het 
Clarissenklooster. 

SY1 227; SP 1241 10v; 1252 209r; 1270 38v; 1274 179"; 1276 49v; 1300 205v. 

S7 WILLEM VAN EMMERTCK "1533-1535 t 27-3-1586 
[l]  SECRETARIS 1579-t. [2] C 12 L. [3] mr. [S] 0 :  Jan Willems van Emmerick, gewandsnijder x 
Margaretha Kuyst dv <S10>; x (1) Petra Daniel Loden; x (2) Maria Frans Houtappel, weduwe van 
Peter Thomas van Kessel, kleermaker. [6] In 1565-1566 was hij deken van de schutterij van de 
kloveniers. Voor hij secretaris werd, is hij reeds enige jaren werkzaam geweest als klerk in de 
stedelijke schrijfkamer. 

SY1 246, 263; SY3 248; W.F. DEL CAMP0 HARTMAN, 'Het Bossclie regeeringsgeslacht Kuystcn', NL 52 (1934) 
239-246, aldaar 242; F BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten', NL 52 (1934) 
283-286, aldaar 285; PB 403r, 408rv, 421rv; SR 1565; SP 1381 65r; 1400 5431. 

S8 GOUAERT V t 29-10-1556 
[l] SECRETARIS 11-9-1554 - t ;  reis 1554 55. [2] %B 12. [3] mr. [S] O: Adriaen van Empel x N.N.; 
x Zoeta van Tefelen (dv Frans Mathys van Tefelen x Elisabeth Nicolaes de Wolf). 

SYI 373; SY3 52; NS 1556; AILB rekening 1556; SP 1371 229r; 1400 17r; 1413 441v. 

t 1523 
[l]  SCHEPEN 1504 12 18; KERKMEESTER 1521-1522; STADHOUDER LAAGSCHOUT 1510- 
1511; HOOGSCHOUT (??).  [4] 140. [S] 0: Jan van Erp x N.N.; x (1) Elisabeth vander Heyden (dv 
Gerit vander Heyden alias gelaesmeker) weduwe van <64>; x (2) Johanna Bolcx dv <R7>; k: <67>; 
Johanna x <71>. [G] Van 1520 tot 1523 was hij provisor van de sacramentsbroederschap. 

PB 154r; SP 1275 54r, 281"; 1276 49v; 1279 277r; 1284 185"-186r; 1300 205v. 

N ERP alias VAN " 1464-1467 t 30-6-1552 
[ l ]  SCHEPEN 1515 19 23 26 27 30 3 1 34; H.GEESTMEESTER 27-8-1529 - 1535; reis 1507 12 16 
19 23 26 27 30 31 32. [4] 139. [S] 0: Jan van Erp van Beerse x Hillegonda Heym; x Ida Ceelen van 
Gerwen (dv Henrick Ceelen x Gertruyt Steenwech), weduwe van <106>. [6] Hij was schout van 
Heeswijk, Dinther, Berlicum en Schijndel. 

SY1 228; SY2 267; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <17>), 25; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Wapens in de kloos- 
terkerk te St.Agatha', Tax. 20 (1913) 34-43; HEEREN, (zie <45>), 249; W. VAN DER HEYDEN, Dc Wa~nirthrg tc 
Berlicr<irz. Het landgoed eri zijn eigeriareu (Berlicum 1987) 54-56, 62-65; Koninklijke Bibliotheek Deli Haag, hand- 
schrift van Oss I1 642; BP 1285 4431; 1286 3431; 1303 239r; 1354 421r. 
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" I 1521 t 3-12-1552 te Vianen 
[ l ]  SCHEPEN 1549. [2] %B 9. [4] 141. [S] 0 :  <65> x (2); x Egidia Willems van Erp; k: Willem van 
Erp, schepen in 1581 en 1585. 

GAH OA A5 ingrosseerboek 1543-1545, lijfrente verkocht 23-10-1545; SR 1564; GAW Collectie Provinciaal Genoot- 
schap 37Sa, 31 Ir; SP 1389 294r; 1390 2381. 

t 2-1 1-1557 
[ l ]  SCHEPEN 1517; reis 1519. [4] 142. [5] 0 :  <69>; x (1) Maria van Heze; x (2) Anna van Wyck. 
[6] jonker. 

SY2 560; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <52>), 180; SP 1294 101v; 1331 108r; 1335 5311; 1352 2901. 

t 1529 
[l] SCHEPEN 1491 94 1503 07 (ipv de overleden Willem vanden Bosch <33>) 11; reis 03  07  12. [2] 
%A 1. [S] 0: Henrick van Erp x N.N.; x Maria vander Aa (dv Jan van Randerode vander Aa x 
Maria Pels), weduwe van Herman Coenen; k: <68>. 

SY2 72, 120, 560; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <S0>), 82; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <52>), 115, 180; 
VAN DUUREN, (zie c52>), 60; J.J. VURTHEIM Gzn., 'Coenen', Tas. 42 (1935) 67-70, aldaar 68; PB 219v, 224r, 
2601. 

90 t 31-7-1527 
[l] SCHEPEN 1524. [S] 0: Goyaert van Erp x Adriana Ghysberts Pieck; x (1) iMaria Henricx van 
Bronclhorst; x (2) Luytgârt Rutgers Bemouts; k: i 7 1 i .  [G] Hij is begraven i11 de kcik vaii Veghel. 

P.C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS, Geiiealogiscbe crr heraldische gcderikroaardighedcrt in cri rtit de kerkor der 
prouitrcie Noord-Brabatrt 11 (Utrecht 1924) 215; PB 223v; SP 1248 57r; 1249 21"; 1284 578"; 1288 107r; 1306 
398r. 

9 1 " 1504-1505 t 27-5-1548 
[l] SCHEPEN 1533 36 40 41 44 45; reis 1533 36 37 41 42 43 44. [4] 144. [S] 0 :  <70> x (1); x 
Johanna van Erp dv <65>; k: <72>. [u] In 1517 is hij door zijn vader geëmancipeerd. Ridder. 

SY3 27, 316; VAN SASSE VAN YSSELT, (me cS2>), 184; FRENKEN, (zie <13>), 27; SP 1288 107r; 1345 252v; 
1351 231v. 

" t 153.5 t 31-10-1611 
[ l ]  SCHEPEN 1562 66 75 80 86; RENTMEESTER 1547. [4] 145. [S] 0 :  <71>; x Catharina van 
Brecht dv <37>. [6] Jonker. Vanaf 1559 is hij pandheer van Veghel en Erp. 

SY2 95,221; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie c17>), 29; SP 1384 1 6 8 ~ ;  1390 330r; 1392 89v. 

ER EVERSWYN alias S " - r  1517 t 28-6-1579 
[ l ]  SCHEPEN 1578; reis 1556 78. [2] C 18 L. [3] imm. Leuven 27-8-1533; mr., licentiaat in de 
rechten. [S] 0 :  Gerit Ever(s)wyn x Ida Rover Goyaerts, hertrouwd met Joest Gerys; x Maria Raassen 
dv <158>, weduwe van Wynant Wynants en van hertogelijk rentmeester Siinon Bax; k: David Ever- 
swyn, schepen 1597.. [6] Hij was in de periode 1553-1556 pensionaris van Amsterdam en daarna 
werkzaam als advocaat bij de Raad van Brabant te Brussel. Hij was een aanhanger van de nieuwe 
religie en werd door de Raad van Beroerten verbannen. In de jaren zeventig keerde hij in zijn geboor- 
testad terug. 

SY2 73, 151, 247, 565; SY3 253-254; W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Geschiedetiis en getiealc~gie Uilff het 
geslacbi W~jrrmrts - Wijrriitas uarr Resa~rt - Wijrraeridts uari 1.3U tot heden I (Bergen op Zoom 1906) 51; WIJ- 
NAENDTS VAN RESANDT, (zie <23>), 105; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <RI>), 109; DEI. CAiMPO 
IHt\RT,MAN, (zie 4 7 > ) ,  242; BOEREE, De krotliek uatr het geslacht Backx, 481; KOOP.MANS, De Stateri watt 
Hol la t~d,  259; TER GOUW, Geschicderris van Atrrsterdariz IV, 379; SCI-IUTTELAARS, Bossche Beroerteil, nr. 73; 
MUL IV 90; PB 124r, 2301, 3081; SP 1280 238r; 1287 14v; 1332, 741; 1362 157rv; 1374 1171; 118v-119r; 1377 
139v; 1381 2021; 1388 1151. 

7 t 13-6-1535 
[l] SCHEPEN 1530; reis 1530. [3] wellicht is hij de Henrick van Eyck die op 30-8-1500 te Leuven 
werd geïmmatriculeerd. [4] 149. [ S ]  0: mr. Goyaert van Eyck (hertogelijk rentmeester stad en Meierij 
van 's-Hertogenbosch 1524-1529) x Mechtelt Herberts Hals; x Cornelia vander Dussen (dv Floris x 
Karbara van Boechem), hertrouwd met Goyaert van Brecht. [G] Hij was heer van het kasteel van 
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Blaarthem. 
VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <19>), 130-143; X. SA4lTS en G.C.A. JUTEN, 'Het kasteel Bouvigne', Tax. 16 
(1909) 27-36, 147.155, aldaar 33; MUL 111 203; SP 1311 1691-180v, 304v, 3321; 1315 253v; 1317 265v-2661; 1321 
198rv, 2011 (N.B.: hij treedt hier nog op 19-6-1535 handelend op!). 

75 JASPER VAN EYCK > t 7-9-1566 
[ l ]  SCHEPEN 1563 64; reis 1564. [4] 150. [j]  0: Goyaert Gerits van Eyck x Heilwich Henrick 
Ghyssels; x Barbara vande Stadeacker (dv Joseph x Ida Brugmans). [6] Van juni 1551 tot juni 1558 
was hij hertogelijk rentmeester in het kwartier van Grave en Cuijk. In 1562 was hij rentmeester van 
de prins van Oranje in het kwartier van Hoge Mierde. 

SYI 256; SY2 466,475; SY3 401; VAN SASSE VAN YSSELT, ( m  <45s), 40; ARAB RK 48813; SP 1316 92v; 1334 
821; 1374 13"; 1380 3451; 1385 319v. 

76 ROELOF VAN EUCK O 1503-1505 t 10-1577' 
[ l ]  SCHEPEN 1536 42 43 46 49 52 53 56 60 71; reis 1543 49 52 53 56; reis 1531. [2] %B 3. [4] 
152. [S] 0: als <74>; x Heilwich van Berkel dv <IS>. [6] Heer van Blaarthem, Zeelst en Veldhoven. 

Blijkens de Obitiis Fratrrcm en de rekeningen van de Lieve Vrouwebroederschap is hij in oktober 1577 »verleden, 
volgeiis zijn grafschrift zou hij echter pas op 7-3-1580 zijn overleden. 
SY2 472. 504; SY3 50; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie c17>), 8; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie c19>), 131; W.J.F. 
JUTEN, 'Van Eyck', Tax. 27 (1920) 66-70, aldaar 67; A. SASSEN, 'Grafzerkeii van Eyck', Tijdschrift voor No»rd- 
brul>arrtsche Geschiedcriis, Tual- elr Letterkr<ride 3 (1885-1886) 121-123, aldaar 122; FRENKEN, (zie <13>), 28; SP 
1316 429"; 1321 1131; 1324 1881; 1352 17rv; 1377474r; 1382 6881; 1397 37v. 

77 WENRICK EYCKIMANS t 1523 
[l] SCHEPEN 1493 1517. [2] %A 4. [3] imm. Leuven 1476; mr. [4] 153. [j]  O: Wouter Hermans 
Eyckmans x Heilwich Henrick Cock Cleve, weduwe van Henrick vande Oetheren. 

,MUL 11 348; PB 20v, 38v, 72v, 95r; SP 1226 370r; 1270 56r; 1276 1121; 1293 464v. 

R19 JAN EYCKMANS t 1504-150s 
[i] RENTMEESTER-IN-NAAM 1502. [2] %A 3; waarschijnlijk deken bontwerkersambacht 1494. 
[S] 0: als ~ 7 7 2 ;  x Hadewich N. 

PB 121v; SR 1504; AILB rekening 1504; SP 12791 73r; 1280 150v. 

78 ADRIAEN VA O 1499-1500 t 22-7-1553 
[l]  SCHEPEN 1529 30 33 39 43 44 47 52; RENTMEESTER 1549 50; reis 30 31 33 34 35 36 37 38 
43 44 45 47 49 50 52. [4] 156. [j]  0 :  Arnt van Eyndhouts x Sophia van Bruheze; x Engelken Samp- 
con (dv Joris x Engelken Colen). [6] Hij was jonker, heer van Ter Smissen en schout van Rixtel. Hij 
is begraven in de Sint-Jan. 

SY1 413; SMITS, De grufzerkerr, 148; ADRIAENSSEN, 'De erfgenanien', BL 42 (1993) 77; A. VAN SASSE VAN 
YSSELT, 'De faniilie van Eyndhouts', Tax. 11 (1904) 66-72, 129-136, 198-205, 226-232, aldaar 72, 129-131; G.J. 
HOOGEWERFF, 'Arnoldus Arlenius Peraxyliis (Arnout van Eyndhouts, van Aarle), ceii Brahantsch humanist', Mede- 
dcelirrgeti var, het NederIandscl> Hist»risch Itrstiti~ut te Rome 2e reeks 1 (1931) 117-144, aldaar 123; NS 1552; SP 
1333 1291; 1367 260r. 

79 " 1506-1507 t 18-3-1576 
[ l ]  SCHEPEN 1535 38 45 50 51 54 57 60 61 64 65 75; RENTMEESTER 1547 48; reis 1535 42 43 
44 45 47 48 51 52 53 54 55 56 64 65 68 69. [2] %B 3. [4] 157. [S] 0: als <?S>; x (1) Elisabeth 
Goessens van Doerne, weduwe van <89>; x (2) Catharina N. [6] Jonker. 

SY3 159, 357; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <78>), 72, 134; iHOOGEWERFF, (zie c78>), 123; SP 1317 402"; 
1345 511rv; 1351 129r; 1399 8v. 

t vóór 1528 
[I] SCHEPEN 1507; RENTMEESTER-IN-NAAM 1504; reis 1507. [Z] %A 10. [S] O: Henrick Geck; 
x Heilwich vanden Bosch (dv Gerong x Aleyt Goyaert Cuypers); k: Anna x <11>. 

SY1 406; SY2 385,463; PB 25v, 139v, 2481, 340v; SP 1272 161"; 1277 3945 1278 362v; 1316 62v. 

t 
[l]  RENTMEESTER 1497; RENTMEESTER-IN-NAAM 1503. [2] %A 20; lakenkoper. [S] 0 :  
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Goyaert Gielis van Gestel. [6] In het eerste decennium van de zestiende eeuw inde hij het maalgeld 
voor de stad. Zijn broer Ghysbert was van 30 juli tot 1 oktober 1498 schepen van 's-Hertogenbosch 
en woonde later in Bergen (op Zoom). 

SY2 428; SP 1256 1741; 1272 97v; 1279 97v, 424r 

R21 GIIYSBERT GHYSSELEN t 
[S] RENTMEESTER-IN-NAAM 1508. [2] %A 11. [ j ]  0 :  wellicht zv <SI>; wellicht x Wouterken 
van Gewanden (dv Wouter van Gewanden x Jutta Henricx Kuyst). 

SYI 128; SY3 248; AILB rekening 1506; PB 125"; SP 1274 424v; 1286 3451; 1301 82v; 1325 651. 

R22 HENRICK GHYSSELEN t 1564 
[ l ]  RENTMEESTER 1553 54. [S] %B 3. [3] wellicht imm. Leuven 28-11-1523. [5] 0: Willem Hen- 
ricx Ghysselen x Ida Arnts van Beeck; x (1) Heilwich van Eyck (dv Goyaert natuurlijke zv Gerit van 
Eyck x Heilwich mr. Henricx Ghysselen); x (2) Anna Peter Mauriss. 

SY3 144; MUL 111 714; SP 1323 414v; 1328 1211; 1339 187v; 1340 307r; 1346 160r; 1366 496"; 1382 515r; 1184 
4001; 1387 23v. 

t 9-3-1504 
[ l ]  SCHEPEN 1499 1503; RENTMEESTER 1492. [2] %A 1; procureur. [3] imm. Leuven 31-8-1475 
of 31-8-1478; mr. [5] 0 :  Jan Ghysselen x Arnolda Jans van Gemest; x Henrica Henricx vander 
Donck alias vande Nuwenhuys; k: wellicht <R21>. 

MUL ii 333, 382; PB 44r; SF' 1244 2 7 8 ~ ;  1272 Ir; 1274 113"; 1276 84"; 1291 104"; 1293 498"; 1330 231. 

R23 HENRICK GLAVI S t 1518 
[S] GOEDE MAN 1511 12 13. [2] %A 3. [S ]  0: Willem Glavimans; x (1) Maria Jans van Meyels- 
voirt; x (2) Maria Arnt Henricx de cremer, hertrouwd met Dirck Jans de Wolf. [6] In 1506 was hij 
samen met boekdrukker Laurens Hayen deken van de broederschap van het H. Sacrament in de kerk 
van het Predikherenklooster. In 1513 trad hij op namens het Minderbroederklooster. 

SY3 431; SCHUTJES, Geschiederris utin hef bisdom IV 439; Ch.C.V. VERREYT, 'De boekdrukkerij van Laureiis 
Hayen en van de 'Broeders vaii het Gemeene Leven' te 's-Hertogeiibosch in 't begin der 16e eeuw', Dietscbe Warartde 
n.r. 7 (1894) 89-109; 8 (1895) 228.231, aldaar 91; SR 1517; PB 43v, 76v, 99v, 107v, 127v, 1 5 4 ~ .  155r, 2291; SP 
L259 211r; 1275 302r; 1279 370r; 1282 82r, 255"; 1289 251". 

82 MARTEN DE GREVE " 1484-1485 te Vught t 20-6-1562 
[S] SECRETARIS 5-7-1510 - 14-7-1531; GRIFFIER; SCHEPEN 1540 41 44 45 51 52; reis 1509 10 
11 12 13 14 15 16 17  19 20 21 23 25 26 27 28 29 30 33 37 40 42 44 45 51. (21 %A 15; %B 3. [3] 
mr. [4] 173. [S] 0: Henrick de Greve x Severina Heyen; x (1) Johanna van Brecht, natuurlijke dv 
<35>; x (2) Margaretha van Spoerdonck (dv Herman van Spoerdonck x Petronella Berwout), wedu- 
we van Frans van Culemborch. [6] In 1526 was hij commissaris van de schouwentelling in het kwar- 
tier Antwerpen. 

SY2 159; VAN DIJCK, ',Meester Martinus Grevius'; GAH OA charters en privilegebrieveri 779; PB 141r, 3381. 

S9 GOYAERT GROSAERT VA " 16-4-1492 t 26-10-1560 
[ l ]  SECRETARIS 24-7-1531 - t; reis 1526 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
48 49 50 55. [2] %B 7. [3] imm. Leuven 28-8-1543; promotie 1545; mr. [S] 0: natuurlijke zv 
Goyaert Grotaert van Os (schepen 1487..1499) bij Heilwich Peters Verster; x (1) Catharina Peters 
Houtappel; (2) Anna (dv Jacob VJillems x Elisabeth Jans van Bercheyck), weduwe van Gielis Roelofs 
van Broekhoven; x (3) Arnolda de Wolf dv <185>, weduwe van <SI>. [6] In 1514 werd hij 
gelegitimeerd. Hij was in 1526 commissaris van de schouweiitelling in het kwartier van Antwerpen in 
1526. Als notaris vermeld in 1533. 

SY2 274, 421; VAN SASSE VAN YSSELT, <zie <21>), 43; A4UL IV 265; PUL 26; VAN DEN BICHELAAR, (zie 
4 2 > ) ,  231; Universiteit Leuven, cartulariuin 's-Hertogeiibosch, 393-398. 

0 t 18-12-1522 
[l]  SCHEPEN 1514 18 22; reis 1514 15. (21 %A 11. [4] 182. [ j ]  0: Mathys van Gunterslaer x 
Heilwich N.; x Margaretha Aertsen (zuster van <R3>). 

SY2 465; B.V.B., (zze <R3>), 208; PB 2.581; SP 1285 339v, 439v. 
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84 GOYAERT V t 1587 
[ i ]  SCHEPEN 1562 (vervangen door Jan vander Stegen <166>). [S] 0: <85>. [6] Hij was van 1553 
tot 1587 heer van Drunen. 

J.P.W.A. SI\4IT, 'Bezitters van Noordbrabantse heerlijkheden 111: heren van Drunen', BL 9 11960) 28-32, aldaar 30. 

85 t 1534 
[ i ]  SCHEPEN 1528. [ S ]  0: Willem van Haastrecht s Bertholda van Wyck; x N.N.; k: <84>. [6] Van 
1522 tot 1534 was hij heer van Drunen. Wellicht is hij de Willem van Haastrecht die in dezelfde tijd 
drossaard en dijkgraaf van Heusden was. 

SMIT, (zie <84>), 30; F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Eene bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Spie- 
ring', in: A.F. VAN BEURDEN, Het iriissale vort de kerk te Wijk hij Hensden (z.p. z.j.) 92; SP 1296 38v; 1299 292v; 
1305 61rv, 212r; 1310 139v; 1388 115r. 

R2 ERG t 18-2-1540 
[l] GOEDE MAN 1514 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25; reis 1514 15 16 17  19 20 23. [Z] %A 
5; kramer. [4] 187. [s] 0 :  Walraven (Wellen) Arnts vanden Hanenberch; x Catharina Arnt Eyck- 
mans; k: :R25>, Mechtelt x <R68>. [6] Hij was in 1528 repareer- of bouwmeester. Hij wordr vaak 
aangeduid als Broes of Bruysten Wellens de cremer. 

PB 151v, 154v, 156r, 162v, 163r, lb8v, 174v, 176v, 194r, 226r, 301r, SP 1293 400r, I310 2831, 1843 70r 97v 

" 1520-1522 t 7-9-1574 
[ i j  SCHEPEN i559 D3 (D-11-1563 beëdigd ip* Jan van Liebergen ~117:) U?. [3] : x .  [4] ???a. [s] Q: 
<R25>; x Elisabeth van Liebergen dv <117>, weduwe van <SIS>. [6] Hij was rentmeester van her 
klooster van de zusters van Orthen. 

SY2 257; JUTEN, (zie <SI>), 257; B.v.S., 'De familie vaii mr. Leonardus van Schijndel, pastoor van de Sinte Cathari- 
na te 's-Hertogenbosch', Bossctie Bijdragerr 21 (1951-1953) 254-259, aldaar 257; PB 139v, 229v, 268r, 271r, 347v; 
SP 1361 172r; 1369 250r-251v; 1374 263"-264r; 1379 292r; 1396 242r; 1398 291r. 

t 28-12-1533 
[ l ]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1518. [2] kramer. [4] 190. [S] 0: <R24>; x Adriana Jans van Mer- 
cel'; k: <86>, Maria x <88>. 

Adriaenssen en ~Melsseo noemen haar Adriana van Kessel. 
BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <RI>), 111; ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', BL 38 (1989) 116; J.Th.M. 
,MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit ... De faniilie Pelgrom (van Drie!)', BL 26 (1977) 97-139, aldaar 133; PB 
347"; SI' 1314 29r; 1843 70r-97v. 

t I 1556 
[ l ]  RENTMEESTER 1550. [2] %B 3; kramer; deken krameisambacht 1543 52. [S] 0: Jan de Haze x 
Johanna Lamberts vander Goederheyl; x (1) Johanria Lambert Claes; s (2) Margaretha Reyner Beck. 
[6] HIJ was deken van de oude schuts in 1548-1549. 

SR 1543, 1548, 1552, SI' 1319 141v, 1328 374v, 1330 47v, 1333 49v, 1374 299r 

R27 DIRCK V EDEL t 1533 
[ l ]  GOEDE MAN 1500 01 02 03 04 08 09 10; reis 1500 02 03 07 08 09 10. [2] %A 1. [4] 193. [S] 
0 :  Jacob van Hedel; x (1) Catharina Jans vande Spaghet; x (2) Catharina Dircx van Beerse, weduwe 
van Lodewyck vander Heyden; k: ~ 8 9 2 .  [6] Hij wordt in 1514 en 1521 als bouwmeester vermeld. In 
1524 was hij provisor van de Baar der Gelovige Zielen. 

SYI 146; SY3 357, 576, 583; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Het Ruis de Roodcriburg', Tax. 16 (1909) 193-205, 
aldaar 202; H. VAN ROOY, 'Bossche testamenten uit de 16e eeuw', Taa. 33 (1926) 126-127; PvO 333; PB 102r, 
156r, 18 1 r, 209r, 238r. 

87 GIELIS V EDEL n 1518-1520 t 1564 
[ l ]  SCHEPEN 1550. [2] %B 5. [4] 194. [S] 0: <89>; x Gertruyt vande Water dv <182>. 

SYl 151; SY2 137; SY3 358, 583; C. VAN BREUGEL DOUGLAS, 'De beurzenstichting van Petrus vaii de Water en 
eenige genealogische opgaven, zijn geslacht betreffende', Tijdschrift voor No«rdbrabarrtscbe geschiederfis, taal- eri 
lettcrkrtride 1 (1883-1884) 94-96, aldaar 95; W.J.F. JUTEN, 'Aaiivullingen en verbeteringen der genealogie van de 
Water', Tax. 19 (1912) 167.169, aldaar 167; BECX, (zie <47>), 108; SP 1387 364r. 
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DEL " 1520-1523 t 31-12-1588 te Breda 
[l] SCHEPEN 1553. [2] %B 3. [4] 195. [S] 0 :  <89>; x Maria vanden Hanenberch dv <R25>, wedu- 
we van Dirck Pelgrom. 

SY1 151, 215; SY3 357; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <RI>), 111; MELSSEN, ( m  <R25>), 133; 
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', BL 38 (1989) 116. 

EDEL t vóór april 1533 
[l] SCHEPEN 1529; reis 1529. [ S ]  0: cR27>; x Elisabeth Goessens van Doerne, later hertrouwd met 
<79>; k: <87>, <88>, <90>. [6] Hij was deken van de oude voetboog in 1525. 

SS1 151; SY3 157, 159, 583; VAN SASSE VAN YSSELT, ( z ~ e  c78>), 134; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <R27>), 
203; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <53>), 111; SR 1525; PB 239v; SR 1525. 

R t laatste vermelding: 1506 
[l] GOEDE MAN 1505. [2] % A  5; zoutkoper. [S] O: Jacob van Hedel; x Catharina Jacobs van 
Engelen. 

SP 1275 47rv. 311v. 

90 VA "1525-1535 t 27-5-1583 
[l] SCHEPEN 1563 66 69 77 81 82; KERKMEESTER 1573-1581. [L] C 36 f .  [3] mr. [s] 0: <89>; 
x Anthonia van Os. 

SY3 357, 583; PB 4 4 7 ~ ;  SP 1418 Ir; GAH Reirodcra hurgeri~~ke stand, inv.nr. 2, 194r. 

" 1 1445 t 1530 
[l] SCHEPEN 1481 95 1514; GASTHUISMEESTER 1494-1501. [2] %A 3. [4] 196. [S] 0: Goyaert 
Bertrams van Hedel x Bertha N.; x (1) Ida van Brede (dv Zeger Jans van Brede x Gertruyt vande 
Beerthen); x (2) Aleyt Mathys van Gunterslaer. 

SY1 431; SS3 577; ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', BL 43 (1994) 142, ADRIAENSSEN, 'De gerechtigden', 136, 
PB lor. 23v, 44r, 78r, 98v, 258r; SP 1270 2511,428r; 1271 218v; 1276 231rv; 1296 182r. 

92 ZEGER VAN HED " 1 1460 t 7-10-1529 
[l] SCHEPEN 1522; RENTMEESTER-IN-NAAM 1511. 121 %A 17. [4] 197. [S] 0: 4 1 2  ex (S); x 
Aleyt vanden Bosch dv <33>; k: Martha x <95>. 

SYI 151, 430; SY2 290; SY3 168, 452, 576; ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', BL 43 (1994) 144; SMITS, De 
grafzerketr, 9; PB 280rv; SP 1306 381". 

93 " 1527-1529 t 1598 
[l] SCHEPEN 1571 82 (ipv Willem van Erp, die aanvankelijk was benoemd) 83; H.GEESTMEES- 
TER 1580-1595. [2] C 18 L. [3] imm. Leuven 1-1555; mr. [4] 198. [S] 0: Goessen Henricx Heeren; 
x Willemken Henricx Gast. [6] In 1557-1558 was hij deken van de oude schuts. In 1561 fungeerde 
hij als blokmeester van de Kerkstraat en in 1589 als provisor van het Mierdegasthuis. 

SS2 188; A4UL IV 508; NBC nr. 2095; SR 1557; SP 1412 241r; GAH OA c149. 

9 " 1525-1526 t 1-1-1578 
[l] SCHEPEN 1577; RENTMEESTER 1560 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76; reis 
67. [3] imm. Leuven 7-1541. [4] 199. [S] 0: Gerit Dircx 's Heeren x Elisabeth Marren Moens; x 
Maria Henricx Kemp. [6] In 1564 wordt hij vermeld als provisor van het Herengasthuis. Hij is be- 
graven in de Sint-Jan. 

SY1 370; SY3 159; SMITS, DE grafzerkeri, 183; MUL IV 230; SR 1564; PB 282r, 322v, 387r; SP 1397 573v; 1411 
558r. 

t 1547 
[l] GOEDE MAN 1538 39 40 41 42 43 44 45 46. [S] O: Willem Herinck x Mechtelt N., later 
hertrouwd met Gerit Jan Mathys van Vladeracken; x (1) Catharina Willem (Willem) Jans van Geffen; 
x (2) Agnes Reyner Heymerick Heymericx. 

SR 1547; SP 1276 94r; 1304 198r; 1305 135v; 1311 138r; 1341 90r. 



Bijlage 3 

[l] RENTMEESTER-IN-NAAM 1521. 
Over hem is (vooralsnogj riiets naders niet zekerheid te zeggen 

ER S 
[l] RENTMEESTER-IN-NAAM 1512. 

Over hem is (vooralsnog) niets naders met zekerheid te zeggen. 

1 A " 1544-1545 t 21-9-1600 te Alkmaar 
[l] PENSIONARIS 1572-1578; reis 1572 73 74 75 77. [3] imm. Leuveu 1-9-1561; mr. [4] 210. [S] 
O: Mathys Andries Jans Hessels x Johanna Gielis Simons; x Margaretha Cornelis vander Moelen. 161 
In 1578 werd hij griffier van de Staten van Brabant en koos vervolgens de zijde van de opstandige 
gewesten. Na als thesaurier-generaal van Anjou te hebben gefungeerd werd hij eerste raadsheer van 
de Raad van Brabant in Den Haag. O p  zijn sterfbed is een portret van hem geschilderd (afgebeeld in: 
Pirenrie, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht, t.o.v. p.130; Bosmans, 'Indien de deugd', 29). 

SY2 65; MUL IV 627; NRS nr. 2142; BOSMANS, 'lndien de deugd'; SP 1340 2981; 1342 221; 1402 1441. 

95 t 7-12-1558 
[d] SCHEPEN 1540 58. [4] 211. [S] O: Arnt Henricx de Heusch x Elisabeth Henricx vanden Eynde; 
x Martha van Hedel dv <92>, hertrouwd met mr. Jacob Daems. [S] Hij was in 1552 woonachtig te 
Luik. Hii is derhalve niet de Henrick de Heusch, die in de gemene zetting van 1552 als bontwerker 
wordt vermeld (zoals beweerd door Adriaenssen; vgl. SP 1.375 55th). Een portret van hem bevindt 
zich in particulier bezit in Brussel. 

SY1 153, 152, 431; SY2 504; SY3 168, 573; ADRIAENSSEN, 'De erfgenmien', BL 43 (1994) 146; SP 1345 355r; 
1375 558v; 1376 1831; 1386 21. 

" 1493-1495 t 1562 
[l] SCHEPEN 1526 39 42; HOOGSCHOUT 19-9-1527 - 25-12-1529; reis 1526 42. [S] O: <98>; x 
Walrave de Cock van Opijnen (dv Jan x Elisabeth van Ranst); k: <99>. [G] Hij was heer van Maurik. 
In 1532 wordt hij vermeld als provisor van het Heyingasthuis. 

SY2 267, 268; SY3 36; \V. vd.  BROEK, 'Het geslacht van Ranst en Boxtel', Brabants Hemi 4 11952) 118-121, 
aldaar 1 1  9-120. 

" 2 1502 t 14-12-1586 te Luik 
[l] SCHEPEN 1533 36 37 40 56 60 61 65 66 71; reis 1537 39 40 41. [2] %B 5. [3] imm. Leuven 
10-12-1517; imm. Orléans 2-4-1521; mr. [4] 213. [S] 0: <98>; x Johanna van Dielbeeck; k: Arnt 
Heym, schepen 1590 ... 1602. [G] Jonker. Hij was ook werkzaam als kastelein van Zevenbergen en in 
1534 3n 1542 hoofdman van de schutterij van de jonge voetboog. 

SYI 203; SY2 267-268; SY3 159; VAN SASSE VAN YSSELT, (zw <25>), 9-10; S4UL 111 573; PLO nr. 731; PR 
418rv; SP 1314 731. 

" 1447 t 25-6-1509 
[l] SCHEPEN 1482 91 97 1502; BURGEMEESTER 1496; H.GEESTMEESTER 1485; SCHOUT 
VAN KEMPENLAND; STADHOUDER HOOGSCHOUT 30-9-1505 - 25-9-1509; reis 1497 1502 
03 04 05 06. [2] %A 6. [3] imm. Leuven 27-1-1462. [4] 214. [S] 0 :  Goessen Heym (schepen 
1436 ... 1468), x Elisabeth Ghysberts de Cock van Neerijnen; x Elisabeth van Geel (dv Simon x Phili- 
potte van Campen / van Dinther); k: <96>, <97>, Eiisabeth x <190>. [G] Heer van Maurik. 

SYI 204; SY2 267; SY3 33-34; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie c25>), 9; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Heyiii', 
Tax. 3 (1896) 23; ,MUL. I1 94; SP 1314 75r. 

9 t 1592 
[l] SCHEPEN 1569 78 79 83 (vervangen door Jacob vander Cammen <48>) 86 87. [S] O: <96>; x 
Gertruyt Henrick de Groef van Erkelens. [6] Jonker, heer van Maurik. 

SY2 267-268; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <98>), 23; SP 1389 193v; 1390 248v; 1392 461rv; 1403 100r, 13.5~. 
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S I 1494 t 11-11-1554 
[l]  SCHEPEN 1534 40 43 47. [3] mr., M.D. [4] 216. [S] 0: mr. Goyaert Heymans M.D. x (Ma)Be- 
lia Marcelis vande Ekart; x Henrica Jans van Vlierden. 

SY2 263; GAH OA a5; SP 1279 7Xr, 203r; 1280 135v; 1288 278v; 1300 195r; 1333 303v; 1345 153v; 1353 187". 

101 GOESSEN " I 1425 t 24-3-1506 
[l]  SCHEPEN 1458 63 69 74 79 84 88 92 96 1501; BURGEMEESTER 1495; H.GEESTMEESTER 
1498-1505. 121 %A 1. 741 201. [S] x Elisabeth Lamberts van Doerne. 

SY1 262; SY2 120; H. VAN ROOY, 'Bossclie testamenten uit de 16e eeuw', Tdx. 32 (1925) 148; PB 21v, 100r, 106r; 
SP 1270 461; 1271 119v; 1275 264r; 1276 8v. 

t 1518 
[l]  SCHEPEN 1496 1511; RENTMEESTER 1486; LEPROZENMEESTER ..1510-1512.. [2] % A  4; 
deken korenkopersambacht 1478. [4] 202. [S] 0: Engbert vanden Hezeacker; x Elisabeth Rutgers van 
Ophoven. 

PB 100v, 186v, 266r; SP 1279 173r, 380v, 387v; 1281 335r; 1287 250r. 

t 1515-IS19 
[I] PENSIONARIS 1506; reis 1505 06. [2] %A 11. [3] r 1476 ging hij in Parijs studeren; mr. [S] 0 :  
Lodewyck Jans (die) Hollander x Mechtelt Floris Muykeiis. [6] Voor en na zijn kortstondige pensio- 
nariaat in 's-Hertogenbosch was hij actief als notaris te Antwerpen. 

Biografische schets in !IC; binncnhort te viischijiii-n proefschrih vaii Alpl~oris vanden Bicheiaar; zie ook: VAN DEN 
BICHELAAR, (zie <S2>), 232; VAN DEN BICIHELAAR, 'Van Ikapelaan tot kardinaal', 12. 

R32 HENRICK DE HONT o 1520-1521 t 14-1-1609 
[ l ]  RENTMEESTER 1555 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
80 81 82 83 84 85; reis 1560 62; SCHEPEN 1589; WEESMEESTER 1584. [2] %B 12; C 25 i. [4] 
220. [S] 0 :  Henrick de Hont x Anna Adriaens van Ham; x Anna Henrick Lamberts vanden Heze- 
acker. 

SY1 373; SY2 279, 314; SY3 161,480; SMITS, De grafzerkerr, 265; PB 406v, 420r; SP 1340 249r; 1350 480r; 1381 
169r; 1386 1351; 1389 359"; 1397 463r; 1397 573v; 1401 279r. 

R33 HENRICK t 
[l]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1522; GOEDE MAN 1538. 

In de jaren twintig en dertig van de zestiende eeuw leven verschillende personen in 's-Hertogenhoscli die Henrick 
vanden Hoeve1 heten (zonen van Jan, Dirck, Zebert, Gerit, Goyaert, Peter, Wouter). Het is (vooralsnog) onmogelijk 
een van hen als de rentmeester van die naam te identificeren. 

ARCELIS VANDE t 1535 
[ l ]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1511 12 13. [2] % A  8. [S] 0: Peter vanden Hoevel; x Elisabeth 
Henrick Gyben. [6] Alias inden baerdze. 

SR 1535; PB 97r, IOSr, 150r, 189v; SP 1263 208r; 1270 172v; 1274 438r; 1275 2"; 1283 175r; 1310 31r; 1311 
142r. 

0 t1503-l504 
[l]  SCHEPEN 1485 95 1501. [2] %A 4; deken viskopersambacht 1483. [S] 0 :  Peter van Hynden; x 
Gertruyt Jans van Vaerlaer, weduwe van Gerit Goyaerts van Donckersvoert; k: <104>. [6] In 1502 
was hij rentmeester van het Mierdemannengasthuis. 

SY3 460; PB 76v, 107v; SP 1232 366r; 1250 9v. 

104 PETER VA " 1465-1468 t 1547-1548 
[ l ]  SCHEPEN 1518; RENTMEESTER-IN-NAAM 1500. 121 % A  6. [S] 0: <103>. [6] In 1526 pacht 
hij de accijns van het mijnen van de vis. 

SY2 129; PB 266v; SR 1526; SP 1276 306v; 1280 231r; 1350 117r. 

R35 ANDRIES BOUDE " 2 1511 t na 1566 
[ l ]  RENTMEESTER 1555. [2] %B 3; koopman; linnenlakenkoper. [3] imm. Leuven 31-8-1524. [4] 
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063. [ S ]  O: Boudewyn Jans (van Berlicum) x Johanna Dircx van Loon; x Hillegonda Neysen (dv Arnt 
x Mechtelt vander Stegen). [6] Hij wordt als deken van de rederijkerskamer vermeld in 1540; in 1544 
was hij deken van de schutterij van de handboog; in 1548 fungeerde hij als blokmeester van het blok 
van de Kerkstraat. In 1556 en 1557 pachtte hij de bieraccijns. 

SY2 325, 428; SY3 482; MUL 111 726; SR 1540, 1544, 1548, 1556, 1557; PB 141r; SP 1332 78r; 1371 404r; 1373 
306v, 314v; 1374 1%; 1375 458v; 1389 194v. 

o t 
[l] RENTMEESTER 1556 57. 

Over hem is (vooralsnog) iniets naders niet zekerheid re zeggen. 

105 COYAERT DE JEGER o 1496-1497 t 2s-6-ISSS 
[l] SCHEPEN 1541. [4] 226. [ S ]  O: <R37>; x (1) Cornelia van Oudheusden (dv Jan x Maria Beucke- 
laer); x (2) Johanna Willems de Stradio; x (3) Petronella vanden Woude; k: Jan de Jeger, schepen 
1591. [G]  Jonker, heer van 1,ochtenburg te Sint-Oedenrode. 

SY2 169, 526; F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Her geslacht der Heeren van Oudheusden', NL 31 (1913) 307- 
316, aldaar 311; SP 1335 509v; 1339 78v; 1343 249v; 1376 376r; 1377 5lr; 1379 181r. 

t 1526-1527 
[ l]  RENTMEESTER 1513. [S] %A 2. [ S ]  O: Goyaert de Jeger x Heilwich van Vucht; x Elisabeth de 
Bever (dv Roelof de Bever, schepen 1457..1491, x Catharina Monix); k: clOS>. 

SY2 67, i 6 j ,  167, 526; 3 3  507, 582; BEELAERTS VAN ELOKLAND, (zie <105>), 31:; AtLBdii ; ing 1525; PB 
11"-12r; 101"; SP 1299 203r; 1307 260r; 1308 46r. 

106 JAN KANAPART t 
[ l]  SCHEPEN 1474 82 90 96 1500 05 09; GOEDE MAN 1505 06 07; RENTMEESTER-IN-NAAM 
1505; STADHOUDER HOOGSCHOUT 1486; H.GEESTMEESTER 1506-1513; reis 1505 06 07 09 
10 11. [2] %A 5. [4] 227. [ S ]  0: Jan Lodewyck Kanapart; x Ida Ceelen van Gerwen (dv Henrick 
Ceelen x Gertruyt Steenwech), hertrouwd mct <66>. 

SY1 228; VAN DER HEYDEN, (z~e  <66>), 48, 51-53, 66; B.V.B., 'De Heusderische tak der Meyerqsche Van Ger- 
wen's', Tm.  44 (1937) 96-99, aldaar 97; SP 1229 292v; 1230 13"; 1264 74r; 1277 379"; 1284 355r, 627r; 1327 
251v. 

R3 8 CHRISTOFFEL KEMP t 8-4-1544 
[l] GOEDE MAN 1539 40 41 42. [2] lakenkoper; deken kramersgilde 1530 33 37. [4] 229. [S] O: 
Arnt Gerits Kemp x Ermgart vanden Bosch dv <33>; x ( 1 )  Elisabeth Wynants (dv Pauwels x Elisa- 
beth Goyaert Cuypers); x (2) Christina vande Laerschot dv <114>. 

SY2 5; WAGNER, (zie <33>), 62; WIJNAENDTS VAN RESANDT, (zie <73>), 48-49; SMITS, De grufzerkerr, 201; 
PB 125r, 338v, 436v; SP 1314 303r; 1333 183r; 1334 24Sr; 1369 337r; 1381 2861. 

107 HENRICK KE " 1480-1485 t 1562-1563 
[ l]  SCHEPEN 1539. [2] lakenkoper; gewandsnijder. [3] wellicht: imm. Leuven 2-10-1508; mr. [ S ]  O: 
Jan Arnts Kemp; x ( l )  Henrick Henricx van Doerne; x (2) Elisabeth vanden Hanenberch dv <R24>; x 
(3) Elisabeth Gerit Roelofs; k: Elisabeth x <R51>. [ G ]  Hij was waarschijnlijk deken van de Oude 
Schuts in 1528 en 1534; in 1531 en 1535 was hij deken van het gewandsnijdersambacht; tevens is hij 
blokmeester van het blok van de Markt geweest. 

SYl 73; SY2 26; WAGNER, (zie <33>), 62; KOLDEWEIJ, Zilver,  180; 'MUI. 111 365; SR 1528, 1531, 1534, 1535, 
PB 173v, 200r, 271r, 273r, 301r, 347v, 406r, 408r, 425r; SP 1331 306v; 1345 313r; 1353 148r; 1360 334v; GAH 
OA as. 

108 JANKE c) t 1506-1507 ( ? )  
[ l]  SCHEPEN 1505. [2] lakenkoper. [3] wellicht: imm. Leuven 2-1-1486; imm. Orléans 30-3-1490; 
mr. [ S ]  O: Jan Jans Kemp x Mechtclt Goessen Toelinck. 

MUL 111 6; PLO nr. 222; PB 96v; SP 1263 190v. 

R39 ALBERT KETHELER t 
[l] RENTMEESTER 1491; GOEDE MAN 1500 01 02 03. [2] %A 2. 
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Waarschijnliik hetreit her hier Alhert Hernia11 Ketheler, die tussen 1492 en 1505 kerkmeester van de Sint-Jan was. 
Deze overleed in ISOS. Daar in 1507 een Albert Ketheler een reis ondernam in dienst van de stad, is het niet on- 
mogelijk dat één van de andere personen die Albert Ketheler heetten, de hewuste goede man is geweest. 

109 GERIT KUYST o t 23-3-1509 
[l] SCHEPEN 1473 86 92 1500 04 08; BURGEMEESTER 1496; reis 1498 1500 04. [2] %A 4. [S] 
O: Henrick Henricx Kuyst x Margaretha Gerit Heer; x (1) Aleyt Kesselmans, weduwe van Goyaert 
Cleynael; x (2) Heilwich Jan Willems zeelmekers; k: <111>. 

SY3 248; DEL CAiMPO HARTMAN, (zte <S7>), 241; REELAERTS VAN BLOKLAND, (zie 4 7 4 ,  284; JUTEN, (zie 
<Sl>), 196; PB 17v; SP 1247 353v; 1252 2211. 

11 0 HENRICK KUY ST t 24-8-1529 
[l] SCHEPEN 1489 99 1503 20 (16-6-1521 beëdigd ipv de overleden Marten van Campen <50>) 26 
(26-11-1526 beëdigd ipv de overleden Frans Toelinck <172>); H.GEESTMEESTER 6-6-1513 - t ;  
STADHOUDER LAAGSCHOUT 1505..1509; reis 1503 20 23. [4] 238. [S] 0 :  als <109>; x Aleyt 
van Dommelen (dv Jan x Margriet van Weilhuysen). 

SY2 70; DEL CAMPO HARTXdAN, (zie <S7>), 246; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <S7>), 284; PB 17v, 
249v, 250r, 340rv; SP 1316 241v. 

" 1488-1491 t 21-5-1555 
[l]  SCHEPEN 1512 23 30 38 42 46 49 50 53; STADHOUDER LAAGSCHOUT 1528; LAAG- 
SCHOUT 7-1-1530 - 1-10-1530; reis 1533 35 37. 121 %B 7. [3] imrn. Leuven 31-8-1506; mr. [4] 
239. [S] O: <109> ex (2); x Hillegonda van Sevenbergen (dv Henrick x Christina Jans), weduwe van 
Ghysbert van Straten. [6] Van 1516 tot zijn dood was hij rentmeester van het Clarissenklooster. 

SY3 248; DEL CAAIPO HARTMAN, (zie 4 7 > ) ,  241; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <S7>), 284; iMUL 111 
320; PB 106v, 262r, 338v. 

112 t 1525 
[ l ]  SCHEPEN 1498 1507 14; reis 1507. [2] %A 6. [S] O: als <109>; x Maria Daniel Bruysten van 
Vranckevoert, weduwe van Henrick Noeden, schepen van 's-Hertogenbosch in 1457. 

BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <S7>), 284; PB 17v, 108"; SP 1271 164r; 1310 12v. 

COLAES KUUST t 19-10-1534 
[ l ]  SECRETARIS 3-7-1497 - 1533; reis 1500 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17  19 
23. [2] %A 6. [3] imm. Leuven 27-2-1476; mr. [4] 240. [S] O: als <109>; x Mechtelt Witmers (dv 
Jan x Elisabeth van der Hagen I Hagemans). 

SY1 440; SY2 78, 472, 509; SY3 248; DEL CAMPO HARTXIAN, (zie <S7>), 241-242; BEELAERTS VAN BLOK- 
LAND, (zie <S7>), 284-285; PB 17v, 107r, 1881; SP 1274 219v; 1308 4061. 

113 KUUST t 1518 
[ l ]  SCHEPEN 1491 97 1501 06; RENTMEESTER 1484; GOEDE MAN 1505 06 07; RENTMEES- 
TER-IN-NAAM 1507; STADHOUDER LAAGSCHOUT; reis 1506 . [2] %A 9. [4] 241. [S] O: als 
<109>; x Agnes Valck (dv Jan Alberts Valck van Maren x Gertruyt Dircx van Vechel). 

SY3 248; DEL CAiMPO HARi',MAN, (zie <S7>), 241; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (?ie <S7>), 284-285; PB 17v, 
109v; SP 1270 3341; 1276 1551; 4401. 

t 21-4-1535 
[l] SCHEPEN 1522; RENTMEESTER-IN-NAAM 1513. [2] %A 20. [4] 242. [S] 0 :  Willem Goessens 
vande Laerschot x Geertruyt N.; x Elisabeth van Roert dv <24>. [G] In 1520 was hij deken van de 
Sint-Annabroederschap in de Sint-Annakapel. 

BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <RI>), 261; SMIT, bie <R5>), 274; PB 2441, 316v, 3201; SP 1286 327v; 1293 
164v, 4841; 1320 941; 1327 85v. 

115 F t 1515 
[l] SCHEPEN 1504. [2] %A 3. [4j 244. [S] 0: Frank van Langel, secrctaris 1469-1497, x Heilwich 
vander Rullen; x Elisabeth van Beerse (dv Albert x Hillegonda Mathys van Tricht); k: Heilwich x 
<169>. [6] Hij was hoofdman van de schutterij van de handboog in 1510. 
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t 1517 
[l] SCHEPEN 1480 85 89 95 1500 04 08 (ipv de overleden Gerit Kuyst <109>) 13; LEPROZEN- 
MEESTER 1502-1509; STADHOUDER HOOGSCHOUT 1489; reis 1512 13. [2] %A 18; kramer. 
[S] 0: Henrick de Leeuw; x Johanna van Dommelen (Jan x Margaretha van Weilhuysen). [6] Van 
1494 tot 1506 was hij rentmeester van het Sint-Anthonisgastliuis. 

GAH OA A232 102v; PB 27v, 461, 47v; SP 1270 2761; 1276 38v; 1278 199"; 1279 225r; 1288 1 3 1 ~ .  

117 " 1519 t 5-12-1570 
[l] SCHEPEN 1557 60 63 (vervangen door Frans vanden Hanenberch <86>); RENTMEESTER 1553 
54; KERKMEESTER 1560..1570; reis 1557 60. [2] %B 7. [4] 246. [S] 0: Jan Arnts van Liebergen x 
Christina Lambert Stoters; x Johanna de Wolf dv <184>; k: Aleyt x <140>. 

SY1 379; SY3 302; PB 3951; SP 13.58 214v; 1364 22"; 1369 2501-251v; 1385 296r; 1396 3 7 7 1 ~ .  

v R t na 1580 
[l] SCHEPEN 1578. [S] 0 :  Cornelis Nicolaes van Lier x Wyberta van Berchem; x Agnes van Neder- 
veen (dv Jan x Anna vande Werve), weduwe van <60>. [u] Jonker. Hij is begraven in Berlicum. 

SY2 109, 141; SY3 510; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie Proening' (zie <58>), 37; SP 1380 109r, 1111; 1396 
2831. 

119 B A K ~ ~ ~ Û L Û M ~ E S  LOEP ,, 1 511-i j13 t 7-6-1593 

[l] SCHEPEN 1545 48 51 52 55 56 59 60 63 66 71; RENTMEESTER 1550; reis 1559 69. [2] %B 
4; C 50 f. [3] imrn. Leuven 30-8-1529. [4] 252. [S] 0: <121> ex (l); x Ermgart van Eyck dv <RIO>; 
k: <120>. 

SY1 327; SY2 55; SY3 159; VAN SASSE VAN YSSELT,  ie <17>), 26; MUL TV 25; PB 177v, 202r, 390"; SP 1332 
179"; 1344 387v. 

" 1533-1534 t 14-5-1604 
[l] SCHEPEN 1561 64 69 75 77 80 81 84 87 88 91 92 95 96 99 1600 03; reis 1564 68 69 76 77. 
[2] C 25 f. [3] imm. Leuven 26-2-1553; imm. Dôle 3-9-1557; mr., J.U.L. [4] 253. [S] 0: <119>; x 
Josina Pynappel dv <152>; k: Bartholomeus, schepen 1605..; Goyaert, schepen 1609.. 

SY1 327; SY2 56, 210; Sh4ITS, De grafzerketr, 250; A4UL IV 464; Ribliorhèqiie Municipal de Besaiiçoii, nis. 983, 
234v; PB 4321, 441v-442r; SP 1391 227v. 

1 " 2 1486 t 1536-1537 
[l] SCHEPEN 1535. [2] lakenkoper. [5] 0: Jan Dircx Loef x Beatrix Henricx de Potte; x (1) Chris- 
tina Laurens Boyen; x (2) Jutta Otto Jacobs, weduwe van <RIO>, later hertrouwd met Henrick van 
Dickberch gen. Staecltenbroeck. 

SY1 327; SY2 54, 55; SY3 498; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <17s), 26; PB 177v, 1961, 1991; SP 1289 3871; 
1300 125v; 1308 491r; 1314 214r; 1316 200v; 1337 1071. 

" 1518-1520 t 17-7-1588 
[l] PENSIONARIS 1552 - t; reis 155 1 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 
72 73 74 75 76 78. [2] C 25 f. [3] imm. Leuven 8-1535; imm. Orléans 23-11-1544; mr., licentiaat in 
het civiel recht. [4] 255. [S] 0: Henrick Ghysberts Loekernaris x Aleyt Roelofs Noppen; x Heilwich 
van Sprangen. [6] In de periode 1546-1548 was hij procurator-generaal van de universiteit van Or- 
léans. 

SY2 357; F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Loockernans', NL 22 (1904) 99-102, aldaar 100; G.J.J. WIMERS.MA 
GREIDANUS, 'De kwartieren De Bie-Lokemans', NL 92 (1975) 10-47, aldaar 17; SíUL IV 129; PLO rir. 1132; SP 
1394 4741; 1417 2341. 

122 S " .- 1505 t 1545 
[l] SCHEPEN 1542. [S] O: Nicolaes Jans Loenrnans x Margaretha van Erp; x Ghysberta Henrick 
Ghysberts. 

B.V.B., 'Bildrage tot de genealogie van her geslacht Van der Stegen', Tax. 11 (1904) 76-82, aldaar 80; PB 143r, 3161; 
SP 1272 1861; 1281 165rv; 1359 109v, 1369v; 1381 369v. 
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123 GOYAERT L 0  EVOIRT O 1524-1526 t 27-2-1591 
[ l ]  SCHEPEN 1554 57 60 63 66 71 78 79 82 85 86 89 90; H.GEESTMEESTER 1561-1580; reis 
1555 60 64 67 69 71 77. [2] C 100 L. [3] imm. Orléans 13-1-1540; imm. Bologna 1547; imm. Siena 
1547; Padua 1549; mr., J.U.L. [4] 256. [S] 0 :  <S11>; x (1) Dircxken vande Stadeacker (dv Joseph x 
Ida Brugmans); x (2) Alanda Berwouts (dv Willem x Johanna van Vlierden). [6] Hij is begraven in de 
Sint-Jan. 

SY1 256; SY3 159, 209, 230-231, 401; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie c17>), 39; VAN SCHIJNDEL, (zie c23>), 
41; AIELSSEN, 'Gerard Micliiels', 146; .MELSSEN, '.Manuaal', 235; F.H..M. DE BEKKER en A. VAN SASSE VAN 
YSSELT, 'Het testament van ,Mr. Goyart Lombaerts van Enckevoirt', Tax. 12 (1905) 249-259; F.H.M. DE BEKKER 
en A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'De tenuitvoerlegging van den uitersten wil van ,Mr. Goyart Lombaens van Encke- 
voirt', Tax. 14 (1907) 204-213, aldaar 212; NBS nr. 3298; PLO nr. 1057; RANB Collectie Becx, inv.nr. 21. 

.S11 " te Oisterwijk t 1-4-1533 te Mechelen 
[ l ]  SECRETARIS 1-8-1521 - t ;  reis 1525 26 27 28 29 30 31 32. [3] imm. Leuven 31-8-1513; mr. 
141 257. [S] 0: Jan Lombaerts x Cecilia van Hulsen; x Elisabeth Michiels van Enckevoirt dv <129>; 
k: <123>, Elisabeth x <23>, Maria x <166>. [6] Hij werd pas tussen Kerstmis 1522 en Sint-Jan 1523 
poorter van 's-Hertogenbosch. In 1526 was hij commissaris van de schouwentelling in het kwartier 
van Leuven. Hij overleed op terugreis van Brussel. 

SY2 407; SY3 209, 229, 491; VAN SCHIJNDEL, (zie <23>), 41; ,MELSSEN, 'Gerard Micliiels', 145; MUL 111 469; 
ARAB RK 13007; PB 2031,378~. 

" 1506-1507 t 3-10-1558 
[ l ]  SCHEPEN 1551 56; reis 1555. [2] %B 7. [4] 261. [S] 0 :  Henrick Henricx van Loon alias vanden 
Molengrave; x Johanna vanden Wyel (dv Israel x Aleyt van Culemborch). [6] Hij was ridder van de 
orde van het H.Graf. 

M.N. VAN LOON, 'De eersre generaties van de familie Vaii den .Molengrave alias van Loon', NI. 113 (1996) 303- 
310, aldaar 304; G.C.M. VAN DIJCK, 'Hediart en Derkennes. Architecten van de Sint-Jariskattiedraal te 's-Hertogen- 
bosch, ca. 1516-1607', BL 46 (1997) 96-102, aldaar 101; SP 1335 443v; 1362 3011; 1373 179r; 1374 368v; l376 
241rv; 1378 216r. 

O t1.581-l582 
[ l ]  SCHEPEN 1553. [S] 0: Jan vander Lynden x Catharina van Marneffe; x (1) Johanna van Vlier- 
den (dv Albert x Johanna van Haren); x (2) Maria Rosalis (dv Jan x Aleyt Belaerts). 161 Ridder. Hij 
is ook atnman van Antwerpen geweest, alsmede schepen en burgemeester van Leuven. Bovendien is 
hij voor leden van de familie Merode actief geweest in de heerlijkheid Oirschot. 

SY2 131; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <13>), 62; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie &j>),  108; VAN VLIER- 
DEN, (zie cR3>), 71; F.-V. GOETHALS, Miroir des rioiubrlités rrobiliaires 1 (Brussel 1857) 345; J. LIJTEN, 'De heren 
van Oirscliot' in: H.J.A.1. MIJLAND, L.M. VAN HOUT en J.P.J. LIFEN ed., Oog »p Oirschot (Oirscbot z.j.) 52-87, 
aldaar 75; J. LIJTEN, 'Oirsciiotse schouten, drossaards en baljuws', G~riipi~iia 15 (1985) 120-134, 164-177, aldaar 
129; SP 1384 516r; 1379 61r; 1391 681. 

l,?% t1544-1545 
[ l ]  GOEDE MAN 1539 40 41 42; reis 1539. [2] kramer; deken kramersgilde 1531 34 38. [s] 0 :  Jan  
Goyaerts van Lyth x Woltera N.; x Margriet Bloernaerts (dv Jan x Johanna N.). [b] Hij was in 1523 
deken van de schutterij van de handboog. 

SY1 256; SR 1523, 1531, 1534, 1538; PB 314r, 320r, 334v, 386v, 390r; SP 1286 401v; 1312 119r-120v; 1317 224r; 
1341 141v; 1342 468v; 1353 496r. 

R41 A AE t na 1540 
[ l ]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1522. [S] 0: Henrick Maes; x Catharina Aerts van Beerse alias 
vande Grave. [6] In 1521 was hij een van de pachters van de zoutaccijns. In 1528 vervulde hij de 
functie van deken van de schutterij van de handboog. 

J.A.W. SWANE, 'De Quay', BL 12 (1963) 104-109, aldaar 107; SR 1521, 1528; PB 133v, 159r, 189v, 221v, 340v; 
SP 1316 236v; 1327 1241; 1332 221v. 

ARE O t 1526 
[l] SCHEPEN 1516; RENTMEESTER 1490. [2] bontwerker; lakenkoper. [S] 0: Jan Alberts Valck 
van Maren x Gertruyt N.; x Mechtelt Scheenkens (dv Simon x Dircxken Ambrosius vander Stegen). 
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SY2 381; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <S7>), 285; PB 1111, 128v, 157v, 168v, 1811, 275~-176r, 283v; SP 
1272 4491. 

7' " k 1472 i. 1-10-1546 
[l] SCHEPEN 1524. [4] 267. [S] O: Jan Massereel x Henrica van Berkel; x Ulanda van Oy (dv Her- 
hert x Petra Nicolaes Spierinck), vrouwe van Balgoy en Keent. [6] Hij was jonker en heer van Balgoy 
en Keent. In 1509 wordt hij als drossaard van Brabant vermeld. 

SYI 413: VAN hZEURS, (zie <62>), 28; B.V.B., 'L4asschereel'. Tax. 42 (1935) 164-165; J. HEEREN, 'Het Massereels- 
huis te 's-Henogeiibosch', Tax. 22 (1915) 65-73; G.C.A. JUTEN, 'Genealogische fragmenten: ,Masscliereel', Tax. 42 
(1935) 153-155, aldaar 153; PB 2671, 352v; SP 1271 4761; 1314 218v; 1330 125"; 1342 2711; 1350 4491. 

" 1492-2494 i. 1561-1563 
[l] SCHEPEN 1537; RENTMEESTER-IN-NAAM 152.5; reis 1538 39 48. [S] 0: Goyart vande 
Merevenne van Buedel x Aieyt van Houweningen; x Elisabeth Dens (dv Cornelis x Ghysberta Beys); 
k: Maria x <167>. [6] In de periode 1534-1557 was hij reiltnieester van het klooster van de Z ~ ~ s t e r s  
van Orthen. 

SY2 165, 565; SY3 400-401, 444; WAGNER, (zie <33>), 63; h4ELSSEN, (zie <R25>), 111-1 12; SP 1306 190rv; 
1327 21; 1335 3921; 1344 137r; 1384 97v-981. 

" r 2474 te Eindhoven j- 15-6-1548 
[l] SCHEPEN 1537. [ii] 275. [S] 0: Michiel Henricx x Jutra Ketelaer; x Elisabeth van Enckevoirr (dv 
Gojaer: x Johanna Mys); k: E!isaberh x 4111 .  [6] Hij werd op 26-9-3498 poorter van Helmond en 
op 28-1-1504 poorter van 's-Hertogenbosch. Hij was actief als zaakwaarnemer van zijn zwager, 
kardinaal Willem van Enckevoirr. 

SY2 40.5; A. VAN SASSE VAN YSSECI', 'De kardinaal Willeni van Enckevoirt en zijne bloedverwanten', Tax. 20 
(1913) 182-185, aldaar 184-18.5; VAN SCIIIJNDEL, (zie <23>), 41; ,\4ELSSEN, 'Gerard 'Michiels'; A.F. VAN BEUR- 
DEN, 'De kardinaal Wiileni van Enckevoirt en zijne bloedverwanten', Liriihirrgsch laarboek 19 (1913) 131-139, 
aldaar 133; PB 139r, 2131, 2651, 303r, 307v; SP 1328 83r. 

t 1591 
[l] RENTMEESTER 1558 59. [B]  277. [S] 0: Henrick Michiels (wellicht een broer van <129>). [6] 
In 1537 was hij rentmeester van het Jacob uyter Oisterwijkgasthuis. In 1541-1542 werd Willem 
Henrick Michiels van Eyndhoven poorter van 's-Hertogenbosch. 1x1 1562-1563 was hij blokmeester 
van het blok van de Winthamerstraat. 

SY2 561; SR 1541; GAH OA cl49; SP 1329 159r. 

t 3-9-1531 
[l] SCHEPEN 1518 29; reis 1514 19 23 27 29. [d] 278. [5] 0: Wouter van Middegael u Elisabeth 
Jan Goessens; x Lysbeth IHenrick Boyens; k: <R43>. [G] In 1527 was hij zegelaar van d/ drapetiiers. 

SY3 250, SR 1527, PB 135v, 1681, 175v, 212v, 2621, 2741, 2771, 3131, SP 1276 3 ~ ,  4361, 1279 431v, r300 440v 
4411, 1301 241v, 2701 

l3 i. 24-9-1556 

i l 280. [S] 0: ~ 1 3 0 1 ;  x Anna Peter 
Mauriss. [G] Hij was ridder van de orde van het rtret waarop hij in die hoedanigheid 
staat afgebeeId, bevindt zich thans in het Tsjechische Kromëiii (overigens slechts omschreven als 
'portret van een pelgrim naar het H.Land'). Uit het portret vair op te maken dat 
pelgrimages naar Rome en het Sint-Cattiarinakloocrer bij de berg Sinaï heeft ondernomen. 

,MUL 111 715; PB 135v; SI' 1344 4221; 1348 38v; 1367 28v. 

T t 18-9-1519 
[l] SCHEPEN 1502 06 10 15; LAAGSCHOUT 10-9-1477 - 12-7-1498; reis 1501 O 5  06 08 09 10 
11 12 l 5  16. [l.] %A 1. [4] 281. [s] 0: Lambert iMil1irick x Agnes van Zoelen; x Luyrgart vande 
Velde (dv Loenis x Catharitia Geelen). [(;j Hij was in 1497 kapitein van de schutterij van de oude 
voetboog. In L505 kocht hij de heerlijkheid Vught. 

SYI 245-246; SY2 278; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Proeve eerier genealogie der adeliike Meierijsche faniiie Van 
Gerwen', Tax. 43 (1936) 267-275, aldaar 270; J.D. WAGNER, 'Sfiiliiick', Tijdschrift m o r  Noordbrulmrtsche ge- 
schiederris, taal- cri letterkrmde 1 (1993-1884) 196-201, aldaar 196-197; VAN MEURS, (zie s62>), 76; SP 1270 
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t l511 
[l]  RENTMEESTER 1486 92; GOEDE MAN 1500 01 02 03 04. [2] %A 2; gecommitteerde smeden- 
ambacht 1496. [S] 0: Pauwels Moens (alias Monyns); x ( 1 )  Elisabeth Henricx van Zoemeren; (2) 
Peterken N. weduwe van Willem Arnts van Zeelant. 

Van den Heuvel, Rechtsbrorirretr ar~rb<rchrsgrlderr, nr. 97; PB 821, 1021; SP 1263 257r; 1264 123v; 1271 37v; 1272 
216v, 3811; 1275 1941. 

" 1541-S543 t 1610 
[l]  SCHEPEN 1575 91 92; RENTMEESTER 1580 81; KERKMEESTER SINT-JAN 1586-1594; reis 
1576 77 79. [2] C 18 5 .  [3] imm. Leuven 8-1557; Inr. [4] 285. [ S ]  0: Jan Marten Moins x Mechtelt 
Jacob Coelborner; x Johanna Wynants dv <188>. [6] Hij was kapitein van de schutterij van de hand- 
boog. 

SY 1 206; SY2 258; SY3 161; WUNAENDTS VAN RESANDT, (zie c73>), 56; WIJNAENDTS VAN RESANDT, (zie 
<23>), 106-107; SMJTS, De grafzerkcri, 305; MUL IV 551; NES nr. 3670; PB 315v. 

t 1510-151i 
[ l ]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1503. 121 %A 12; wijntapper, wijnhandelaar. [S] O: Gerit Mol x 
Henrica N.; x Catharina van Allaer. 

SY3 512; SP 1238 280r; 1270 411; 1279 459r; 1280 297r. 

t 26-11-1538 
[l]  SCHEPEN 1498 1505 09 19 22; GOEDE MAN 1514 15 16 17  18 19  20 21 22 23 24 25; reis 
1507 19 27. [2] %A 8. [3] wellicht: imm. Leuven 29-3-1463 of 19-2-1483. [4j 289. [S] 0 :  Jan 
Monix sr. x (2) Ida van Erp; x Johanna Rutgers van Haren. [6] Mogelijk is hij de Arnt Monix die 
van 1494-1501 en 1505-1508 schout van Kempenland was. 

SY2 64, 564; SY3 420,582; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <21>), 45; MUL 11 11 1,468; PB 241,471, 84v: SP 1276 
90r, 333v; 1277 2921; 1318 171; 1327 288v. 

" t 1465 t 4-4-1544 
[l] SCHEPEN 1527; reis 1527. [2] lakenkoper, gewandsnijder. [S] 0: Goyaerr Monix; x Aleyt Peters 
van Wamel alias Haemmeker. [G] Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SMITS, Degrafierkerr, 212; PB 1.20r, 122rv, 155v, 162v, 168v, 1821, 224v, 230v, 2711, 3021, 303v, 3081. 

f 1508-1509 
[l]  SCHEPEN 1488 1504; reis 1504 07. [2] %A 17. [S] O: Marten Monix x Mechtelt van Gernert; x 
Mechtelt Monix (dv Jan Moniu sr. x (2) Ida van Erp). 

SY3 582,YAN SASSE VAN YSSELT, (zie <21>), 45, BEELAERTS VAN ELOKLAND, (zie <$J>), 113, PB 551, SP 
1251 183v, 1267 29r 

t 
[l]  RENTMEESTER 1556 57. [2] %B 6. [5] 0: Goyaert Monix x Catharina Jan Vrancken van 
Uden. 

SP 1359 390v; 1369 i l r .  

t 1526 
[Ij  SCHEPEN 1499 1510 16 20; reis 1507 13. 141 291. [S ]  0 :  Jan Monix jr. x Margaretha Jans van 
Berkel; x (1) Margaretha Pelgrom (dv Dirck x Elisabeth Goenen alias Ketelaer); x (2) Sophia Rutgers 
Berwouts; k: ex (2) <138>. 

SY2 243,266; SY3 419, 582; ADRIAENSSEN, 'De erfgemmen', BI. 38 ( 1  989) 110; MELSSEN, (zie <R25>), 132; PB 
941; 149r,168v-169r; 249v; SP 1280 3731. 

137 X t 12-5-1592 
[l]  SCI-IEPEN 1578. [S] 0 :  Arnt Monix x Beatrix Beuckelaer; x Isabella de Bever dv <21>. [G] Hij 
vluchtte in S579 naar Heusden. Hij is begraven in de kerk van Berlicum. 

SY2 405; VAN SASSE VAN YSSELT, ( m  <21>), 47; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grafzerken' ( m  <20>), 126. 
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" I 1518 t 13-5-1573 
[l] SCHEPEN 1545 51. [2] %B 2. [4] 292. [S] 0: <136> ex (2); x Maria van Doerne dv <62>. 

SY2 409; SY3 102, 315; VAN SASSE VAN YSSELT, (zre c21>), 46; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <62>), 37. 

139 JAN MO t 1535 
[l] SCHEPEN 1503; SCHOUT PEELLAND 1494-1535; reis 1503. [3] wellicht: imm. Leuven 30-8- 
1482. [4] 290. [S ]  0: Jan Monix sr. x Ida van Erp; x (1) Catharina vande Aelsvoirt (dv Goyaert x 
Christina de Wael); x (2) Christina Potter valider Loo. 

SY2 64,404; SY3 582; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie d l > ) ,  45; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <85>), 108; 
h4UL I1 460; PB 241, 471, 84"; SI' 1344 4071; 1403 3621. 

140 " 1541-1542 t 1614 
[l] SCHEPEN 1577; reis 76. [2] C 50 i ; koopman in lijnwaad. [4] 294. [5] 0: Willem Monix x 
Sophia van Dyck; x Aleyt van Liebergen dv <117>. 

SY3 250; JUELSSEN, (zie <R25>), 117; VAN GURP, Migrmteri ,  105; BP 425"-4261; SP 1396 377rv. 

T t 1516-1517 
[l] RENTMEESTER-IN-NAAM 1501. [2] %A 7. [S] 0 :  Jan Andries van Noddenvelt; k: hij had een 
tweetal natuurlijke dochters. 

AILB rekening 1516; PB 26v, 93v, 3861; SP 1270 981; 1274 200v. 

R48 JAN NOPPEN t- 1492 t 1574-1575 
[l] RENTMEESTER 1547 48 60 61 62 63 64. [2] % B  7; deken looiersambacht 1530 36 39 42 45 
49. [S] 0 :  <141>; x Zweneldis Gerit Henricx. [6] Hij was in 1549 en 1555 deken van de schutterij 
van de oude voetboog. I11 1562-1564 was hij lootmeester. 

GAI4 OA cl66, c166a; SR 1530, 1536, 1539, 1542, 1545,1549, 1555; SP 1308 3901; 1330 1041; 1333 147v. 

t 1514-1515 
[l] SCHEPEN 1506 12; GOEDE MAN 1500 01 02 03 04. [2] %A 6. [S] 0: Jan Roelofs Noppen; x 
Barbara van Bokhoven (dv Jan Roelofs van Bokhoven x Gertruyt Dirck Tielmans vanden Zande); k: 
<R48>. 

WIMERSMA GREIDANUS, (zie cP3>), 20, 23; H. VAN ROOY, 'Bossche resramenten uit de 16e eeuw', Tax. 36 
(1929) 214-215; PB 33r, 541, 77v, 149r; SP 1268 81r; 1277 119r, 3851; 1280 3161; 1289 232v. 

[ l ]  SECRETARIS 21-8-1561 - -1; NOTARIS ... 1545-1557 ... 
XIOSiMANS, 'De middeleeuwsche iiorarissen', 192. 

t 1523-1526 
[l] RENTMEESTER-IN-NAAM 1505; GOEDE MAN 1505 06 07. [2] % A  4. [s] O: Jan Oems; x 
Beatrix vande Ekarr (dv Marcelis vande Ekart x Judoca vande Graft). 

SY1 225; PB 259"; SP l272 115v; 1279 5 l lv ;  1285 313v; 130.5 1611. 

l3 -1 na 1558 
[l] RENTMEESTER 1551 52; reis 1551 52. [2] %B 7. [ S ]  O: jan van Oirle x Hillegonda vander 
Goederheyl; x Anna van Gameren (dv Arnr van Garneren >: Gertruyt Hermans Collarts). [G] In 1549 
was hij pachter van de accijns van het maalgeld. 

SY2 213, 424; WIMERSMA GRFIDANUS (zie <P3>), 30; SR 1549; SP 1310 1511; 1332 2701; 1355 12v; 1365 88rv; 
1375 529v. 

R ".t 1518 t 12-9-1580 
[l] RENTMEESTER 1556 57; WEESMEESTER; reis 1554 70. [2] %B 7. [3] imm. Leuven 31-8- 
1536; mr. [S] 0: Willem Oliviers van Berchuysen x Heilwich Dirck Comans; x (1) Catharina Boude- 
wyn Jam van Beriicum; x (2) Flisabeth Kemp dv <107> ex (3); k: Willem Oliviers van Berchuysen, 
schepen 1596.. [6] Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SY2 26-27, 248; WAGNER, (zie <33>), 62; SMITS, D e  grirfzerkeii, 24; MUL IV 145; PB 4251; SP 1301 230v; 1366 
159"; 1402 341; 1412 109v. 



4 74 Heren van de rand 

R5 
[l] GOEDE MAN 1511 12 13. [S] 0 :  Henrick van Orthen. 

PB 174v. 184". 

" 1479-1480 t 1539-1540 
[ l ]  SCHEPEN 1522 35 (27-5-1536 beëdigd ipv de overleden IIenrick Dachveriies <56>); reis 1536. 
[2] kramer. [3] wellicht: imm. Leuven 3-10-1504. [5] O: Jan van Os x Gertruyt N.; x Catharina 
Henricx vanden Broeck. [6] In 1521 was hij deken van de schutterij van de oude voetboog; in 1535 
provisor van de Baar der Gelovige Zielen. 

,MUL III 28.5; PB 2421, 3641, 382v; SP 1277 83v; 1285 443v; 1317 3041; 1319 38v; 1334 1331. 

0 t 1539-1540 
[l]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1514. [2] %A 18; wijnverkoper. [ S ]  O: Willeril Dircx van Os x 
Johanna Goyaerr Gielis; x Elisabeth Henricx van Doerne. 

MELSSEN, < u e  <R25>), 111, PB 109v; SP 1374 59v. 

" 1467-1469 t 1542 
[I] KLERK SECRETARIE 1483-1497; SECRETARIS 14-9-1498 - t; NOTARK [2] %A 8. [3] Wel- 
licht imm. Leuven 7-11-1486; mr. [4] 305. [S] O: Jan Rutgers van Os x Oda Lambert Wynrix die 
Smyr; x (1) Henrica van Lange1 (dv Frank van Langel, secretaris, x Heilwich vander Rullen); x (2) 
Henrica Loenmans (dv Jacob Goyaerts van Heze x Aleyt Loenmans); k.  ex (2): <143>; Oda x <152>. 
[ G ]  Hij is de schrijver van de oudst bewaarde kroniek van 's-Hertogenbosch. Hij werd pas tussen 
Sint-Jan en Kerstmis 1499 poorter van 's-Hertogenbosch. 

Biografische schets in liet binnenkort te verschiinen proefschrift van Alphons vanden Bichelaar; PvO XXI-XXII; VAN 
DIJCK, 'Peter van Os ontmaskerd'; J.C.M. SANDERS, 'Peter van Oss (?-1542) stadssecretaris van 's-Hertogenbosch 
en kroniekschriiver' in: Th. Cuypers ed., Bruboritse biografieërr I (Meppel en Amsterdam 1992) 124-127; VAN 
SCHIJNDEL, (zie <l%),  188; hIUL 111 22; PB 213v, 271v, 284r, 299v; SP 1322, 3621. 

" 1512-1513 t i558 
[l]  SECRETARIS 26-9-1536 - 1550; SCHEPEN 1552 53 56 57; GASTHUISMEESTER 27-9-1550 - 
1556; reis 1548. [2] %B 7. [3] imm. Leuven 27-2-1529; mr. [4] 306. [5] 0 :  <S13> ex (2); x ( l )  
Catharina Jan Belmans, weduwe van Wouter Verdorick; x (2) Heylwich vander Stegen dv <165), 
hertrouwd met <6>. 

SY2 465; VAN DGCK, (zie iS13>) ;  SANDERS, (zie 413, ) ;  VAN SCHIJNDEL, (zie <19>), 188; ,MUL IV 15; SP 
1356 62r. 

VA " 1489-1490 
24 31 32 35 36 39 40 43 44 47 48 51 54 55; G 

LEPROZENMEESTER 1525-1540; reis 1527 28 29 35 36 37 39 41 42 43 4 7  48 54 55. [Z] %B 7. 
[3] imm. Leuven 28-8-1516. [41 309. [S] O: Willem van Os x Agnes van Uden; x Catharina vander 
Keelen (dv Henrick vander Keelen x Anna de Rover); k: Agnes x ~ 6 3 2 ;  Catharina x (1) Jacob de 
Cock; x (2) 4252; x (3) <19>. [6] Ridder. 

SY i 370; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie d l > ) ,  308; VAN SCHIJNDEL, (zie <19>), 187; MUL 111 538; PB 2631. 

" 2 1483 
38; RENTMEESTER-IN-NA 
ebert Back; x Elisabeth Spyck 

ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', BI. 38 (1989) 116; MELSSEN, (zie <R25>), 133; BEELAER'TS VAN BLOKLAND, 
(zie <KI>) ,  l i l ;  PR 91v, 108r, 123r, 179r, 209v, 3211, 343r, 380v, 39i r .  

" 1514-1515 t 1593 
[a] C 25 i. [5] O: <R54>; x Catharina Bax (dv Jan 

Bax x Heilwich vande Move). [6] Hij was in 1560 en 1563 deken van de schutterij van de oude 
voetboog. 

SY2 27, 151, 194; SY3 253, 403; BOEREE, DE k t o ~ i i e k  vuir hei p l n c l ~ t  Backx, 479, 483; A. VAN SASSE VAN 
YSSELT, 'Genealogie der familie Bacx van Herentlials', Tax. 43  (1936) 301-306, aldaar 303; SR 1560, 1563; SP 
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0 t 8-8-1521 
[ l ]  SCHEPEN 1501 10. [2] %A 5; koopman. [S] 0 :  Henrick Arnts Pauweter x Elsbena Peter Ze- 
berts; x Agnes Aelberts van Beerse. [6] Hij was rentmeester van het klooster van de Zusters van 
Orthen. Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SY1 406; PB 33r, 1341, 137v, 149r, 153v, 165r, 198v, 219v; SP 1221 197v; 1280 260r, 349r, 364r; 1283 2221; 
1312 204r. 

" 1491-1492 t 1559-1560 
[ l ]  SCHEPEN 1536; RENTMEESTER-IN-NAAM 1521. [2] koopman. [S] 0: <S14>; x Margaretha 
Kemp (dv Willern Kemp x Petra Pels). 

SY1 225, 247; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <RI>), 105; MELSSEN, (zie sR25>), 110, 118; B.W. VAN 
SCHIJNDEL, 'Oude Brabantse iamilies 5: Pelgrorn van Driel', BL 8 (1959) 103-108, 119-122, 142.144, aldaar 119; 
PB 2261. 

" i 1503 t 1577 
[ l ]  RENTMEESTER 1555. [2] %B 3; linnenlakenkoper. [5] 0 :  <S14>; x Carharina van Buedel (dv 
Goyaert van Buedel gen. vande Merevenne x Aleyt van Houweningen). 

SY3 401; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <RI>), 105; MELSSEN, (zie <R25>), 111-112; VAN SCHIJNDEL, 
(zie <147>), 106; PB 183v. 

" na 1447 t 1514 
[ l ]  SECRETARIS 10-2-1471 - 6-7-1510; reis 1496 97 98 1500 01 02 04 05. 131 mr. [4] 314. [5] 0: 
Gerit Pelgrom x Chrisrina vande Vossenberch; x Elisabeth Witmers (dv Jan Witmers x Elisabeth 
vander Hagen / Hagemans); k: <147> <R55>. 

SY1 246; SY2 199; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <RI>), 104; MELSSEN, (zie <R25>), 109, 118; VAN 
SCHIINDEL, (zie <147>), 106; PB 91v, 166r, 2101, 324". 

t 8-1-1545 
[l] SCHEPEN 1513 19 23 26 27 30 35 36; RENTMEESTER-IN-NAAM 1500; GOEDE MAN 1504. 
[3] irnm. Leuven 31-1-1491; mr. [4] 315. [S] 0: Dirck Henricx Pelgrom x Elisabeth Coenen alias 
Ketelaer; x Catharina Sceymakers vanden Eynde (dv Willem Sceyinakers vanden Eynde x Aleyt Van- 
ny Back); k: <149>. [G] In 1516 was hij stadsbouwmeesrer. 

SY2 243, 244; SY3 238; SMTS, De grnfzerkerr, 51; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <RI>),  103, 106-107; 
MELCSEN, (zie <R25s), 132; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'De oorsprorikelilke naam der Bossche familie Pelgrom', 
Tax. 13 (1906) 40-44, aldaar 41-42; ADRIAENSSEN, 'De erfgenanien', BL 38 (1989) 108, 113; ADRIAENSSEN, 
'De gerechtigden', 135; MUL Ill 67; PB 221, 99v, 103v, l05r, 125v, 138r, 153v, 1681, 183v, 238v, 260v, 3911. 

R5 t 10-5-1540 
[I] RENTMEESTER-IN-NAAM 1504 27 33 36; GOEDE MAN 1514 15 16 1 7  18 19 20 21 22 23 
24 25 33 34 35 36 37 38; reis 1515 19 20 25. [2] %A 7. [4] 316. [S ]  0: als <148>; x Christina van 
Dort (dv Gerit Jacobs van Dort x Barbara N.). [G] Hij was in 1523 provisor van de Sacrarnentsbroe- 
derschap, in 1525 van de Baar der Gelovige Zielen en in 1528 repereer- of bouwmeester. 

SY2 243; SY3 417; ShIITS, De grafzerkeri, 11; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <Rl>), 111; MELSSEN, (zie 
<R25>), 133; W.J.F. JUTEN, 'Simon Pelgrom en het klooster 'Porra Coeli' 1539-1577, Tax. 2 (1895) 252-262, 287- 
295, aldaar 256; ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', BL 38 (1989) 108, 110; PB 37r, 122v, 128r, 136r, 149v, 154r, 
161v-1621, 196v, 207r, 214v, 229v, 230v, 270v-271r, 3091, 352r, 357v, 374r. 

" 1509-1510 i 4-10-1562 
[ l ]  SCHEPEN 1546 50 54. [4] 318. [5] 0 :  <148>; x (1) Gertruyt Wynants (dv Pauwels Wynants x 
Elisabeth Goyaert Cuypers); x (2) Judith van Veen (dv Jan van Veen x Maria Peters van Amerongen 
van Ackersloot). 

SY1 377; SY2 244; ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', BL 38 (1989) 115, 117; ADRIAENSSEN, 'De gerechtigden', 
142; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <RI>), 201; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <20)>, 201; AMELSSEN, 
(zie <R25>), 133; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie van den Bosschen kroniekschrijver Pelgromius, naar een 
oud handschrik, afkomstig van de familie Pelgrom de Bye', Noordbraba~rtsche Alr~zarrilk (1891) 533-534; WIJ- 
NAENDTS VAN RESANDT, (zie <73>), 49; PB 3771. 
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" r 1525 t 1597 
[l]  SCHEPEN 1564. [3] imm. Leuven 16-3-1542; promotie Leuven 1544; imm. Orléans 1546; J.U.L. 
[S] 0 :  <151>; x Helena van Breempt (dv jonker Herman van Breempt x Anna vande Aelsvoirt). [6] 
Hij was heer van Milheeze. In 1568, 1569 en 1591 wordt hij vermeld als drossaard van stad en land 
van Zevenbergen. Hij is begraven in de kerk van Berlicum. 

SY2 442; SY3 55; A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Het testament van imker Hernian van Middegael', f ax .  18 (1911) 
35-42, aldaar 39; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grafzerken' (zie <20>), 124; DE DEKKER en VAN SASSE VAN 
YSSELT, 'De tenuitvoerlegging' (zie <123>);211; S4UL IV 244; PUL 19; PLO nr. 121 1; SP 1386 1641; 1388 459r; 
1391 123v; 1394 851. 

151 G " 1497-1498 t 26-12-1558 
[I] SCHEPEN 1525 29 32 46 57 58; reis 1526 29 30 31 52 33 34 39 42 43 44 45 47 51. [4] 322. 
[S] 0: Jan Ghysberts Pels x Postulina Arnts van Cainpen; x Johanna van Vladeracken dv <179>; k: 
<lso>.  [6] Heer van Milheeze. Hij is begraven in de kerk van Berlicum. 

SY2 50, 441; SY3 314; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <17>), 27; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grafzerken' (zie 
<20>), 123; A. SASSEN, 'De lieerlijkheid Millieeze', Tax. 14 (1907) 192-195, 267-273, aldaar 193; PB 127v, 149v, 
309v, 3301; SP 1285 153v; 1319 2041.; 1325 11v; 1341 1581. 

" 1517-1521 t 1590 
[l]  SCHEPEN 1556 59 62; STADHOUDER HOOGSCHOUT 1566 - t. [2] %B 9. [S] 0 :  <155>; x 
(1) Oda van 0 s  dv 4 1 3 >  ex (2); x (2) Hillegonda van Achelen dv < l> ;  k: ex  ( l )  Josina x <120>. 161 
Hij pachtte de bieraccijns in 1549. In 1580 was hij kapitein van de schutterij van de handboog. 

SYI 327; SYZ L10; 5Y3 IYU; JU1 tN, (zie <SI>), LUS; PB 23Sv, 432r, 44iv; SP i345 355v; i356 144v, 3x5,; 13.57 
3811: 1375 388v. 

" 1514-1517 t1598-1599 
[l]  SCHEPEN 1551. [Z] %B 8; lakenkoper. [S] 0 :  <155>; x Cornelia Colen (dv Jacob Colen x 
Catharina Cornelis Nylis). 

SY3 190; ADRIAENSSEN, 'De erfgemnien', BL 42 (1993) 18; SP l334 121; 1359 478v; 1376 221. 

t 4-2-1547 
[l]  GOEDE MAN 1543 44 45 46. [S] 0: Jan Mathys Pynappcl x Gudula Jans van Broekhoven; x 
Joostken (dv Joost Zeger J a n  Elias x Christina Stoters). 

SY2 210; S.MITS, Degrufzerketr, 187; SP 1316 4681; 1365 390v; 1374 2351. 

" r 1509 t 1556-1557 
[l]  SCHEPEN 1541; reis 1544 52 55. [5] 0: <156>; x Catharina van Hedel dv <89>. 

SY1 138,146, 150, 370; SY2 68; SY3 357, 583; SP 1329 3021; 1339 224r; 1342 266"; 1371 1191. 

"1- 1420 t1504-1505 
[l]  SCHEPEN 1471 87 94 98; GOEDE M A N  1500 01 02 03. [Z] %A 4. [S] O: Boudewyn Pynappel; 
x Woltera Vuchts (dv Jan Vuchts x Beatrix); k: <155> <156>. 

SYI 150; PB 16v, 20r, 29v; SP 1271 57v. 

" 1- 1495 t 21-11-1570 
[l]  SCHEPEN 1531; GOEDE IMAN 1526 27 28; RENTMEESTER-IN-NAAM 1512 ( ? )  26; STAD- 
HOUDER SCHOUT 1536-1566; reis 1530 31. [2] % A  5. [S] 0 :  <R58>; x Elisabeth Hack (dv Goes- 
sen Hack x Clara N.); k: c1522 ~ 1 5 3 2 .  

SY2 68, 210; SY3 190; SMITS, De grufierkerr, 143; StELSSEN, (zie <R25>), 111; ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', 
BL 42 (1993) 18; PB 235v, 2451; SP 1328 76v; 1333 2631; 1335 4491; 1350 132v; 1352 2371; 1365 372v, 390v; 
1368 304v. 

" 1486-1487 t kort voor 1567 
[l] SCHEPEN 1518 27 28 32 33 36 40 45 48; KERKMEESTER 1530-1565; reis 1527 40. [2] %B 7. 
[3] wellicht: imm. Leuven 31-8-1498. [S] 0: <RS8>; x Heilwich Bolcx dv <R7>. [6] Van 1527 tot 
1533 was hij provisor van de sacramentsbroederschap. 

SY1 150-151, 370; SY2 68, 433; MUL I11 173; PB 245bis-r, 262"; SP 1308 1871; 1314 16r; 1345 562r; 1364 171. 
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" 1506-1507 t 28-6-1570 te Grave 
[ l ]  SCHEPEN 1539 48 49 53; reis 1549 53. [2] %B 3. [3] imm. Leuven 27-8-1522; imm. Orléans 
29-4-1527; mr., J.U.L. [4] 330. [S] <158> ex (2); x (1) Maria N.; x (2) Catharina Loenmans (dv 
Nicolaes Loenmans x Margaretha van Erp). [6] Hij was in 1529 en 1535 deken van de schutterij van 
de handboog. 

N.B. Volgens Van Sasse van Ysselt was hij gehuwd met Adriana Vyns. Bewijs voor deze bewering heb ik niet gevon- 
den. 
SY2 73, 247; 527; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <17>) 12; MUL 111 678; PLO nr. 764; SR 1529, 1535; SP 1327 
135v; 1328 323"; 1365 2121; 1378 4451; 1381 2601. 

1.58 RAAS RAASSEN t is-9-1521 
[I] SCHEPEN 1494 97 1502 06 10 14 18; SECRETARIS 23-2-1500 - 5-2-1501; reis 1500 01  03 11 
12 13 14. [2] %A 4. 131 imm. Leuven 24-10-1475; in Parijs vanaf 1477; mr. M.D. [4] 331. [S] 0 :  
Pauwels Raassen x Eefsa Aert Ywaens; x (1) Elisabeth Gerits Boest, weduwe van Floris Heerman; x 
(2) Sophia van Vucht (dv Wouter van Vucht x Gertruyt van Werpen); k: <157>; Maria x (3) <73>. 

SY2 247; SMITS, D e  grufzerkeri, 170; A.J. BRAND en F.J.W. VAN KAN, 'Het nageslacht van Willem Luutgardenz., 
schepen van Leiden ll. Prosopografie van het geslacht Heerman ca. 1350-1530', NL 109 (1992) 173-207, aldaar 188; 
X4UL l1 336; SAMAKAN en DE MOE, Liber procruutorwi,  64, 120, 140, 241, 262, 339; PB 154r, 1551, 1631, 
1761,215~;  SP 1253 3171; 1257 148v; 1266 1 8 4 ~ ;  1284 122r; 1306 38v. 

" voor 1496 t 2-9-1552 
[ l ]  SCHEPEN 1521 44. [3] imm. Leuven 26-2-1511. [S] O: Adriaen van Raveschot x Aleyt vande 
Velde; x Agnes van Eyndhouts (dv Arnt van Eyndhouts x Sophia van Bruheze). [t;] Hij was jonker, 
heer van Capelle, Groot-Waspik, 's-Gravenmoer, Raamsdonk en Knoppenambacht en bezat de Grote 
Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Zijn grootvader Jacob van Raveschot is schepen van Gent geweest. 

A. VAN SASSE VAN YSSELT, 'Hiiwelijksvoorwaarden van Ardt of Aernt van Raveschot en Anna Scheilaert', Tax. 
26 (1919) 222-226, aldaar 222; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <78>), 72, 231; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De 
Ruwenbergen' (zie <43>), 13-14; SP 1316 295v; 1364 521r. 

S15 JAN REYNERS O t 1540 
[ l ]  SECRETARIS 16-10-1532 - t ;  reis 1533 34 36 37 38 39. [3] imm. Leuven 1-7-1516; imm. Keu- 
len 11112-11-1520; mr., M.D. [4] 335. [S] 0 :  Peter Reyners kersmekers x Catharina van Heze; x (1) 
Huberta Belaerts dv <13>; x (2) Elisabeth van Liebergen (dv Jan van Liebergen x Christina Stoters), 
hertrouwd met <86>. 

VAN SASSE VAN YSSELT, (m  <13>), 61; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie cS13>), 40-41; ,MUL 111 531; ,MUK 
l1 829: SP 1327 182v. 

R59 JAN ROBRECHTS t 
[ l ]  RENTMEESTER 1556 57. 

Wellicht te identificeren met Jan Rohert Chyrherts Heymans x Weyndelmoet van Ouden dv <R543  die in 1561-1562 
overleed. (zie: SY1 368; SY2 74; SY3 403). 

160 GERLACH DE ROVER t 9-9-1524 
[I] SCHEPEN 1503 10 1 7  21; reis 1503 07 10 11 12 13 16 17  19 21 23. [2] %A 37. [3] imm. 
Leuven 1-5-1462 en 27-6-1465. [S] 0: Emond de Rover x Theodora van Beerse; x Gertruyt Hals (dv 
Herbert Hals x Eva Gerits van Mulsel); k: Dircxken x <63>. 161 Hij is kastelein van Heeswijk ge- 
weest. Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SY2 470, 503, 509; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <36>), 7; SPIERINGS, 'De Honshoornik', 115-116; SMITS, D e  
grafzerkerr, 25; PB 6v, 104v, 1511; SP 1272 403v-4041; 1272 247rv; 1283 5081; 1284 409r; 1299 2971; 1302 359v. 

[I] SCHEPEN 1508; reis 1512. [2] %A 28. 
Over hem is (vooralsnog) niets naders inet zekerheid te zeggen. 

S16 WOUTER SCELLENS O 1512 t 19-2-1597 
[ l ]  SECRETARIS 20-10-1550 - 157..; GRIFFIER; SCHEPEN 1589; reis 1554 56 60 65 70 78. [2] 
%B 14; C 18 E. [4] 348. [S] 0 :  Dirck Scellens schrijnmaker; x Johaima van Os (dv Joest van Os x 
Anna de Cock). 
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R60 JAN DIE SCEPER f tussen 1523-1529 
[l] GOEDE MAN 1511 12 13. [2] % A  11; deken korenkopersambacht 1523. [5] waarschijnlijk: 0: 
Jan die Sceper x Catharina Ceelen; x Belia N. 

PB 171v, 299a-v; SP 1269 22v, 24v; 1281 1581; 1333 Sv; 1341 2241. 

R61 DIRCK SCOERCOP t1530-1531 
[l] RENTMEESTER-IN-NAAM 1505 20 23 26; GOEDE MAN 1505 06 07 08 09 10 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. [2] % A  5; korenkoper. [S] 0 :  Jan Arnt Egens alias Scoercop; 
x Adriana Adriaen van Esch. 

SYI 146; PB 150v, 1811; SP 1271 488v; 1287 187"; 1290 172r; 1308 5381. 

t na 1580 
[l] SCHEPEN 1565. [5] 0: <163> ex (1); x Margaretha Coeiien dv <52>. [G] In 1567 was hij hof- 
meester van de graaf van Megen. Vanaf circa 1568 was hij drossaard van Ter Leede in de Nederbetu- 
we. 

BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie <52>), 113; BEELAERTS VAN BLOKLAND, (zie &i>), 113; VAN DUUREN, 
(zie <52>), 61; M. SPIERINGS, 'De hoeve op Nuenvelt in liet ,Middelroois woud', Brabaiits Heem 33 (1981) 30-36, 
aldaar 33; ARAB RB 51, 176"; SP 1335 1951; 1342 961; 1383 5071. 

163 N!C^LWS S P I ~ ~ ~ ~ C ~  t 24.10.1562 
[l] SCHEPEN 1514 18. [4] 359. [S] 0: Anthonis Spierinck (schepen 1492, 1496) x Sophia Stame- 
laert van Uden; x (1) Mechtelt Monix (dv Arnt Monix x Mechtelt Monix); x (2) Sophia Marsman; k: 
<162>. 

VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <43>), 167; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <S9>), 45; BEELAERTS VAN BLOK- 
LAND, (zie <SS>), 112; SPIERINGS, (zie <162s), 33; PB 3251; SP 1283 92"; 1284 315v; 1306 4061; 1384 1781. 

164 HENRICK V STAECKENBROECK o 1527-1529 t 18-10-1583 
[l] SCHEPEN 1561 81. [4] 364. [5] 0 :  Henrick van Staeckenbroeck; x Maria van Eyndhouts dv 
<79>. [6] Jonker. 

SY3 357; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <78>), 135; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <R27>), 203; SP 1384 36r, 
425v: 1394 4781. 

O 1490-1493 t 15-10-1577 
[l] SCHEPEN 1522 25 28 29 33 34 37 38 41 42 45 46 49 50 53 54 57 58; KERKMEESTER 1545- 
1559; reis 1526 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 41 43 44 50 42 53 57. [2] %B 3. [3] imm. 
Leuven 30-9-1506; mr., J.U.L. [4] 366. [S] 0 :  Jan vander Stegen x Margaretha Kemp; x Anna van 
Kessel (dv Jan van Kessel, schout van Boxtel, x Elisabeth vanden Pol); k: <166>, Heilwich x (1) 
<143>, x (2) <6>. [6] Hij was in 1526 commissaris van de schouwentelling in het kwartier Leuven. 
Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SY1 137; SY2 112, 464; SMITS, De grafzerken, 296; B.V.B., (zie <122>), 79; BECX, (zie <47>), 115; iMELSSEN, 
'Gerard iMichiels', 149; MUL 111 323; PB 2361, 258v-2591, 325v, 4521; RAND collectie Becx nr. 1; SP 1330 1041; 
1334 2681; 1335 213v; 1341 1271; 1350 281. 

" 1525-1527 t 6-1581 te Bergen in Henegouwen 
[l]  SCHEPEN 1559 62 (ipv Goyaert van Haastrecht <84>) 65 69 71 75; KERKMEESTER 1560- 
1579; reis 1567 79. [2] C 25 IC. [3] mr. [4] 367. [5] 0: <165>; x Maria Lombaerts van Enckevoirt dv 
<S11>. 

SY2 465-466; SY3 210; B.V.B., (zie c122>), 80; MELSSEN, 'Gerard Michiels', 149; BEKKER en VAN SASSE VAN 
YSSELT, 'De tenuitvoerlegging' (zie <123>), 251; VAN SCHIJNDEL, (zie <23>), 42; PB 2361, 258v-2591, 409v, 
452r; SP 1378 180v; 1382 661; 1384 971; 1388 29v. 

167 JAN VANDER STEGEN " 1545-1547 t na 1587 
[l] SCHEPEN 1577 78. [2] C 18 L. [5] 0 :  <168>; x Maria vande Merevenne dv <128>. 

SY2 465; SP 1401 74v; 1402 147v; 1412 68r; 1417 282v. 
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" 1494-1497 t 17-1-1567 
[l] SCHEPEN 1526 35 44 52 55; GOEDE MAN 1530 31 32; H.GEESTMEESTER 27-3-1535 - 
1545; reis 1532 33. [3] imm. Leuven 28-8-1510; mr. [4] 369. [S] 0: als <165>; x Postulina van 
Sterckenborch (dv Jan van Sterckenborch x Postulina vanden Pol); k: <167>. [6] Van 1558 tot  1560 
was hij rentmeester van het klooster der Clarissen. 

SY1 137; SY2 464-465; B.V.B., (zie <122>), 79; X4UL 111 397; PB 258v-259r; SP 1338 119r; 1340 272r; 1346 191; 
1373 56v; 1376 232r; 1382 650r. 

" 1498-1500 t 6-5-1580 
[l] SCHEPEN 1532 43; LEPROZENMEESTER 1541-1558; reis 1543. [S] 0 :  als <165>; x Heilwich 
van Lange1 dv <115>. 

SY2 110; B.V.B., (zie <122>), 80; PB 258v-259r; SP 1335 3181, 443r; 1341 30v; 1344 29r; 1356 2061; 1358 393v; 
1372 398"; 1394 175v; 1412 17v. 

17 " t: 1474 t 19-2-1559 
[l] SCHEPEN 1511 25 28 32 36 37 40; GOEDE M A N  1506 07 08 09 10; reis 1509 10 12 17 25 
28 29 35 36 50. [2] %A 6; deken viskopers 1502. [S] 0: Lambert Mathys Stoters x Elisabeth Jans 
van Engelen; x (1) Ermgart Jans van Maren; x (2) Margaretha de Wolf dv <185>; x (3) Anna Nico- 
laes van Gorcum; k: ex ( l )  Anna x <R62>. [6] Hij was in 1526 deken van de schutterij van de oude 
voetboog. 

SY1 138, 377; SY2 26, 64, 408; ADRIAENSSEN, 'De ergenamen', BL 38 (1989) 113; MELSSEN, (zie cR25>), 133; 
MELSSL?!, 'Cerôrd ?.,!khie!s', 147; P I  !Sir, 249i; CP 1280 179r; ??G6 8v; 1317 237v, 332:; 1336 50:. 

R62 STRTCK " c 1507 t 1557 
[l] RENTMEESTER 1555. [2] %B 3; deken slagersambacht 1532 38 44 47 54. [S] 0 :  Nicolaes 
Strick x Elsbena Heeren; x (1) Anna Stoters dv <170> ex (1); x (2) Elisabeth Pynappel dv <156>. [6] 
Hij was in 1531 deken van de schutterij van de oude voetboog. 

SY1 137-138, 370; SY3 533, 584; ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen', 42 (1993) 20; SR 1531, 1532, 1538, 1544, 
1547, 1554; PB 164v, 249v, 261v; SP 1324 72r; 1377 3 4 0 ~ ;  1378 491r. 

171 GOyAERT " t: 1473 t 4-1543 
[l] SCHEPEN 1509 22 25 26 31 34 35 39 40; KERKMEESTER 1524-1541; reis 1525 26. [2] %A 
7; wijnkoper. [4] 356. [5] 0: mr. Gerit Symonis x Aleyt Henricx van Lancvelt alias die Gruyter; x 
Agnes van Achelen dv <3>. [u] Hij was in 1523 provisor van de Sacramentsbroederschap en in 1531 
hoogdeken van de schutterij van de jonge voetboog. 

SY1 312; SY2 120, 420, 543, 582; SY3 443; JUTEN, (zie <SI>), 199; PB 268r; SP 1239 450r; 1241 261r; 1310 
399v; 1311 52r. 

t 21-11-1526 
[l] SCHEPEN 1501 12 16 20 23 26; RENTMEESTER 1499; RENTMEESTER-IN-NAAM 1504; 
GOEDE MAN 1505 06 07; reis 1505 06 11 12 13 14 16 17 19 20 23 25. [2] %A 7. [3] imni. Leu- 
ven 30-8-1487; imm. Orléans 1490; mr. [4] 385. [5] O: Ghysbert Jans Toelinck x Mechteit vandeti 
Molengrave; x Bela Geroticx vanden Bosch. 

SY2 415, 418, 463; AARTS, 'Van der Leemputten', 183; MUL 111 34; PLO nr. 225; PB 24v, 29v, 106r, 248r; SP 
1269 98"; 1299 23r; 1319 263r. 

K t 11-7-1531 
[l] SCHEPEN 1514. [Z] %A 7; deken korenkopers. [*f] 387. [5 ]  0: als <172>; x Aleyt vatiden Heze- 
acker (dv Eymbert x Aleyt van Doerne). [6] Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SY2 415,418; SY3 569; SMITS, De grilfzerkerr, 43; SP 1272 422"; 1319 117r. 

17 t 7-11-1513 
[l] SCHEPEN 1486 1505 09 13; KERKMEESTER 1492-1511; reis 1505 09. [2] %A 4. [4] 388. [5 ]  
O: Henrick van Uden x Hadewich Dircx die Lu; x Adriana de Bever (dv Roelof de Bever x Catharina 
Monix). 

SY1 166; PB 134v, 150r; SP 1224 142"; 1267 29r; 1271 285v; 1276 193r; 1277 245"; 1284 542v. 
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" 1543-1544 t 1611 
[l]  SCHEPEN 1575 79 80 83 84 88 89 92 95 98 1601 02 05 06 07; KERKMEESTER 1585-1586; 
WEESMEESTER 1579. [2] C 50 6. [3] imm. Keulen 13-6-1559; mr. [4] 392. [S] 0: <176> ex (2); x 
Catharina vanden Hanenberch (dv Walraven x Hillegonda Monix); k: Elisabeth x Henrick van Ho- 
renbeeck, schepen 1596..; Maria x Jacob vander Cammen, schepen 1608.. 

SY2 252, 257, 330; SY3 161; ALLARD, (zie c16>), 175; J.C.A. HEZENMANS, 'Familie-papiereli van den H. Leo- 
nardus van Vechel', De Katholiek 96 (1889) 121-138, aldaar 126-127; W.J.F. JUTEN, 'De H. Leonardus van Vechel', 
Tax. 10 (1903) 254-263, aldaar 256; SASSEN en VERREYT, (zie <44>), 36; NBS nr. 5297; PB 427v. 

R63 DIRCK VAN V7ECIIEL " i- 1467 t 1538-1539 
[l]  GOEDE MAN 1511 12 13. [2] %A 5. [S] 0 :  Goyaert van Vechel x Gertruyt van Laerven I 
Laerhoven; x Mechtelt van Aerle (dv Henrick van Aerle x Udelda Croock); k: <176>; Judith x ( l )  
<16>; x (2) <61>. 

SY2 330; SY3 556; JUTEN, (zie <175>), 255; HEZENiMANS, (zie <175>), 124-125; PB 24v, 10Sv, 162v, 233v, 
234r, 2351. 

176 GOYAERT " 1504-1505 t 11-7-1588 
[l]  SCHEPEN 1547 48 55 56 59 60 63 64; RENTMEESTER 1551 52; KERKMEESTER 1555-1559. 
[2] %B 3. [3] imm. Leuven 3-9-1517; mr. [4] 393. [5] 0 :  <R63>; x (1) Johanna Bartholomeus Ruys- 
schen; x (2) Elisabeth van Eyck (dv Goyaert van Eyck x Heilwich Ghysselen); k: <175>. [6] In 1552- 
1553 was hij provisor van de Sacramentsbroederschap. 

C V 1  Q 1  7 Q i .  CV2 7 C L  73G, 476; JLTE!'!, (z;: :!75:), 256; ALLARE, ( i ?  i16 i ) ,  174; HEZCMh1AP4S, (zie <i75>), ".'".,"".>". 
124-126; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <17>), 39; MUL I11 570; PB 23Sr; SP 1334 2Olv. 

R64 JAN VIGHE t 
[l]  GOEDE MAN 1529. [2] kramer. [S] O: Henrick Vighe; x Maria Bolten*; wellicht ook x Elisabeth 
Jacob Brants; k: Anna x <58>. [6] Hij was in 1526 en 1527 deken van de schutterij van de oude 
voetboog. 

' volgens Van Sasse van Ysselt. 
SYI 247; SY3 556; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De f.~niilie Proeiiing' <zie <58>), 38; GAH OA a4; SP 1281 1701; 
1298 196r; 1317 368r; 1326 199v-2001. 

" i- 1504 t 30-3-1566 
[l]  SCHEPEN 1530 33 39 42 47 54 58 61 62 65 (vervangen door Roelof de Bever <21>); reis 1530 
33 42 58 61 62 63. [2] %B 1. [4] 397. [S] 0: <179>; x (1) Cornelia van Bokhoven dv <27>; x (2) 
Maria vanden Wyngaerd dv <190). [6] Hij was heer van Geffen en van de Nemerlaer en ridder van 
de orde van het H. Graf. Hij is begraven te Nuland. 

SY1 297, 377; SY3 302, 314, 325, 386; VAN SASSE VAN YSSELT, ( z~e  <27>), 285; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie 
<52>), 182; B.V.B., (ne <62>), 201; SP 1366 41. 

178 t1534-1535 
[l]  SCHEPEN 1520; reis 1529 30 31. [S] O: Jan Arnts van Vladeracken x Margaretha die Koude; x 
(1) Weyndelmoet Nicolaes, weduwe van Jacob Spycker; x (2) Heilwich de Heusch (dv Arnt de 
Heusch x Elisabeth vanden Eynde). 

SY3 253, 325, 550, 578; ADRIAENSSEN, 'De erfgeiiainen', BL 39 (1990) 96; B.W. VAN SCHIJNDEL, 'Een tak van 
het geslacht Van Vladeracken', Geiis Nostra 11 (1956) 49-53, aldaal 50-51; PB 176v, 239r, 3531; SP 1279 298r; 
1294 181; 1296 199r; 1323 2261. 

VLADERACKE O t 30-8-1532 
[l]  SCHEPEN 1476 83 89 94 97 1501 06 11 15 19 22 25 28 29; reis 1500 01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 14 15 16 17  21. (21 %A 3. [3] mr. [4] 398. [S] 0: Gerit van Vladeracken x Mar- 
garetha van Best; x Anna vander Aa (dv Jan van Randerode vander Aa x Maria Pels); k: <177>; 
Margaretha x <62>; Johanna x <151>. [6] In 1504 werd hij heer van Geffen, in 1505 bovendien van 
Nuland. 

SY2 442; SY3 302, 313, 325; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <52>), 181; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <17>), 
27; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <27>), 285; B.V.B., (zie c62>), 201; J.J. VÜRTHEIX4 Gzn., 'Van Vladeracken', 
Tax. 42 (1935) 122-127, aldaar 123; PB 109v; SP 1274 2751; 1276 6r. 



180 NICOLAES V t voor 1587 
[ l ]  SCHEPEN 1566 75. [3] imm. Leuven 6-7-1548. [S] 0 :  <177>; x Barbara van Brecht (dv Jan van 
Brecht x Anna Monix). [6] Jonker, heer van de Nemerlaer. 

SY1 294; SY3 315, 392; VAN SASSE VAN YSSELT, ( m  <52>J, 182; SMITS er1 JUI%N, (zre <74s), 35; B.V.B., (zie 
<62>), 294; MUL N 368; SP 1922 120r. 

R65 GOYAERT VAN VLIERDEN t 26-3-1552 
[ l ]  RENTMEESTER 1548 49. [2] %B I;  deken korenkopersan~bacht 1532 36 42 46. [4] 402. [5] 0: 
Daniel van Vlierden x Elisabeth van Dommelen; x Jutta Moel (dv Willem Moel x Mechtelt Willem 
Geris); k: <181>. [6] Hij was deken van de schutterij van de oude voetboog in 1527, 1530, 1535, 
1540, 1546. In 1550 zegde hij zijn lidmaatschap van het korenkopersambacht op. Hij is begraven in 
de Sint-Jan. 

SY1 167; SY2 565; SMITS, De grafzerken, 141; VAN VLIERDEN, (zie <R3>), 63, 67; C.P.J. VAN VLIERDEN, 
'Eene genealogische bronnenstudie: het Gorcum-Sclioonhovensche geslacht van Vlierden', NL 30 (1912) 180-189, 
219-230, aldaar 184; SP 1293 524"; 1348 195v; 1357 12v; 1367 46v. 

181  GOYAERT VA O 1532-1533 t 18-1-1611 
[ l ]  SCHEPEN 1579 93 97 1602 03; reis 1579. [2] C 25 L; lakenkoper. [4] 403. [S] 0: <R65>; x 
Ghysberta Jan Mathys. [6] Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SY2 204, 567; SY3 161, 381, 553; SMITS, DE grafzerketr, 141; VAN VLIERDEN, (zie <R3>), 67, 81; PB 441r; SP 
1372 198r; 1379 324r; 1381 319r; 1395 216r-217r; 1413 288v. 

182 EWRAERT VANDE WATER O 1490-1492 t 13-10-1558 
[ l ]  SCHEPEN 1523 27 31 34 35 41 45 48; RENTMEESTER 1551 52. [2] %B 1; brouwer. [4] 413. 
[S] 0 :  Peter vande Water x Gertruyt Coenen; x (1) Bela Jans Kemp; x (2) Elisabeth Willems van 
Bommel; k: <183>; Gertruyt x <87>. [G] Hij was in 1536 en 1537 hoofdman van de schutterij der 
klovenierc. Hij is begraven in de Sint-Jan. 

SY2 137; SMITS, De grafzerken, 129; Becx, (zie <47>), 107; VAN BREUGEL DOUGLAS, (zie <W>), 95; Juten, (zie 
<Si>), 167; .\4ELSSEN, 'Gerard Michiels', 147; A. VAN SASSE VAN YSSFI T, 'Genealogie van de Water', Tax. 9 
(1902) 134-135, aldaar 134; RANB Collectie Becx inv.nr. 25; PB 198v, 251v, 342bis-r, 346v; SP 1305 134v; 1306 
326r; 1328 186v; 1344 443r; 1347 252r; 1367 436r, 477r; 1375 178r; 1382 4941. 

" 1519-1521 t 5-5-1575 
[ l ]  SCHEPEN 1552 59 64; WEESMEESTER 1564. [2] %B 1. [4] 414. [S] 0: <182> ex (1); x Jutta 
vanden Wyel dv <R68>; x (2) Hillegonda Monix (dv Goyaert Monix x Catharina Vrancken van 
Uden), weduwe van Walraven vanden Hanenberch. [6] Hij was hoofdman van de schutterij van de 
jonge voetboog in 1553. Hij is begraven in de Sint-Jan. Het portret dat hier als afbeelding 11 is 
opgenomen is volgens I n  Buscoducis, nr. 130, een portret van Jan vande Water. Gezien zijn over- 
lijdensdatum kan dit echter niet Jan vande Water zijn; waarschijnlijk betreft het een van zijn broers, 
Peter of Everaert. 

SY2 135, 248, 325, 499; SY3 508, 510, 515, 520; SMITS, De grafzerkerr, 312; Becx, (zie <47>), 108; VAN BREU- 
GEL DOUGLAS, (zie <87>), 95; JUTEN, ( m  <872), 167; PB 427v; SP 1347 226v; 1382 22r; 1396 159r, 213v; 1395 
1021; 1412 547r. 

[ l ]  RENTMEESTER 1551 52. 
Over hem is (vooralsnog) niets naders met zekerheid te zeggen. 

t 1514-1520 
[ l ]  GOEDE MAN 1508 09 10; reis 1508 10. [2] %A 4. [S] O: Nicolaes de Wolf; x Hadewich Wou- 
ters vanden Broeck. 161 In 1499 was hij deken van de Sacramentsbroederschap. 

PB 43r, 93r, 95v, 182r; SP 1270 441r; 1271 169r; 1275 415"; 1284 122r, 136r; 1294 15Or. 

184 JAN DE WOLF O 1492-1493 t 12-1550 
[ l ]  SCHEPEN 1534 41 44 47; RENTMEESTER 1548 49; KERKMEESTER 1549. [2] %B 7. [4] 423. 
[S] 0: <185>; x ( l )  Aleyt van Boechem (dv Nicolaes van Boechem x Judoca Kuyst); x (2) Elisabeth 
Moins (dv Marten Moins x Lana Heeren). [6] Hij was in 1529 deken van de schutterij van de oude 
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voetboog. 
SY1 379; SY3 482; PB 2641; SP 1293 536v; 1300 1431, 212v; 1321 268v; 1328 163v; 1333 1301, 2111; 1343 170v; 
1350 463r; 1354 781; 1378 16v. 

t 1522 
[l] SCHEPEN 1497 1506. [2] %A 2. [S] O: Jan Jans de Wolf x Johanna Lamberts van Beerse; x 
Catharina Witmers (dv Jan Witrners x Elisabeth vander Hagen / Hagemans). [6] In 1506 was hij 
lootmeester. 

PB 21r; 94r; 159r, 171r; SP 1274 82r; 1290 1521; 1297 230v; 1304 77u. 

i86  DIRCK VA O 1482-1484 t 23-9-1558 
[ l ]  SCHEPEN 1555; GOEDE MAN 1529 30 31 32 39 40; RENTMEESTER-IN-NAAM 1.531; 
RENTMEESTER 1547; reis 1530 31 32 52. [2] %B 1. [3] imm. Leuven 8-10-1497. [S] O: Loenis 
Willems van Wyck x Gertruyt Dirck Henrick Tielmans; x (1) Gertruyt Willem Geris van Herpen, 
weduwe van Henrick Jan Scoefs; x (2) Judoca van Vlierden (dv Daniel van Vlierden x Elisabeth van 
Dommelen). [6] Hij is begraven in de Sint-Jan. 

VAN VLIERDEN, (z ie <R3>), 63; SMITS, De grafzerkeir, 197; B.W. VAN SCHIJNDEL, ' K e t  geslacht Van Wijck uit 
'de Klei", Met garrsetr frort 14 (1964) 49-52, 66-69, 114-118, aldaar 115; MUL 111 162; PB 307v, 3901; SP 1272 
149"; 1276 362r-3631; 1277 119v; 1320 2251; 1340 53r; 1352 177v-178v. 

t 1521 
[ l ]  SCHEPEN 1510; RENTMEESTER-IN-NAAM 1507; reis 1513. [2] %A 8: doet 1511 afstand van 
het lidmaatschap van het kramersgilde. [S] 0: Willem Jacobs van Wyck x (2) Christina Stevens vande 
Ekart; x Henrica vande Velde (dv Willem vande Velde x Mechtelt N.). 

SP 1243 304v; 1252 47"; 1268 217v; 1280 150r; 1287 153r; 1289 198v, 258v-259v, 262"-263v; 1293 139"; 1297 
99v. 

R68 EL t 1-5-1547 
[ l ]  RENTMEESTER-IN-NAAM 1519; GOEDE MAN 1533 34 35 36 37; reis 1535 36 37. [2] deken 
kramersgilde 1523 31. [4] 419. [S ]  0: Marhys vanden Wyel x jutta Goyaerts vande Wyer; x (1) 
Mechtelt vanden Hanenberch dv <R24>; x (2) Barbara de Cock dv <SI>; k. ex (1): Jutta x <183>. 

SY1 321; SY2 499; SY3 508, 513; PB 161v, 196v, 259v, 271r, 301r, 3141; CP 1350 117v; 1351 271; 1382 221. 

188 " 1520-1523 t 6-12-1601 
[ l ]  SCHEPEN 1550 58 (ipv de overleden Henrick de Heusch <95>) 64 77 78 82 90 93; reis 1564 67. 
[2] %B 7; C 18 L; lakenkoopman. [4] 425. [S] 0 :  Pauwels Wynants x Elisabeth Goyaerts Cuypers; x 
Cornelia Bloeyman (dv Henrick Bloeyman x Catharina Ceelen); k: <189>; Johanna x <132>. [6] Hij 
was lange tijd hoofdman van de schutterij van de kloveniers. 

SY1 206; SY2 432, 558; SY3 81; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <23>), 294; WIJNAENDTS VAN RESANDT, (z ie 
<73>), 50, 54; .UELSSEN, 'Gerard Michiels ' ,  149; MELSSEN, 'hkmiiaal', 236; PB 1351, 395v; SP 1137 234v; 1377 
93v; I380 338v; 1403 365r. 

" i 1546 t 13-9-1590 
[l] SCHEPEN 1575 79 80 86; reis i576 79. [Z] C 18 i. [4] 426. [S] O: <188>; x Rarbara Wytmans 
(dv iMathys Jans Wytmans x Elisabeth Arnts vande Steen).[6] Hij was kapitein van de schutterij van 
de kloveniers. 

SY1 206; VAN SASSE VAN YSSEL.T, (zie <23>), 294-295; WIJNAENDTS VAN RESANDT, (zie <73>), 58-59; WIJ- 
NAEND'TS VAN RESANDT, (zie <23>), 107; VAN BOKHOVEN, (zie <58>), 102; SP 1402 269r. 

l90 " 1480-1481 t 1-4-1552 
[l] SCHEPEN 1521 45 46; STADHOUDER HOOGSCHOUT 1508-1521; reis 1511 17  21 45. [4] 
427. [ S ]  0: Jan vanden Wyngaerd; x Elisabeth Heym dv <98>. [6] In 1527 werd hij schout van 
Breda. Vanaf 1533 wordt hij ridder genoemd. 

SY2 268; SY3 33; VAN SASSE VAN YSSELT, (zie <Yb) ,  23; B.V.B. ei> JüTEN, (zie <62>), 201; VAN GOOR, Be- 
schryvirighc, 212; HOLLEMAN, Dirk van Asscrrdelft, 80; SP 1277 85v; 1279 2 9 6 ~ ;  1318 2011; 1345 951; 1353 841. 

191 GERIT VANDE ZANTVOORT t kort na 1535 



Bijlage 3 483  

111 SCHEPEN 1515. [2] gewandsnijder; lakenkoper. [S] 0: Thomas vande Zantvoort x Ida N.; x 
AÏeyt Lambert Zeben. 

PB 1291, 1351; SP 1251 564v; 1265 1571; 1270 39v; 1314 118v; 1320 240v; 1321 24Sv. 

R69 ADRIAEN ZEGERS u 1537 t1598-1599 
[l] RENTMEESTER 1577 78 79 80 83 84 85 86 87 88 89. [2] C 12 f .  [S] 0: Adriaen Zeger Jan 
Elias (van Cuyck) x Heilwich Jan Eyckmans; x Johanna Henrick Willem Tielmans, weduwe van 
Goyaert Gysen van Pelt. 

PB 3881; SP 1394 2151; 1415 881; 1418 1951. 

R70 LAMBERT ZWEDERS / ZWEERS; HACK(EN) " t kort voor 1522 
[l] RENTMEESTER-IN-NAAM 1501. [2] % A  27. [S] 0: Arnt Zweers / Zweders alias Hack(en) x 
Henrica Dircx van Beerse; x Hillegonda Jans Bunnens van Delft. 

PB 2101; S P  1255 90v; 1270 2001; 1275 3311, 444v; 1279 3281; 1288 263v; 1311 113v. 



In deze bijlage zijn alle gemene zettingen, personele omslagen en andere directe hoofdelij- 
ke belastingen opgenomen die, voorzover bekend, tussen 1496 en 1586 binnen 's-Herto- 
genbosch zijn geheven. Ongetwijfeld zijn er gedurende die periode meer van dit soort 
belastingen geweest. Men hoeft daarbij alleen maar te denken aan de vele omslagen en al 
dan niet gedwongen leningen die in de jaren zeventig van de zestiende eeuw ten bate van 
het garnizoen plaatsvonden. In deze bijlage zijn alleen die belastingen en leningen opgeno- 
men, waarvan enige schriftelijke neerslag bewaard is gebleven; dat wil zeggen ofwel de 
lijst met belastingbetalers en de bedragen waarvoor ze werden aangeslagen, ofwel o p  zijn 
minqt  een naar blok gespecificeerd overzicht van de ontoangen bedragen. A!lereerst za! - - - - - -. . 

hier elke zetting kort worden omschreven. In de gevallen dat de aantallen belastingbetalers 
bekend zijn, zijn die aantallen per geografische eenheid weergegeven in het schema dat  
daarna volgt. 

datum 

1497-1498 

vindplaats aanslagcriterium bijzonderheden 

GAH OA BS-B9 omme te onderhouden het volck 

GAH OA B10 

GAH OA B1 1 

GAH OA B1 1 

1502-1503 GAH OA B12 

1503-1504 GAI3 OA BI34314 

1504-1505-1 GAH OA B14 

1504-1505-11 GAH OA B14 

van wapenen tegen die Gelderss 

op een iegelicken nae staete, 
macht, ryckdom ende eer 

besunders ornme onsen genedigen 
heren zyn bede ende der stadt 
groete lasten ende sculden te 
betalene 

idem 

idem 

ruytergelt 



Bijlage 4 

GAH OA B15 

GAH OA B16 

GAH OA B17 

GAH OA B21 

GAH OA B22 

GAH OA B53 

GAH O A  BS5 

GAH OA B59 

vanden dobbelen stuver o p  
elcken gulden des eenen iegelicx 
huys alnu ghilt oft gelden soude 
moigen in hueringe 

ruytergelt ter cause vander oirloge 

eenen jegelycken nae state, ter cause vanden oirloge; den 
macht ende eere daer gevangenen tot Kossem exempt 
inne te contribueren zynde 

idem idem 

op die huysen ende cameren 
bynnen der voirn. stadt ... 

halve setting vanden slechts de bedragen per blok in de 
dobbeien braspenning rekening genoteerd 

den 10en penning soe van tot furnissement deser stat porcie 
hueren incomenen, neringe, inde bede van 400.000 gulden ... 
comanscappe etc. 

ARAB Staten van Brabant 
supplement 792 

GAH OA B75 

GAH OAA honderdste penning op 
8730 huizen 

GAH OAA 
8469 

GAH OA a243 

N.B.: dit betreft geen belasting, 
maar een schouwentelling, die de 
basis moest vormen voor een 
nieuwe omslag van de beden in 
Brabant. Deze telling is daarvoor 
echter nooit gebruikt; de registers 
van 2 van de 6 blokken zijn 
bewaard gebleven 

contribucie byden bourgeren deser 
stadt ... elcken gescat ende geset 
ende dat  tot behoeff vanden 
service vanden garnisoen liggende 
hier binnen deser stadt ... 
N.B.: slechts bedragen per blok . 

alleen het blok van de Markt  

gedwongen lening 

lening 
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bijlage 5 

O schepen 
o schepen, overleden tijdens deze ambtstermijn 
X rentmeester 
= lid van de stadsregering (gezworenelraadsheer) 
+ overleden 
-- onzeker 
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1 5 0  1 2  3  4  5 6 7 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  



Bijlage 5 

1 5 0  1 2 3  4  5  6  7  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  



Tussen 1907  en 1912 publiceerde Ch.C.V. Verreyt in Taxandria een lange, alfabetisch 
geordende lijst van leden der Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch over de 
periode 1318-1642'. Hij legde hierbij nauwelijks verantwoording af voor zijn werkwijze, 
Uit een ander artikel van zijn hand2 kan worden opgemaakt dat  Verreyt in de eerste 
&ats gebruik heeft gemaakt van de Obitus Fratrum, een lijst met de ovrrlijdenrdata van 
gezworen leden en zwanenbroeders. Daarbij dient te worden aangetekend dat hij niet alle 
namen uit de Obitus Fratrum opnam: voor de periode 1475-1642 ontbreken uit die bron 
81 personen in de lijst van Verreyt. Daarnaast maakte hij gebruik van gegevens uit de 
rekeningen van de broederschap. Uit het laatst geciteerde artikel blijkt dat Verreyt geen 
onderscheid maakte tussen gezworen broeders en gewone leden. Hij heeft alle mannen en 
vrouwen van aanzien die hij in de rekeningen als lid tegenkwam, genoteerd en velen van 
hen iri zijn lijst gepubliceerd. De namen van 136 personen, tussen 1475 en 1642 overle- 
den, die in de lijst van Verreyt voorkomen, ontbreken in de Obitus Fratrum: voor het 
overgrote deel waren zij geen gezworen broeders. Het  resultaat is een onontwarbare klu- 
wen namen van gezworen broeders, zwanenbroeders en gcwone leden. Alleen het gegeven 
dat iemand zwanenbroeder was, wordt apart vermeld. Bij alle andere namen wordt geen 
verdere specificatie gegeven: o p  basis van de uitgegeven lijst weet men niet of de ge- 
noemde persoon gezworen broeder of gewoon lid was. Verder komen veel personen die 
wel degelijk gezworen broeders waren, niet in zijn lijst voor. Met  deze lijst is derhalve 
weinig aan te vangen; we kunnen dan ook slechts het oordeel van Van Dijck onderschrij- 
ven, dat  Verreyt ijverig en zonder inzicht publiceerde3. 

Van Dijck oordeelt terecht negatief over de lijst van Verreyt. Van Dijck heeft echter 
zelf geen nieuwe lijst van gezworen broeders en zwanenbroeders opgenomen in zijn ge- 
schiedenis van de broederschap. Wel heeft hij in bijlagen een aantal deelgroepen behan- 
deld. In de eerste plaats geeft hij een volledige lijst van de zwanenbroeders, die vóór 1642 
lid zijn geworden (Bijlage VII); daarna komen aan bod: enkele aspecten van het ledenbe- 
stand gezworenen, 1515-1629 (Bijlage XIV); hoge geestelijken als gezworenen (Bijlage 
XV) en tenslotte ridders als gezworenen (Bijlage XVI). Bovendien behandelt hij in Bijlage 
X een aantal groeperingen zoals: uit Habsburgse hofkringen; Spanjaarden (?) en Fransen 

1 VERREYT, 'Leden der Lieve-Vrouwebroederschap'. 
2 VERREYT, 'Prins Willem van Oranje'. 
3 VAN DIJCK, D e  Bossche Optimaten, 2. 



(3) uit hofkringen (?); hofzangers; vorstelijke leden; leden uit de familie van Egmond; 
leden uit het huis van Nassau; ridders als leden; het Nederlands patriciaat; leden uit diver- 
se kloosters. Hierbij gaat het om gewone leden, met soms een gezworen lid ertussen. Ge- 
concludeerd kan worden dat Van Dijck vooral interesse heeft voor de grote namen en de 
relaties van de broederschap buiten de stad 's-Hertogenbosch. Voor ons onderzoek, dat  
zich juist richt o p  de bestuurlijke elite binnen die stad, zijn de bijlagen van Van Dijck dan 
ook onvoldoende. Toch kan uit hetgeen hij schrijft wel worden opgemaakt dat hij gege- 
vens over gezworen broeders en zwanenbroeders heeft verzameld4. Desgevraagd bevestigde 
Van Dijck dit vermoeden. Welwillend heeft hij zijn aantekeningen ter beschikking gesteld. 
In het onderstaande hebben wij daarvan dankbaar gebruik gemaakt. 

Daar geen betrouwbare en volledige lijst van gezworen broeders en zwanenbroeders 
van de Lieve Vrouwebroederschap voorhanden is, hebben we die o p  basis van eigen on- 
derzoek en de aantekeningen van Van Dijck zelf voor de jaren 1500-1580 opgesteld. 
Daartoe zijn alle bewaard gebleven rekeningen van de Broederschap tussen 1470 en 1600 
doorgenomen en de namen van de daarin genoemde gezworen broeders (fratres iurati) en 
zwanenbroeders verzameld" Daarnaast is de Obitus Fratrum geraadpleegd, een lijst van 
proosten, dekens en overleden gezworen broeders en zwanenbroeders. Deze lijst is door 
Marten 's Heeren (94, B199), waarschijnlijk in de jaren zestig van de zestiende eeuw op- 
gesteld o p  basis van gegevens uit de rekeningen6. Z o  kon een lijst worden opgesteld van 
403  gezworen broeders en 26 zwanenbroeders die tussen i5ûû  en 15ûû intraden edof  
overleden. Van de meesten van hen is het jaar en soms de exacte datum van intrede, het 
jaar en soms de exacte datum van overlijden en de datum van de door de broederschap 
gecelebreerde requiemmis achterhaald. Uit andere bronnen zijn gegevens betreffende de 
maatschappelijke positie van de betrokkene toegevoegd. Hierbij is vooral gelet o p  acade- 
mische en adellijke titels en bestuurlijke functies. De lijst is hieronder in alfabetische vol- 
gorde afgedrukt. Daarbij dient te worden aangetekend dat de alfabetische volgorde niet in 
alle gevallen is aangehouden, omdat de schrijfwijze van de namen uit deze Bijlage in een 
later stadium is aangepast aan die uit Bijlage 3. Eerst volgen nog enkele opmerkingen over 
de wijze waarop de gegevens in de lijst moeten worden gelezen. 

Cursief gedrukte naam. 
Deze persoon is Zwanenbroeder. 

Dateringen. 
1536 rekeningjaar 1536-1537. Het rekeningjaar van de broederschap loopt van de 

zaterdag voor 2 3  juni (Sint-Jan Baptistenavond, de dag voor het feest van 
Johannes de Doper o p  24 juni) tot dezelfde dag een jaar later. 

1536 het kalenderjaar 1-1-1536 tot en met 31-12-1536. 
... 1536 wanneer het jaar van inschrijving niet bekend is, wordt de eerste gevonden 

vermelding o p  deze wijze aangegeven. Daarbij dient opgemerkt te worden 
dat de rekeningen van de broederschap vanaf 1470 zijn doorgenomen. 

4 Ibidem, 206: hij noemt een totaal aantal van 544 gezworenen, die overleden tussen 1500 en 
1629. Verreyt noemt slechts 489 personen in die in die periode overleden. 

5 AILB. De rekeningen zijn tevens raadpleegbaar op  microfiches op het RANB en het GAH. De 
rekeningen van 1470 tot en met 1600 zijn betrekkelijk compleet bewaard gebleven; de rekenin- 
gen voor de jaren 1548-1549, 1575-1576 tot en met 1579-1580 en 1590-1591 tot en met 
1605-1606 ontbreken. Daarnaast zijn bij de verfilming op microfiche een aantal pagina's 
overgeslagen of onscherp gefotografeerd. 

6 VERREYT, 'Prins Willem I', 300. 
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1536 ... wanneer de datum van overlijden en requiemmis niet bekend zijn, is de 
datum van de laatste vermelding opgenomen onder het kopje overlijden. 

fouten 1584 voor een aantal jaren zijn in de rekeningen lijsten met personen opgenomen 
die achterstallige betalingen verschuldigd zijn. Wanneer dit de laatste vermel- 
ding van die persoon betreft, is dit gegeven opgenomen. 

(1575-1580) wanneer de rekeningen voor een of meer jaren ontbreken, kan soms o p  basis 
van andere gegevens worden geconcludeerd, dat  een persoon, wiens inschrij- 
vingsdatum onbekend is, in die periode lid moet zijn geworden. 

Proost. 
Onder deze kop is aangegeven of en wanneer de gezworen broeder proost van de broeder- 
schap is geweest. Men is proost voor een tweetal rekeningjaren. Dit is als volgt aangeduid: 
1536 proost in de rekeningjaren 1536-1537 en 1537-1538. 

Maatschappelijke positie. 
Onder deze kop zijn achtereenvolgens aangegeven: academische en adellijke titels; (semi-) 
openbare functies. 
Schepen, rentmeester, secretaris etc. zonder toevoeging duiden o p  deze functies binnen de 
stad 's-Hertogenbosch. De nummers achter deze functieaanduidingen verwijzen naar 
!-::l--- 7 -.- l. 71.1. - u i p g ~  J c11  I I ~ U U C I I  alleen betrekking o p  functionarissen die tussen i 5 0 0  en i 5 8 0  actief 
waren. 
Leuven 1546 immatriculatie te Leuven in 1546. 
d. dominus: heer, priester 
Voor afkortingen voor academische titels zie bijlage 3. 
Personen die als meester worden aangeduid, zijn in de bijlage ook M.A. genoemd. 



Bijlage 6 

naam inschrijving 

Achelen, Jan  Wouter van 4-11-1573 

Achelen, Willem van ... 1494 

Achelen, \V~llott Anihoiris wari 1560 

Adriaens, Zeger 1558 

Aken, Hiëronymus van ... 1487 

Arkel, Jan Peter van ... 1475 

Aertsen, Dirck 1516 

Aertsen, Dirck 1538 

Acrtscn, Dirck 1565 

Asperen, Arnt van 16-10-1532 

Ouden, Joest van (Van Auwen) 2-1-1527 

Back, Jan 1503 

Baecx, Chrtstoffel van 5-1 1-1544 

Baecxcn, Joti wari ... 1503 

Balen, Frans van 1561 

Balen, Jasper van 1549 

Balen, Peter Jan van 1515 

Balmeker, Nicolaes 1551 

Bax. Frans 14-8-1552 

Bax, Jacoh Jan 30-6-1546 

Bax, Jan  30-5-1 526 

overlijden 

11-4-1527 

25-1-1616 

19-5-1596 

9-3-1568 

5-4-1572 

6-3-1597- 

8-4-1575 

9-1-1540 

10-2-1509 

17-2-1568 

4-1-1530 

4-12-1571 

1565 ... 

19-8-1540 

1559' 

4-1584 

31-3-1591 

22-7-1 552 

requiemmis 

8-7-1617 

27-4-1527 

9-8-1516 

1503 

13-3-1568 

12-4-1572 

16-4-1 575 

17-1-1540 

12-3-1509 

21-2-1568 

15-1-1530 

15-12-1571 

4-9-1 540 

30-7-1552 

proost 

1506 

maarschappelijke positie 

schepen (3)  

jonker; schepen (4); schout 
Maasland 

M.A.; schepen (6); 
kerkmeester; weesmeester 

schilder 

schepen 

schepen (7)  

schepen (8)  

d ,  

rentmeester (R54) 

ridder; heer van Asren; 
schepen (9) 

d,; deken broederschap 

ridder; laagschout 

M.A.; licentiaat; 
schepen (11) 

schepen (12); hertogelijk 
rentmeesret 

d.; kanunnik en provisor 
Bergen o p  Zooin 

,M.A.; d; kanunnik 
Eindhoven 

rentniecstcr broederschap; 
hertogelijk rentmeester 

rentmeester broederscliap; 
hertogelijk rentmeester 

7 Dirck Aertsen had in 1579 de stad verlaten en Iiad zich in Holland gevesrigd. Het is onwaarschijnlijk dat hij nog contact met 
zijn vroegere broeders heeft gehad. Ook andere gezworen broeders die na 1579 de stad hadden verlaten werden noch in de 
rekeningen noch in de Obitus Fratrum genoemd. Van Dirck Aertsen wordt echter wel een overlijdensdatum in de Obitus 
Fratrum gegeven, zij het een verkeerde. Nog in 1599 moet hij in leven zijn geweest, wanneer hij precies overleed is onbekend. 
Zie: VAN GURP, 'Dirck Dirck Aerts'. 

8 De Obitus Fratroin geeft als overlijdeiisjaar 1559, waarmee waarschijnlijk het rekeningjaar 1559-1560 wordt bedoeld. 
VERREYT, 'Leden der Lieve-Vrouwebroederschap', 4 2  noemt, zonder nadere bronvermelding, 5-5-1559 als datum van 
overlijden. Daar in juni 1559 de kanunnikszetel van Balmeker werd toegewezen aan Gerard Poilvache, kapelaan van de 'Markies 
van Bergen o p  Zoom, is het aannemelijk dat Balmeker in mei van dat jaar is gestorven. De requiemmis zal dan plaats hebben 
gevonden na het begin van liet rekeningjaar 1559-1560. Zie: Gemeentearchief Bergen o p  Zoom, Archieven van d e  Raad en 
Rekenkamer van de iMarkiezen van Bergen o p  Zoom, inv.nr. 10 ,  f.12, 20-6-1559; inv.nr. 52, 7rv, 15-6-1559. h4et dank aan 
Willem van Ham die deze gegevens opzocht en mij copieën van de geciteerde stukken ter beschikking stelde. 



Heren van de raad 

B-nr. naam inschrijving overlijden requiemmis proost maatschappelijke positie 

022 Bax, Simon Jan  rentmeester broederschap; 
hertogelijk rentmeester 

023 Bazyn, Willem9 

024 Beeck, Dirck Wouter van 

025 Beeck, Jan vander 

M.A.; J.U.L. 

goudsmid 

M.A.; d,; subdiaken 
broederschap 

026 Beeck, Woiiter van; alias 
De Leeuw 

M.A., U.I.D.; hoogleraar te 
Leuven 

027 Beest, Gerit van Leuven 1470; d.; kanunnik 
Sint-Jan; pastoor Begijnhof; 
pastoor X4egen 

Belaerts, Rutger Anthonis 

Belaerts, Rutger Anrhonis; 
alias Haveren 

d,; kanunnik in Borchloon 

Bem, Jan prior kruisbroeders 

rentmeester (R4) 

Bennincx, Marien 

Berge, Dirck validen 

Oliviers van Berchuysen, 
Henrick 

,M.A.; rentmeester (RS1); 
weesmeester 

Berck, Gerit van d,; beneficiant Sint-Jan 

Berkel, Jan Gerir van schepen (17); gasthuismeester 

Berkel, Jan Jan van 

Berkel, Jan van 

Berkel, Peter van Orléans 1505 

Berkel, Rutger van 19-12-1575 heer van Nuenen etc.; 
schepen (18) 

8-8-1500 1480, 1489 

10-6-1588 25-6-1588 jonker; schepen (19)  

1501 d. 

040 Beerse, Albert van 

041 Berwouts, Eueraert 

042 Best, Jan van 

043 Bever, Jan de 

044 Beyens, Goesseii Henrick 

045 Bie, Frans Henrick de 

schepen (20) 

apotheker 

9 In de lijst van nieuwe leden voor het rekeningjaar 1505-1506 wordt hij genoemd: »zeester \Villern Bazytr in trfroqrle p r e  
licetitiatrrs, frater iuratrts. Hij betaalde waarschijnlijk meteen, in ieder geval nog hetzelfde jaar zijn doodschidd aan de 
broederschap; dan wordt hij echter geen frater izuatrrs meer genoemd. Nu kwam her veel vaker voor dat in dergelijke lange 
lijsten namen gezworen broeders voorkwamen, zonder dat dit feit expliciet werd vermeld. Bazyn wordt verder niet meer vernield. 
Zelfs van zijn overlijden wordt geen meidiiig gemaakt. Mogelijk is de toevoeging frater brratiís dan ook een verschrijving. In elk 
geval komt deze Bazyn niet uit 's-Herrogenbosch. Waar hij wel vandaan kwam is onbekend. Een imniatriculatie van Willem 
Bazyn werd niet gevonden. Wel was een Perer Bazyn van 1482 tot circa 1493 kanunnik van de Sint-Jan in 's-Hertogenhosch. 
Een Thomas Bazyn kocht in 1521 twee loten in de grote Bossche loterij. Een Jan Bazyn uir Ronse schreef zich in 1484 in aan de 
Leuveiise universiteit. Staat een van beiden in verband met meester Willeni Bazyii? 



Bijlage 6 

overlijden 

15-2-1564 

21-8-1558 

13-4-1584 

29-10-1568 

28-5-1583 

requiemmis proost maatschappelijke positie inschrijving 

... 1559 

1486 

25-7-1556 

1561 

... 1504 

1560 

1558 

1527 

naam 

Bie, Henrick Herman de 

Bie, Henrick nat. zoon 
Henrick de 

Blancocq, Siinon; 
alias Withaan 

Bloeyman, Henrick Jan 

Blokhoven, Willeni van 

Boert, Henrick Jan van 

,M.A.; d,; kanunnik Sint-Jan 

M. A. 

d,; kanunnik Sint-Jan 

h4.A.; schepen (23) 

M.A.; d,; kapelaan Sint-Jan 

1M.A.; d,; kanunnik Sint-Jan 

21-4-1584 

13-6-1523 

13-11-1568 
te Antwerpen 

6-1583 Boert, Leoaert van 

Boest, Goyaert 

M.A.; d,; kanunnik Sint-Jan 

'M.A.; pastoor Helvoirt; 
Norbertijn Sint-Geertrui te 
Leuven 

schepen (25); H.Geestmeester 054 Bogaert, Frans 23-10-1532 25-11-1562 5-12-1562 

055 Bokhoven, Nicoiaes 1513 
.- , . r< ,  
L J - ~ - , J > J  25-1-1533 

Willern van 

056 Bont, Balthasar de 18-4-1571 23-12-1624 ,M.A., licentiaat inde 
geestelijke rechten; d,; 
kanunnik Sint-Jan 

057 Bont, N~colaes de 1512 5-12-1528 

O58 Borchgreve, Arm de ... 1534 17-10-1560 15-1 1-1560 
te iMechelen 

059 Borchgreve, Dirck de 1471 9-7-1519 1476 schepen (28); stadhouder 
hoogschout 

060 Borchgreve, Willen1 de 28-8-1570 1-2-1589 25-2-1589 lonker; heer tot Oerle etc.; 
schepen (32) 

061 Borselen, Willern ~Mathys van 14-1-1520 

062 Bosch, Willen1 vanden 1468 18-11-1507 1507 1490 

M.A.; d,; kapelaan Sint-Jan 

1M.A.; schepen (33); 
burgemeester 

063 Boudewyns, Andries ... 1561 1563 ... 1561 Leuven 1524; rentmeester 

íR35) 

d,; deken broederschap 064 Boxtel, Jan van 1487 

065 Brants, tierbert Gerit 7-1532 

066 Brants, Jan 1558 8-7-1577 M.A.; d,; pastoor en 
kanunnik van Sint-Donaas te 
Brugge 

067 Brecht, Arrit van 4-1-1574 9-7-1580 3-9-1580 

068 Brecht, Goessen van ... 1547 1602 

jonker; schepen (34)  

1564, 1568, jonker, ridder, schepen (36) 
1572, 1586 

069 Brecht, Goyaert van; 4-8-1535 
alias van Breda 

heer tot Dussen, ridder 

ridder; hoog- en laagschout 070 Brecht, Jacob van ... 1558 11-1599 



naam 

Brecht, Jan van 

Bredeniers, Heririck 

Bree, Alaert Henrick van 

Bree, JanIHans vaii 

Bree, Wouter Jacoh van 

Breugel, Jan van 

Brcycl, Wyrrant vati 

Brock, Jan Heririck 

Broeck, Goessen vanden 

Broeck, Lambert vanden 

inschrijving 

1523 

1504 

5-5-1526 

1548 

1477 

1485 

1549 

10-11-1535 

1495 

1510 

Broeck, Peter Larnberr vanden 1.736 

Broeck, Roelof 1519 
Nicolaes uaiideii 

Broeck, Tielnian vanden 1496 

Broekhoven, Andries van 1495 

Brousom, Jan van; alias van ... 1524 
Brouiscom; Brouwerseni; Pronseri 

Bruggen, Gerit Laurens 
vander; alias Van Eyck 

Bruggen, Goyaert vaoder; 
alias Va11 Eyck 

Bruggen, Laurens vander; 
alias Van Eyck 

Cammen, Frans v a d e r  

Cammen, Jacoh vander 

Canipen, Cornelis van 

Campen, Marren Arnt van 

Claes, Eymhert; alias 
Van Scliyndel 

Cleve, Laurens van 

overlijden 

25-11-1558 

1523 

10-11-1531 

1600 

28-12-1559 

14-5-1550 

1556 

15-6-1531 

19-7-1604 

te iMaastrichi 

23-7-1565 

22-1-1586 

1521 

requiemmis 

21-1-1559 

2-12-1531 

7-7-1 526 

22-2-1 533 

20-1-1554 

13-1-1560 

17-11-1526 

17-5-1550 

7-9-1532 

5-8-1531 

7-8-1501 

5-9-1528 

25-9-1 512 

2-8-1521 

1516 

1-9-1565 

5-3-1502 

15-6-1521 

29-6-1566 

21-5-1530 

Heren van de raad 

proost maatschappelijke positie 

ridder; schepen (37); hoog- en 
laagschout 

organist van de koning; 
muziekmeester er] kanunnik 
te Lier 

,M. A. 

jonker, commandeur Duitse 
orde Gemerr 

M.A.; secretaris (52) 

schepen (40) 

1520 schepen (41) 

schepen (42) 

1505 kerkmeester 

Leuven 1469; d,;  pastoor van 
Er p 

M.A.; schepen (44); 
rentmeester; rentmeester 
Staten vaii Brahant; 
pensionaris; rentmeester 
broederschap 

S4.A.; d,; kapelaan Sint-Jan 

M A -  schepen (45) 

M.A.; rentmeester 
(RIO) 

1488 M.A.; d. (1495.) te 
Bergeyk 

1542 schepen (47) 

1579 M.A.; licentiaat; schepeii (48) 

d,; vicecurarus te 
's-Hertogenhosch 

1509 schepen (50) 

M.A.; X4.D.; kanunnik en 
kapitteldeken Boxtel 
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inschrijving overliiden rcquienmis proost maatschappelijke positie 

1525 1550 ... M.A.; M.D.; te Dordrecht 

1499 1503 zangmeester te Antwerpen 

1465 1505 1475, 1485 M.A.; rentmeester 
1496 Avennesgasthuis 

1556 8-6- 1577 

1554 20-1-1557 27-3-1557 

Cleve, Nicolaes van 

CLibano, Hieronymus de 

Cluyten, Arm Menrick vander 

C w k ,  Gysbert jan de 

Cock, Jacob Jan de 

Coelhorner, Coriiel~s Jacoh 

Coenen, Cliristiaen schout Kenipenland; schepen 
(52) 

Cocrien, Jan Rover 

Coenen, Nicolaes Herrnan 

Colen. Dirck 

1486 1-1513 10-1-1513 1511'" apotheker 

1539 8-12-1567 1-1568 secretaris van mevrouw van 
Egmond 

C d e n ,  Geric 

Colen, Gerit Peter Leuven 1466; schepen (53); 
rentmeester te Helmond 

Colen, Jacob Peter 

Colen, Peter 

1536 29-7-1545 1-8-1545 1539 schepen (54) 

Leuven 1537; d,; deken 
broederschap; kanunnik 
Sint-Jan 

Colen, Peter Peter 

Collenborch. Zeberr van 

1502 13-2-1524 d. (eerder gehuwd geweest) 

... 1535 20-9- 1539 )M.A.; kapirteldeken van 
Boxtel 

,M.A.; J.U.L.; jonker Cortenbach, Jan van 

Couderberch, Sinion vander M.A.; schoolmeester; 
secretaris (S); organist; 
notaris 

Crabbc, Jan 

Craen, Jacob 

Dachverlies. Henrick 

MA.;  J.U.L.; schepen (55) 

schepen (56); hoogschout; 
baljuw van Lirige 

Daems, jacob M.A.; J.U.L.; d,; pastoor 
Someren 

Daems, Reyner Jan 

Delít, Jan van; alias 
Van Henxtuni 

Devettrer, Heiirick Gerit 
Proetiiirck utlti 

rentmeester (RIS)  

schepen (60) 

10 I-tij overleed in januari 1513, tijdens zijri tweede iaar als proost. Her resterende deel van zijri rermiiii werd waargenomen door 
I-fenrick Pelgrom. 



Heren van de raad 

naam 

Deverfter, Heririck Hernran 
Proe~ii~rck wart 

Dewetiter, Herrrtaii Gerit 
Proeiiirrck vati 

Dielens, Lucas 

Dircx, Arnt 

Dircx, Hugo 

inschrijving 

21-3-1545 

1524 

29-12-1570 

1536 

1507 

Dommelen, Ywan Goyaert van 1475 

Dommelen, Willem van 1486 

Dorick, Jacob 1559 

Doerne, Eversert van 1522 

Dordrecht, Cori~elis van 1510 

Driel, Goessen van 1509 

Duyn, Nicolaes Henrick 1539 
vander: alias in Duno 1 Dumo 

Eerde, Gerit Bernard van 

Ejy~torrd, Floris wart 

Egmond, Frederik van 

Elmpt, Manen van 

Erp, Jan Jarr wurr; alias 
Van Bcersc 

Erp, Jan Jan vali 

Erp, Jan Jan van 

Erp, Jan Lucas van 

Erp, Rutger Heiirick van; 
alias Van Lieshout 

Erp, Walraven Walraven van 

Erp, Walraveri Walraven van 

Erp, Willem van 4-1-1574 

overlijden 

29-10-1558 

16-9-1550 

4-7-1585 

1517 

24-12-1601 

2-8-1567 

26-11-1543 

1561 

25-10-1539 

24-12- l548 

30-6-1552 

3-12-1564 

2-11-1557 

27-5-1 548 

31-10-161 1 

31-12-1590 

requiemmis 

16-12-1558 

27-9-1 550 

1585 

30-6-1537 

10-1503 

1-7-1508 

23-11-1527 

]j.&] j69 

17-12-1513 

26-1-1544 

23-4-1524 

13-12-1522 

24-8-1 504 

16-7- 1552 

8-8-1523 

17-3-1565 

11-12-1557 

25-10-1516 

proost maatschappelijke positie 

Leuven 1532 

schepen (61) 

M.A.; liceiitiatiis; d,; 
kanunnik en deken Sinr-Jan 

kruisbroeder 

,M.A.; provisor in Delfr 

schout; kastelein van 
Oud-Herlaer 

Leuven 1466; d. 

<M.A.; secretaris (S6) 

schepen (62); hoogschout; 
heer van Deurne 

M A . ;  kanunnik en deken 
Sint-Jan 

prior Schoonhoven 

d. 

i4.A.; kapitreldeken Boxtel 

d,; Norbertijn Berrie 

graaf van Buren; heer van 
IJsselstein 

graaf vat> Buren; heer van 
IJsselstein 

graaf van Buren; heer van 
IJsselstein 

1474, 1486 schepen (64); rentmeester 

schepen (66); U.Geestineester; 
schout van Heeswijk 

schepen (65); kerkmeester; 
stadhouder laagschout 

jonker; schepen (67); re 
Vianen 

ionker; schepen (68) 

Leuven 1463 of 1474; 
schepen 

ridder; schepen (71) 

ridder; schepen (72) 

jonker; schepen 



Bijlage 6 

naam 

Eyck, Gerit Gerit van 

Eyck, Goyaert van 

Eyck, Henrick Goyaert van 

Eyck, Jasper vali 

Eyck, Michiel van 

Eyck, Roelof van 

Eyckmans, Henrick Wouter 

Eyrnherrs, Cornelts 

Eynde, Jan vanden; alias 
Raymeker; alias van Herentals 

Eyndhouts, Adriaen van 1528 

Eyridhouis, Hertrick varr 1539 

Eyndhoven, Jan Nicolaes van 1506 

Fabri van Baardwijk, Henrick ... 1519 

inschrijving 

1454 

1495 

1529 

1550 

1482 

8-1-1533 

... 1486 

1564 

1506 

Francken, Arnt jan 

Francken, Goyaert Arnt 

Geck, Henrick Henrick 

Gerwen, Jan van 

Gewanden, Gielis van 

Ghysselen, Henrick 

Ghysselen, Henrick 

Ghysselen, Henrick Wtllem 

Ghysselen, Jan Henrick 

Glyi~tes, Corrrelis varr; alras 
Van Bergen 

Goes, Isaias vander 

Goes Jan Peters vander 

Graat, Raas; alias sGraers; 
scroets; Persoens van Kernit 

Greueiibroek, Raas wart (1575180) 

overlijden 

13-6-1535 

7-9-1566 

10-1577 

15-2-1594 

22-7-i553 

18-3-1576 

7-6-1550 

15-12-1613 

19-10-1504 

15-10-1535 

1544 

20-6-1562 

1633 

requiemmis 

1506 

17-4-1529 

3-7-1535 

17-7-1517 

1577 

24-1-1524 

13-1-1526 

29-7-1583 

12-9-1511 

16-8-1550 

22-10-1552 

11-1-1614 
te Gent 

9-1503 

26-10-1504 

1-2-1500 

6-4-1521 

14-10-1564 

21-4-1509 

3-2-1509 

11-9-1540 

proost 

1479 

1516 

1.536 

1502 

1550, 1558 

maatschappelijke positie 

schepen; stadhouder 
laagschout 

M.A.; hertogelijk rentmeester 

Leuven 1500; schepen (74) 

schepen (75) 

h4.A.; .M.D.; kanunnik Sint- 
Jan; kanunnik Eindhoven 

heer van Blaarrhern etc.; 
schepen (76) 

.M.A., baccalaureus juris 
canonici; schepen (77) 

.M.A.; d,; kanunnik Sint-Jan 

d,; provisor re Herentals 

schepen (78); rcntmcestfr 

schepen (79); rentmeester 

d,; pastoor Vught-Sint-Petrus 

iM.A.; d,; kapelaan Sint-Jan; 
kapitteldeken Heusden 

h4.A. 

,M. A. 

M.A. 

Leuven 1523 

d. 

bisschop van Luik; heer van 
Zeven bergen 

kruisbroeder 

,M.A.; provisor te Goes 

M.A.; secretaris; griffier; 
schepen (82) 

heer van Mier10 etc. 



naam 

Grinsveii, Peter Eyrnbert van; 
alias Van Geffen 

Groesbeek, Zeger van 

Groraert van Os, Goyaert 

Gruter van Veiiroey, Pauwels 

Gruyter, Arnt de 

Gruyter, Jan de 

Gunterslaer, Frans van 

Gunterslaer, Jan van 

Haze, Reyner Lambert de 

Hack, Gerit 

Hagen, Jan van; alias Dunio 

Halmale, Henrick van 

Hanenberch, Ambrosius 
vanden 

Harienberch, Frans vaiiden 

Haneiiberch, .Marys vanden 

Hanenherch, Walraven 
Ambrosius vanden 

Hanenberch, Walraven 
Walraven vanden 

Hanneton, Jan Filips 

Hedel, Dirck Jacob van 

Hedel, Gielis Jacob van 

Hedel, Goessen van 

Hedel, Jan van 

Hedel, Zeger Jan van 

Heeren, I-Ienrick Goessen 

Heeren, Marten Gerit Dirck 's ... 1550 

overlijden 

20-3-1 589 

1573 

16-9-1595 

15-8-1544 

4-9-1571 

1595 

18-2-1540 

7-9-1 574 

1-1 1.1559 

28-12-1533 

3-3-1559 

31-12-1588 

voor 1522 

1598 

1-1-1578 

requicnimis 

7-4-1389 

16-11-1504 

1507 

3-4-1540 

1 2-1505 

3-1-1523 

6-9- 1544 

29-9-1571 

21-2-1540 

18-9-1574 

9-3-1560 

3-1-1534 

26-6-1557 

6-9-1533 

29-7-1564 

21-1-1589 
te Breda 

19-2-1530 

Heren wan de raad 

proost maatschappelijke positie 

d,; M.A.; kanunnik Sint-Jan 

heer van Groesbeek etc.; 
luitenant-stadhouder van 
Friesland 

schepen; schout van 
Heeswijk; stadhouder 
hoogschout; stadhouder 
laagschout 

'M.A.; d,; provisor te Venray 

d,; kanunnik Diesr; pastoor 
Strijen 

d.; organist; subdiaken 
broederschap 

M.A.; M.D.; priester 

schepen (83) 

1585 Keulen 1559; schepen 

d,; kanunnik en deken 
Oirschot 

jonker 

rentmeester (R24) 

M.A.; schepen (86) 

d,; ab t  te biiddelhurg 

rentmeester (R25) 

M.A.; proost Deventer; 
raadsheer Braharit 

rentmeester (R271 

schepen (87) 

schepen (88) 

schepen (91); gasthuismeester 

schepen (92) 

1575 Leuven 1555; schepen 
(93); H.Geestmeester 

1556, 1560, schepen (94); 
1567, 1576 rentmeester 



Bijlage 6 

Heeren, Filips Peter 

Hezeacker, Goessen vanden 

Hezeacker, 1.ambert Lambert 
vanden 

Heessel, Gerit van 

Helmond, Peter Jacoh van 

Helnionr, Jan Alaert van 

Hels, Jaii 

Hermans,  marce el is Jan 

Herpr, jan Peter van 

Hessels, Andries 

Heusch, Henrick Arnt de 

Heyck, Willem 

Heym, Ghyshert Jan 

Heyni, Jan 

Heymans, Goyaen Henrick 

Heymans, ,Marcelis 

Heyns, Jan 

Hinckaert, Filips Filips 

Hynden, Cornelis Dirck van 

Hont, Henrick de; de oude 

Hom, Henrick de; de ioiige 

Hunie, jan iian 

Hosdin, Filips van 

inschrijving 

1515 

1459 

1486 

1483 

1481 

1473 

overlijden 

19-11-1542 

14-3-1 506 

1556 als gewoon lid 

requiemmis 

14-4-1543 
te Breda 

4-4-1506 

280-8-1518 

20-4-1 521 

18-7-1500 

1508 

13-3-1600 

9-1585 

28-1-1559 

2-1587 

1509 

13-9- 1522 

29-6-1555 

19-1-1516 

18-11-1520 

23-7-3569 

Hose, Lambert Huhert 12-7-1 543 16-12-1553 

proost 

1499 

501 

maatschappelijke positie 

schepen (101); burgemeester; 
H.Geestmeester 

schepen (102) 

rentmeester kapittel 

'M.A.; priester 

1484, 1493 M.A.; schepen 

A4.A.; B.F.T.; S.T.L.; d,; 
kanunnik en plebaan Sirit-Jan 

d,; pxior van Eenistein bii 
Dordrecht 

ih4.A.; pensionaris (P I )  

schepen (95) 

d,; ahr te Luxemburg 

schepen (97); kastelein 
Zevenhergen 

M.A.; schepen (98); 
burgemeester; schout van 
Kempenland; sradliouder 
hoogschout 

,M.A.; M.D..; schepen (100) 

loodsmeester Sint-Jan 

ridder; lieer van Lille, 
Srein etc. 

schepen 1589; rentmeester 
(R321 

graaf van Horn; heer Weert, 
Altena en Woudricheni 

d.; abt van Sint-Geertrui re 
Leuven 

Leuven 1523; d,; pastoor 
Lage .Mierde; Norbertijn 
Postel 



naam 

Hose, Cliristiaen 

leger, Goyaert de 

Kanapart, Jan Jan 

Kemp, Arnt 

Kemp, Christoffel Arnt 

Kerckhof, Lanibert vande 

Kessel, Herniari van 

Kessel, Willem Vasraert van 

Kinks van Doeren, Wynant 

Kiioyen, Jacob Jacob 

Kiioyen, Joest 

Korendijk, Jordaen Gerit 

Kuyst, Nicolaes 

Kuyst, Henrick 

Kuyst, Henrick Gerit 

Kuyst, Nicolaes 

Kuyst, Ywan 

Laerschot, Lanibert 
Willem vande 

Laerschot, Willem 
Lamben vande 

Langei, Frank van 

Leemput, Pauwels vanden 

Liebergen, Jan van 

Liebergen, Jan Jan van; 
den jongen 

Lierop, Jan van; alias 
Vander Hoeven 

inschrijving 

1531 

1552 

1474 

1494 

1529 

1507 

6-12-1525 

22-2-1546 

... 1517 

1454 

1541 

1506 

1564 

... 1495 

1511 

1489 

1489 

1513 

19-3-1547 

1509 

(157511580) 

1541 

1568 

1507 

overlijden 

25-6-1558 

15-8-1520 

8-4-1544 

19-6-1532 

21-7-1558 

1533 

155516 ... 

1568 ... (fouten 1584) 

proost 

1504 

1513 

1497 

1552, 1557 

Heren van de raad 

maatschappelijke positie 

S.T.B.; d,; pastoor in 
Roosendaal; broeder 
Tongerlo 

schepen (105) 

schepen (106); 
H. Geestmeester; stadhoudei 
hoogschout 

M.A.; schepen 

rentmeester (R38) 

d,; kanunnik en kapitteldeken 
Boxtel 

M . A .  d,; deken van 
Eindhoven; kapelaan van de 
graaf van Buren geweest 

ridder van het H.  Graf 

<M.A.; d,; pastoor van 
Nuland; subdiaken 
broederschap 

,M.A.; poliriemeester; verhuisd 
naar Dordrecht 

schepen (1 10); 
H.Geestmeester; stadhouder 
laagschout; laagschout 

M A . ;  schepen (111); 
kerkmeester; rentmeester 
Clarissen; stadhouder 
laagschout 

'M.A.; secretaris (S10) 

schepen (113); rentmeester 

schepen (1 14)  

Leuven 1534 

schepen (115) 

schepen (1 17); rentmeester; 
kerkmeester 



Bijlage 6 

naam inschrijving 

Lieshour, Perer van 1575180 

Lynden, Joest Willem vander 1548 

Loef. Adriaen 1563 

Loef, Bartholomeus 22-7-1 532 

Loef, Goyaert 1559 

Loekemans, Henrick Corrielis 1516 

Loekemans, Roelof 

Lornbaerts van Enckevoirt, 
Goyaert 

Lombaerts, Jan; de jonge 

Lonihaerts van Enckevoirt, 
Willeni 

Loo, Henrick vander 

Loo, Wessel vander; alias 
Van Xleloe 

Loon, Huhert van 

Ludincx van Uden, Erighert 

Mallants, Gielis 

Malsen, Arnt van 

.Malsen, Coenraet van 

~4asserccl. Floris Henrick 

Massereel, Heririck 

hImserec1, jutr 

Meer, Dirck vander 

,Meer, Willeni vandci 

Mennick, Michiel 

Xlersel, Jacob van 

,Metsius, Laurentius 

requiemmis proost 

23-5-1 551 

maarschappclijke positie 

d,; deken broederschap 

D.T.; kapitteldeken 
Hilvarenheek; Jezuiet 
te Spiers 

1546, 1554, Leuven 1529; schepen 
1559, 1563, (1 19); renrmeester 
1566 

4-7-1500 
o p  weg naar Rome 

.M.A.; J.U.L.; schepeii (120) 

.M.A.; d,;  beneficiant 

M.A.; pensionaris (P3) 

M.A., J.U.L. schepen (123); 
ti.Geesrnieesrer 

,M.A.; secreraris (S1 1 )  

M.A.; aartsdiaken Fanienne; 
kanunnik Sinr-Lanibertus 
Luik 

d.; aartsdeken 

d,;  kanunnik Sint-Jan; deken 
hroederscliap 

schepen (124) 

schepen 

M.A.; d,; kanunnik Sint-Jan; 
deken broederschap 

d,; aht van Berne 

d,; abt van Berm 

1.eirven 1548; d.; 
commandeur Duitse orde te 
Vught 

jonker; ridder; heer van 
Balgoy; schepen (127); 
drossaard van Brahaiit 

schout re Breda 

h4.A.; d,; kanunnik Sint-Jan 

.M.A.; kanunnik te 
Gorinchem 

S.T.L.; d.; bisschop van 
's-Hertogenboscli 



Heren van de raad 

naam 

,Michelirik, Valentyn 

Michiels, Gerit 

,Micliiels van Enckevoirt, 
Goyaerr 

Michiels, Willem Henrick 

A4iddegae1, Goyaert 
Wouter van 

Middegael, Henrick 
Goyaert van 

Middegael, Wouter 
Goyaert vaii 

Millitrck, L m b e r t  

A4oelen, Cornelis vander 

Moeie~r, Yicror umlder" 

iMoins,  marte en Gerit 

Moins, 'Marren Jan 

Moys, Jan (Aloeyns) 

,Mol, Gerit Laurens van 

Mol, Willem 

.Monix, Ariir Jaii sr. 

Monix, Jaii Jan sr. 

Sioaix, Jan Jan jr. 

~Monix, Jan Jan 

Monix, Jan Willem 

Moiiix, Willeni Willem 

Motsaerts. Nicolaes 

Nagel, Willem 

Nagel, Wouter 

inschrijving 

1500 

1536 

1537 

1560 

1511 

25-1-1533 

23-4-1536 

... 1 503 

1541 

i495 

1549 

1564 

1535 

... 1480 

1531 

1507 

1509 

1501 

21-3-1545 

1509 

1561 

1-7-1573 

1496 

1478 

overlijden 

12-9-1504 

15-6-1548 

8-7-1549 

1591 

3-9-1531 

16-4-1566 

24-9-1556 

18-9-1519 

7-10-1593 

1564 ... 

1610 

20-2-1551 

29-9-1565 

26-11-1538 

13-5-1573 

21-1 1-1608 

1525 

requiemmis 

10-1504 

20-7-1 549 

9-9-1531 

27-4-1566 

3-10-1556 

24-9-1519 

30-7-1 524 

13-7-1610 

7-3- 155 1 

4-2-1514 

6-10-1565 

4-1-1539 

26-10-1535 

5-5-1526 

23-5-1573 

29-1-1531 

24-1-1609 

1512 

proost maatschappelijke positie 

d.; prior kruisbroederklooster 
Sint-Agatha 

schepen (129) 

ridder; schepen te Antwerpen; 
heer vaii Ransr 

rentmeester (R42) 

1519 schepen (130) 

Leuven 1523; rentmeester 
(R441 

schepen (131) 

1570 

hertogelijk renrmeesrer 

1569, 1574, .M.A.; schepen (132); 
1580 rentmeester; kerkmeester 

X4.A.; reiitmeesrer-gelieraal 
Brabant 

,M.A.; d. 

Leuven 1463 of 1483; 
schepen (133) 

1514 schepen (139); schout 
Peelland 

1507 Leuven 1482; schepen (136) 

jonker; schepen (138) 

1515 

schepen (140) 

d,; pastoor Tilburg; abt 
Tongerlo 

d,; provisor te Wesel 

boekbinder 

11 VAN DIJCK, De Bossche Optimaterr, 432: stelt dar hij zo goed als zeker geen Zwanenlxoeder was. Toch staat liij als zodanig in 
de rekeningen vermeld. Daar staar tegenover dat Valider Moelen wel degelijk clericus was. Zie: ,MOSMANS, 'De 
middeleeuwsche iiotarissen', 190; VAN DEN BICHELAAR, Het  Bossche rrotarimt, 234. 



Bijlage 6 

naam 

Noot, Henrick vander 

Nularit, Willeni van 

Ormje ,  Willcin v m  

Os, Anthoiiis vaii 

Os, Henrick Dirck van 

Os, Jan Hernian vaii 

Os, Jan Peter van 

Os, I'eter Jan van 

Os, Peter Peter unfr; jr. 

Os, Willem van 

Os, Willem van 

Os. Willem Willein van 

Ostayen, Jacob van; alias 
Van Zundert 

Otten Jacobs, Dominicus 

Oudermoelen, Peter vander 

Pelgroni, Dirck mr. HenricL 

Pelgrom, Henrick 

Pelgrom, Heiirick Dirck; 
alias Ketelaer 

inschrijving 

1556 

1497 

... 1562" 

1562 

1476 

1496 

16-10-1532 

1496 

1556 

1478 

1562 

1514 

3 523 

... 1517 

1540 

1536 

... 1476 

1495 

overlijden 

20-4-1563 

29-10-1548 

10-7-1584 

11-1-1589 

24-12-1560 

28-8-1558 

1594 

11-4-1557 

28-1-1571 

22-7-1530 

3-3-1541 

21-6-1548 

8-1-1545 

requiemmis 

8-5-1563 

25-12-1513 

1520 

28-12-1560 

2-12-1542 

25-9-1558 

19-2-1513 

5-6-1557 

10-2-1571 

8-10-1530 

12-3-1541 

10-3-1515 

17-1-1545 

proost maatschappelijke positie 

Leuven 1534; d.; kanunnik 
Sint-Geertrui Leuven; pastoor 
van Helvoirt 

Leuven 1491; d,; kanunnik 
Sirit-Jan 

prins van Oranje etc 

Leuveli 1539; lonker; ridder; 
heer van Ransbeek etc.; 
burgemeester Brussel 

M.A. 

Leuven 1486 

M.A.; priester 

M.A.; secretaris (S131 

,M.A.; schepen (143); 
gasthuismeester 

schout te Gestel 

M.A.; kanunnik te Anderlecht 

1522, 1543 Leuven 1516; ridder; schepen 
(144); rentmeester; 
leproosmeester 

MA.; M.D. 

.M.A.; kanunnik Sim-Jan; 
deken broederschap 

Leuven 1529 

M.A.; secretaris (S14) 

1510, 1512" M.A.; schepen (148) 
1521 

Over de vraag of Willem van Oranje al dan niet zwaiienhroeder van de broederschap is geweest, is veel geschreven. Van Sasse 
van Ysselt twijfelde sterk aan het lidmaatschap van de prins: VAN SASSE VAN YSSELT, 'De transformatie'. Verreyt konit na 
onislaclitige en gedeeltelijk apert onjuiste redeneringen tot de overtuiging dat Oranje wei degelijk zwanenbroeder is geweest: 
VEKREYT, 'Prins Willein vati Oranje'. VAN DIJCK, Dc Bossche Optiirmteti , 302-304, wees er tenslotte o p  dat de prins in eeii 
brief, die de broederschap hem in 1562 zond, werd aangesproken als ofis i~ iede  s~uacribrocder. Samen met het bestaan van een 
drinkkan van de broederschap met de naam en het wapen van Oranje, lijkt dit voldoende reden om het zwarienbroederschap van 
Willem te erkennen. Daarbij moet er niet veel nadruk o p  worden gewezen dat Oranje zich nooit als broeder met de broederschap 
heeft ingelaten.waar andere gezworen broeders en zwanenbroeders o p  zijn minst kort na hun intrede een van de 
broederscliapsmaaltijde~i verzorgden, staat het vast dat Oranje dat iniet heeft gedaan. ,Meer nog dan dat van de andere 
zwanenbroeders moet zijn lidmaatschap dan ook als een echt erelidmaatschap worden beschouwd. Dat na zijn overlijden geen 
requiemmis door de broederschap werd gevierd kan worden geweten aan de politiek-religielize ontwikkelingen van de jareli 
zeventig en tachtig. Daarbij kan worden aangetekend dat ook de in 1579 uit 's-Hertogenbosch gevluchtte gezworen broeders na 
die tijd wordeii doodgezwegen in hroederschapsarchieveii: geen melding van hun overlijden, geen viering van eeii requiemmis. 
Slechts vaii Dirck A r m  wordt in het Obitus Fratrum een -overigens foutieve - overlijdensdatum vermeld. 
In 1511 was Nicolaes Coeiien proost geworden. Hij overleed echter in zijn tweede ambtsiaar, namelijk in januari 1513. Heiirick 
Pelgrom verving hem voor de rest van het rekeningjaar 1512-1513. 



naam 

Pelgrom, Herman Dirck; 
alias Ketelaer 

Pelgrom, Hermaii Joest 

Pelgrom, Laurens Henrick 

Pelgrom, Pelgrom Gerit; 
alias Van Driel 

Pelgroni, Peter Laurens 

Prls, Everaert Ghyshert 

Pels, Ghyshert 

Prls, Jan Ghyshert 

inschrijving 

1497 

9-7-1580 

5-11-1544 

1477 

7-12- 1574 

1563 

15-5-1527 

1495 

Peymans, Boudewyn Ghysbert 25-8-1574 

Peymans, Ghysbert 

Fi!ips, Simon 

Plaine, t lubert (Enghert) de 

Prediker, Goessen Peter 

Raassen, Dirck 

Raassen. Pauwels 

Raassen, Raas Pauwels 

Raassen, Wouter Raas 

Raescop, Peter Henrick 

Raet, Aert Elias die; 
alias Van Bommel 

Reyners, Jan 

Reys, Willern 

Roesmoni, Jan 

Roy, Pauwels Laureiis van 

Rullen, Wouter Henrick varider 1467 

Rut, Gerit van ... 1482 

Rut, Henrick van 1474 

Ruyter, Adriaeii Zeger de 1527 

Sampson, Jan Jan 1476 

Sanipson, Joris 1505 

Sas van Lier, Gommaer 't 1540 

overlijden 

10-5-1540 

26-7-1625 

4-10-1562 

13-2-1618 

1-10-1574 

26-12-1558 

21-4-1 576 

18-8-1561 

15!3 

4-9-1540 

5-5-1579 

28-6-1570 

L526 

25-4-1 567 

7-9-1631 

1518 

1507 

21-8-1556 

16-5-1532 

1-1-1571 

requiemmis 

15-5-1540 

28-11-1562 

13-12-1516 

24-2-1618 

12-3-1575 

4-1-1559 

29-3-1 505 

30-8-1561 

25-4-1534 

30-10-1540 

26-8-1570 
te Grave 

21-9-1521 

22-5-1557 

5-7-1567 

28-8-1 540 

23-12-1514 

9-5-1528 

1-3-1505 

17-10-1556 

16-12-1508 

29-6-1532 

3-2-1571 

proost 

1532 

1538, 1545. 
1549, 1555 

1481, 1491, 
1500 

1525. 1531 

Heren van de raad 

maatschappelijke positie 

rentmeester (RS6) 

M A . ,  licentiaat; schepen 

schepen (149) 

d. 

M.A.; schepen; kerkmeester 

gasthuismeester 

schepen (151) 

schepen 

MA.; licentiaat; ,M.D 

d,. ..:- -. '- , V Z L ~ L I *  i ~ ,  Rosmalen 

heer van Ballaer; te Mechelen 

d,; pastoor Engelen; 
Norhertiin Postel 

Leuven 1536; wooriachtig te 
Giave (1571) 

M.A.; J.U.L.; schepen (157) 

,M.A.; ,M.D.; schepen (158) 

herbergier 

1I .A. ;  M.D.; secretaris (SIS) 

i4 .A.;  schepen; pensionaris 

M.A.; kapelaan Sint-Jan 

kerkmeester 

M.A. 

gasthuismeester 

d,; kanunnik Sint-Oedenrode 



naam 

Scaeck, Frederick 

Scarley, Jan Arnt; 
alias Nagelmeker 

Scellens, Wouter 

Schoo~ihoven. Willem van 

Schyndel, Ghysbert van 

Schyndel, Goyaert van; 
van Scliynvelt 

Scoeff, Huberr 

Seepsieders, Frans 

Seepsieders, Henrick Gerir 

Herenrals, Gerit Selle van 

Symonis, Goyaerr mr. Gerit 

Simons, Peter 

Soonius, Franciscus 

Spierinck, Nicolaes 

Spierinck van Well, Dirck 

Sprangli, Laurens van 

Spycker, Jacob 

Spycker, Jan 

Staeckenbroeck, Henrick van 

inschrijving 

1503 

1512 

1558 

1501 

1489 

1540 

5-10-1552 

1541 

... 1537 

... 1502 

1509 

1557 

... 1563 

1516 

1557 

27-8-1533 

1536 

1509 

1559 

Stegen, Frank Nicolaes vander 1557 

Stegen, Goessen Jan vander 1520 

Sregen, Jan Goessen vander 1556 

Stegen, Jan Nicolaes vander; 1480 
de oude 

Stegen, Jan vander jr. 1523 

Stegen, Nicolaes Nicolaes 1557 
vander; junior 

overlijden 

16-9-1524 

23-9-1540 

19-2-1597 

requiemmis 

16-10-1540 

31-12-1519 

1506 

23-4-1547 

te Bergen in Henegouwen 

proost 

1587 

maatschappelijke positie 

S.T.L.; kapelaan Sint-Jan 

M.A.; priester; hoogleraar en 
rector Leuven; provisor te 
Leuven 

M.A.; secreraris (S16); 
griffier; schepen 

d,; terminarius Carmelieten te 
's-Hertogenbosch 

d.; pastoor Gasthuis; 
subdiaken broederschap 

d,; kanunnik en scholaster 
Sint-Oedenrode 

d,; landcommandeur re Nes 
bij Leeuwarden 

ù. (1320-); ben~ficiarir 
Sint-Jan 

>M.A.; rector Latijnse school; 
gasrhuismeesrer; priester 

schepen (171); kerkmeester 

d.; ,M.A.; pastoor 
Hilvarsnbeek 

D.T.; d,; bisschop 
's-Hertogenbosch 

schepen (163) 

d,; ab t  te Berne 

rentmeester abdij Tongerlo te 
's-Herrogenbosch 

Leuven 1497 

d. 

schepen (164) 

iM.A.; schepen (165); 
kerkmeester 

M . A .  schepen (166); 
kerkmeester 

1547 ,M.A.; schepen (168) 

Leuven 1546; Orléans 1547; 
rentmeester broederschap; 
secretaris Willem van Oranje 



508 Heren wan de raad 

B-nr. naam inschrijving overlijden requiemmis proost maatschappelijke positie 

371 Stegen, Nicolaes vander; 1521 4-1580 1534, 1544 schepen (169) 
de oude 

372 Sterck vanden Berge, Jan 1536 6-11-1540 d,; abt van Marienwaard 

373 Stoters, Lambert Peter 1561 7-3-1623 

374 Stoters, Mathys Peter 24-11-1574 1584 

375 Stoters, Peter dMathys 1548 1-7-1564 8-7-1.564 1553 

376 Straten, Anthonis vander 1550 18-12-1557 ,\.larburg 1532; lierrogelijk 
rentmeester 

377 Straten, Jan vander 1558 22-12-1588 31-12-1588 d,; pastoor te Gefferi; 
kanunn~k Stnr-jaii 

378 Stryp, Jacoh Frans van 10-6-1573 7-1 1-1623 rentmeester 

379 Susreren, Marren van 1510 12-11-1530 M.A.; kapelaan Sint-Jan 

380 Tefelen, Adani van 1501 1513 d.; deken broederschap 

382 Tielmans, Jan 1558 6-1586 politiemeester 

383 Trlborch, Mathys Willem van 5-10-1580 19-9-1587 d,; pastoor in Drunen 

384 Toelinck, Frans ... 1519 3-4-1541 9-4-1541 M.A.; kanunnik Sint-Jan; 
deken broederschap 

385 Toelinck, Frans Ghyshert 1495 21-11-1526 24-11-1526 1.500, 1512 X4.A.; schepen (172); 
rentmeester; gasthuisnieester; 
kerkmeester 

386 Toelinck, Goessen Peter ... 1560 11-2-1561 

387 Toeliiick, Peter Ghysberr; 1502 15-7-1531 1526 schepen (173) 
alias Int Lam 

388 Uden, Henrlck van 1486 12-1 1-1513 1492, 1508 schepen (174); kerkmeester 

389 Uden, .Marcelis van; alias ... 1526 1539 d,; provisor Geertruidenberg 
van Veden 

390 Vaerle, Hiëronynius van; van 30-8-1542 17-8-1588 1-10-1588 
Verle; Wadelre; Verlenius re Haarlem 

'M.A.; priester; rector Latijnse 
school 

391 Valkenborch, Josepli van 1539 14-1-1553 A4.A.; d.; deken broederschap 

392 Vechel, Dirck Goyaert van 8-10-1570 9-4-1611 1577, 1582, ,M.A.; schepen (175); 
1588 kerkmeester 

393 Vechel, Goyaerr van 1540 30-7-1 5811 A4.A.; schepen (176) 



naam iiischrijving 

Veer, Everaert die" 1509 

Velde, Goyaert vande 1476 

Vereepr, Henrick 1568 

Vladeracketr. Gerit vat1 ... 1551 

Vladeiacken, Jan van 1475 

Vladerackeii, Thomas Jan van 1505 

Vlierden, Daniel Daniel vaii; jr. 2-1-1526 

Vlierden, Daniel van; sr. 1521 

Vlierden, Daiiiel Daniel sr. van 1550 

Vlirrdcn, Gofacri Goyaert van l556 

Vlierden, Jan van 1486 

Vuclit, Wouter Wouter van 1481 

Vuchrs. Nicolaes Peter 4-11-1573 

Viichts, Peter Frans ... 1549 

Waalre, Jan Dirck van; 25-7-1556 
alias Van Vaerlaer 

Wamel, Willem van; alias 1495 
Haemmeker 

Was, Coenraet 1560 

Water, Everaert Everaert vande 1558 

Water, Everaert Jan vande 9-10-1570 

Water, Everaerr Peter vande 1522 

Water, Jaii Everaert vande 1541 

Water, Peter vande ... 1559 

Week, Willem Willem 1560 

Weerdenborch, Jaii vaii 1536 

overlijden 

1533 

1510 

3-9-1580 

30-3-1566 

30-8-1532 

28-12-1543 

21-4-1533 

9-3-1547 

26-3-1552 

2:-1-1611 

6-10-1606 

9-3-1573 

27-10-1558 

2-7-1530 

9-4-1 579 

1598 

7-9-1624 

13-10-1558 

5-5-1575 

8-7-1597 

5-1-1563 

requiemmis 

17-12-1580 

1-6-1566 

7-9-1532 

21-1-1544 

2-8-1533 

28-5-1547 

9-4-1552 

24-!-!O! ! 

7-5-1513 

2-12-1521 

14-10-1606 

3-1573 

5-11-1558 

9-7-1530 

22-10-1558 

14-5-1 575 

27-2-1610 

30-1-1563 

proost 

1487, 1503 

1573, 1578. 
1584, 1590 

1495 

1528, 1532 

maatschappelijke positie 

M.A.; raadsheer Den Haag; 
raadsheer Hoge Raad te 
Brussel 

d,; kanunnik Sint-Jan 

M.A.; deken kapittel 
Hilvarenbeek 

ridder; heer van Geffen; 
schepen (177) 

M.A.; schepen (179) 

d. 

gasthuismeester 

rentmeester (R65) 

~rhepen (181) 

Leuven 1464 

Leuven 1476; schepen 

Leuven 1558; d,; kanunnik 
Sint-Jan 

gasthuisnieester 

d,; deken broederschap 

.M.A.; d,; pastoor Oisterwijk 

schepen (182) 

schepen (183) 

,M.A.; d,; kanunnik Sint-Jan 

weesmeester 

jonker; heer vaii Gaiisoyen 

14 VAN DIJCK, De Bossche Opt;materr, 71 noemt als gezworen broeders: nieester Merten de Veer te 's-Graverihage, ingeschreven 
1509-1510 en meester Everit de Veer, raadsheer te 's-Gravenhage, 1514-1515. Controle van de inschrijving in 1509-1510 wees 
echter uit dat hier ook Everit staat. In datzelfde jaar schrilft hij zich ook als gewoon lid in, samen niet zijn vrouw Helena. Hij 
heeft I~lijkbaar niet direct voldaan aan de financiële verplichtingen van het gezworen-broederschap voldaan, in 1514-1515 wordt 
inimers van hem vermeld: ruarit h.y psruoererr brrieder worderr is ende larrgc geziuoreri hadde errdc rriet betaelt. Het gaat hier 
derhalve om één persoon. DE BLECOURT en i4EYERS, Mernorialerr, XLV, noemt wel een mr. Eevert de Veer, bezoldigd 
raadsheer van 28-2-1504 tot en met 21-7-1513; van een raadsheer Merteii de Veer is nergens sprake. 



Heren van de raad 

naam inschrijving overlijden requiemmis 

Weilhuysen, Arnt van 1450 

Wyel, Jan validen 1520 

Wyel, 'Mathys Jan vandeii 1541 

Wilgermans, Gerit Boudewyn 1538 

Wit, Jacoh Hugo de 1465 

Wolf, Jan Lambert de 14-5-1534 

Wolf, Larnberr de 1564 

Wytrarits. HiCronyrinrs Pnitruels 1558 

Wynants, Pauwels (1575l1580) 

Wyiigaerd, Jan vanden 1514 

8-2- 1500 

1-5-1547 7-5-1547 

17-12-1572 10-1-1573 

24-10-1556 

8-10-1509 

3-1-1551 

1573 ... (fouten: 1584) 

6-12-1601 

13-9-1590 

2-4-1552 28-5-1552 

Usselsrein, Willem van ... 1532 19-4-1541 

proost maatschappelijke positie 

M.A.: schepen; secretarn 

1530, 1541 rentmeester (R6Y) 

1537 schepen (184); kerkmeester 

woont in 1583 in Haarlem 

schepen (188) 

X4.A.; schepen (189) 

ridder; schepen (190); 
stadhouder hoogschout; 
hiirgeineester Breda; schout 
Breda 

d,; kanunnik Sint-Jan 

kanunnik te Antwerpen; 
pastoor Mol 



In deze index zijn personen en geografische aanduidingen opgenomen. Bij personen die een 
eigen nummer hebben in bijlage(n) 3 en 1 of 6, wordt het desbetreffende nummer tussen 
haakjes direct na de naam geplaatst. Getallen zonder toevoegingen betreffen paginanummers; 
de toevoeging van een 'n' na een getal duidt o p  een noot o p  de desbetreffende pagina. 
Verwijzingen naar bijlagen worden aangegeven door een 'b', gevolgd door het nummer van 
de bijlage. Getallen en combinaties van letters en getallen voorafgegaan door een '"' 
verwijzen naar de nummers in bijlagen 3 en 6. 

Aa, Anna vander "179 
Aa, Jan van Randerode vander *52,'69, " i79  
Aa, Maria vander "52, "69 
Aalst 343n 
Achelen, van 248 
Achelen, Adriaen van (SI) 205, 262, "S9 
Achelen, Agnes van "3, "171 
Achelen, Aleyt van '3, '6 
Achelen, Anton van (1) bl ,  "3, "4, "152 
Achelen, Gerit van "3 
Achelen, Gerit van "S1 
Achelen, Henrick van (2) 132x1, 356, ''3 
Achelen, Hillegonda van "1, * l52  
Achelen, Jan van "S1 
Achelen, Jan van (BI) 
Achelen, Willem van (4, B3) 221, 271, 391n 
Achelen, Willem van (3, B2) 372, "1, "2, "5, 

"171, "RI,  "S1 
Achelen, Wouter van (5) 14211,216, 356, *3, "6 
Achelen, Ygram van (RI )  273, 275, "3 
Achelen, Ygram van "'RI, "S1 
Achelen, Ygram van 341 
Acht, Aleyt van "12 
Ackersloot van Amerongen, Gertruyt "35 
Adolf van Gelre 37  
Adornes, Anthonia " 18 
Adriaens, Zeger (6, B4) 141, 192, 206, 216, 

21911, 226, 238, 239, 245, 247, 248, 311, 
31111, 372, 38211, 397, b l ,  b2, "5, "143, 
"165 

Adriaens, Zeger 247 
Aelsvoirt, Anna vande "150 
Aelsvoirt, Catharina vande "139 
Aelsvoirt, Goyaert vande "139 

Aerle, Henrica van "44 
Aerle, Henrick van (R2) 
Aerle, Henrick van "R2, "R63 
Aerle, Mechtelt van "61, "R63 
Aertsen, Arnt (R3) "8, "7, "83 
Aertsen, Dirck (7, B7) 24411, 372, 374, "R3 
Aertsen, Dirck (8, BY) 12411, 13211, 133n, 138, 

141,181n, 192,230,259,291, b l ,  b2, "R18 
Aertsen, Dirck (B8) 372 
Aertsen, Dirck 31511 
Aertsen, Elisabeth '5 
Aertsen, Johanna "13 
Aertsen, Margaretha "83 
Aertsen van Driel, Dirck 291, 29111, "5, '8, "13, 

"R3 
Aertss, Ghysbert Jordaen 119 
Agylaeus, Henrick 4, 5, 6, 347 
Aken, Hieronymus van -> Bosch, Jeroen 
Albert en Isabella, aartshertogen 105, 143 
Alkmaar 4911, "P1 
Allaer, Catharina van "R45 
Altena 4411, '"222 
Alva, hertog van 31, 185, 215, 218, 219, 226, 

322,413, "23 
Amerongen van Ackersloot, Maria van '249 
Amersfoort 270 
Ammerzoye, Adryaen Willems Dircxsen van 338 
Amsterdam 39, 4011, 6111, 68, 69, 116, 232, 

23211, 265, 270, 321, 32111, 343, 347, "73 
Anderlecht 401, "B308 
Angelis, Anna ab  "59 
Anton van Bourgondië 83, 89, 190 
Antwerpen 18, 1811, 22, 23, 24, 2411, 27n, 28, 

2811, 35, 3511, 36, 44, 4711, 49, SSn, 77, 83, 



Heren van de raad 

90, 114, 116, 125, 12611, 127, 155n, 161, 
16111, 16711, 17011, 171n, 179, 198, 20011, 
212, 214, 228, 231, 232, 264, 265, 266, 
266n, 270, 278, 295, 295n, 30011, 317, 
32411, 326, 328, 330, 342, 343, 348, 350, 
351, 3.5111, 354, 357, 358, 359, 360, 361, 
362, 364, 401, 415, "'2, "3, "21, *44, "82, 
"125. "B51, "B97, "B276, "'B428, "P2, "S9 

Antwerpen, Jan Peter van -> Mickarts 
Apostole, Maria l' "2 
Apostole, Pierre 1' "2 
Arenberg, graaf van 27911 
Arkel, Jan van (B6) 91, 119, 122, b1 
Arnhem 9, 177n 
Arnold van Gelre 37 
Arschot, Eustaes van 380 
Asperen, Arnt van (Blo) 38311, 388 
Asten 293, 304, 30411, "9, '10, "'15, "B12 
Ath 342 
Atrecht 342, 343 
Attenhoven "21 
Augsburg 100 
Auwen, Joest van -> Ouden 
Axel 231 
Azincourt 83 

Baardwijk, Jan van 380 
Baardwijk 379 
Bac alias Houtappel, Margaretha *28 
Back, Berthout "9 
Back, Jan (9, B12) 245, 252, 293, 303, "10 
Back, Johanna Zebert "'R54 
Back, Otto (10) 293, 294, "9 
Baecx, Christoffel van (B13) 379, 380 
Baecxen, Jan van (014) 
Baeliart, Jan 337n 
Baerl, Jan van 345 
Baile, Willem 29511 
Balen, van 248 
Balen, Frans van (11, BIS) 122, 229, 245, 34111, 

356, 35611, 372, 397, bl ,  "'80 
Balen, Jacob van 227 
Balen, Jan van -> Willekens 
Balen, Jasper van (B16) 397 
Balen, Peter van (11) 271 
Balen, Peter van (12, B17) 22411, 226, 397 
Balgoy '127, "B267 
Ballaer "B327 
Balmeker, Nicolaes (B18) 399 
Baltes, Cornelis 37, 38 
Bardoul, Marren 170, 170n 
Bax 271 
Bax, Barbara "59 
Bax, Catharina "145 
Bax, Frans (B19) 394n 
Bax, Jacob (B20) 322, 326, 372, 373, 376 

Bax, Jan (B21) 271, 373, 375, 376, "145 
Bax, Simon (B22) 12511, 271, 322, 323, 373, 

376,407, "73 
Bazel 339, 3411-1 
Bazyn, Jan "B23n 
Bazyn, Peter "B23n 
Bazyn, Thomas "B23n 
Bazyn, Willem (B23) 
Beck, Margaretha "R26 
Beckerlyn, Henrick 86 
Beeck, Dirck van (B24) 
Beeck, Ida van "R22 
Beeck, Jan van(der) (B25) 380 
Beeck alias de Leeuw, Wouter van (B26) 
Beers 37 
Beerse, Agnes van "146 
Beerse, Albert van (B40) "115 
Beerse, Catharina van "R27 
Beerse alias vande Grave, Catharina van "'R41 
Beerse, Dirck van 90, 306 
Beerse, Elisabeth van " 11 5 
Beerse, Henrica van *R70 
Beerse, Jan van Erp van -> Erp 
Beerse, Johanna van "185 
Beerse, Theodora van * l60  
Beerthen, Gertruyt vande "91 
Beest, Gerit van (B27) 
Belaerts, Aleyt " 125 
Belaerts, Anna 22111, " 13, "R4 
Belaerts, Antoti (13) 224, 22411, *11, "R4, *S15 
Belaerts, Huberta "13, '>S15 
Belaerts, Rutger "13 
Belaerts, Rutger Anthonis (B28) 
Belaerts alias Haveren, Rutger Anthonis (B29) 
Belmans, Catharina Jan '143 
Bem, Jan (B30) 406 
Bennincx, Eva 32311, 407n 
Bennincx, Margaretha 407n 
Bennincx, Marten (831) 407,407n 
Berchem, Wyberta van "1 18 
Bercheyck, Elisabeth Jans van 'S9 
Berchuysen, van -> Oliviers 
Berck, Belia van "R5 
Berck, Gerit van (B34) 397 
Bergaigne, Henrick van 16911 
Bergainge, Joseph 5911 
Berge, Anna vanden *R4 
Berge, Dirck vanden (R4, B32) 220, 22011, 221, 
22111, 223, 300, 39111. "13 
Berge, Gerit vanden 22111, "R4 
Berge, Gerit vanden "R4 
Berge, Goyaert vanden "R4 
Bergen (Henegouwen) 342, 343, "B367 
Bergen op Zoom 23, 270, 29511, 31611, 317, 

"B18, "R20 
Bergen, Cornelis van -> Glymes 



Index 

Bergen, Heilwich van "R17 
Bergen, Henrick van 213 
Bergen, Jan van "R17 
Bergen, Maximiliaan van, heer van Zevenbergen 

270 
Bergeyk "B89 
Bergh, Frederik van den 6211, 32211 
Berghe, Jan vanden -> Sterck 
Berkel 304 
Berkel, Albert van (14) 303, 304 
Berkel, Gerit van (15) 122, 304, bl ,  "18, "76 
Berkel, Gerit van (16) "61, *R63 
Berkel, Gerit van "15 
Berkel, Gerit van ' 1 7  
Berkel, Heilwich van "15, "76 
Berkel, Henrica van * l27  
Berkel, Hugo van 30411, "14 
Berkel, Jan van 341n 
Berkel, Jan van (17, B35) 273, "57 
Berkel, Jan van (B36) 397 
Berkel, Jan van íB37) 38611 
Berkel, Jan van 33, 33n,34 
Berkel, Jan van 346 
Berkel, Jan van "16 
Berkel, Margaretha Jans van "136 
Berkel, Nicolaes van 33, 3311, 34n 
Berkel, Peter van (B38) 397 
Berkel, Rutger van (18, B39) 141, 17911, 229, 

242,253, b2, " 6 ,  "15 
Berlaymont, Claude de; heer van Haultepenne 

62n, 126, 12611 
Berlickem, Andries van -> Andries Boudewyn 

Jans 
Berlicum 70, 37811, "21, "66, "118, "137, '"50, 

"151 
Berlicum, Catharina Boudewyn Jans van "R51 
Berlicum, Marten van 38111 
Berne 361, 399, "53, "B134, "B264, "B265, 

"B360 
Berthouts, Mechtelt Berthout "26 
Berwout, Arnt 250 
Berwout, Goyaert 33711 
Berwout, Mechtelt "15 
Berwout, Petronella "82 
Berwout, Rutger " 15 
Berwouts, Alanda " L23 
Berwouts, Everaert (19, B41) 122, 123n, 128, 

13711, 141, 206, 218, 22011, 221, 224, 225, 
226,24611,250, b l ,  b2, "25, "144 

Berwouts, Frans 22011 
Berwouts, Luytgart "70 
Berwouts, Sophia " 136 
Berwouts, Willern *19, "123 
Best, Margaretha van "179 
Best, Jan van (B42) 
Best alias Craen, Arnt van 31011, "55 

Beuckelaer, Beatrix "137 
Beuckelaer, Maria "105 
Bever, Adriana de "174 
Bever, Elisabeth de 39011, "R37 
Bever, Isabella de "21, "137 
Bever, Jan de (20, B43) 244n,390n, b1 
Bever, Roelof de (21) 14211,243, b l ,  "137, "177 
Bever, Roelof de "'20, "174, "R37 
Beyens, Anna "5 
Beyens, Dominicus 373, 376, 391 
Beyens, Goessen (B44) 376 
Beys, Arnt (22) 120, 122, 273, 317, 317n, b1 
Beys, Arnt "22 
Beys, Ghysberta "128 
Beys, Lodewyck "22 
Bie, Frans de (B45) 
Bie, Henrick de (B46) 
Bie, Henrick de (B47) 
Blaarthem "57, *74, "76, "B152 
Blancocq alias Withaan, Simon (B48) 
Bloernaerts, Margriet Jans "R40 
Bloeyman, Cornelia 250, "188 
Bloeyman, Henrick (23, B49) 4, 121, 122, 12411, 

129, 12911, 141, 166, 179, 194, 229, 239, 
244, 245, 248, 250, 29911, 310, 349, 358, 
b l ,  b2, '511 

Bloeyman, Henrick "23, '188 
Bloeyman, Jan '23 
Blokhoven, Willem van (BSO) 
Boechem, Aleyt van "184 
Boechem, Barbara van "74 
Boechem, Nicolaes van "184 
Boem, Dircxken Dircx vanden 'V6 
Boert, Elisabeth van "24, "114 
Boert, Henrick van (B51) 
Boert, Henrick van 221 
Boert, Henrick van *24 
Boert, Jan van (R5) "24 
Boert, Jordaen van (24) 276, "R5, "114 
Boert, Lenaert van (B52) 394, 397 
Boest, Elisabeth Gerits "158 
Boest, Goyaert (853) 
Bogaert 248 
Bogaert, Catharina 324, 324n 
Bogaert, Frans 326 
Bogaert, Frans (25, R54) 229, 243, 245, 272, 

278, 282, 321, 324, 32511, 327, "19, *26, 
" 144 

Bogaert, Jan 324 
Bogaert, Jan 'b26 
Bogaert, Lambert (vanden) (26) 275, 324, "25 
Bogaert, Lamberta 324 
Bokhoven, Barbara van "141 
Bokhoven, Cornelia van "27, "177 
Bokhoven, Gertruyt 1 Petronella van "27, "36 
Bokhoven, Jan van "141 



Heren vart de raad 

Bokhoven, Nicolaes van (27, BSS) "28, *36, 
"177 

Bokhoven, Willem van "27 
Bolcx, Aleyt " 1 
Bolcx, Elsbena *33 
Bolcx, Heilwich "156, "R7 
Bolcx, Jan (R6) 
Bolcx, Jan "33, "R7 
Bolcx, Johanna "60 
Bolcx, Johanna "65, "R7 
Bolcx, Wouter (R7) "65, "156 
Bologna 339, 341, 346,356, "123 
Bolten, Maria "R64 
Bombergen, Anthonie van 29, 105, 111, 118n, 

128,129, 322 
Bommel, Aert van -> Raet 
Bommel, Elisabeth van "'182 
Bommelerwaard 164 
Bonifatius V111 381 
Bont, Balthasar de (BS6) 
Bont, Nicolaes de (B57) 382n 
Boote, Hieronymus 363 
Borchgreve, de 248, 251 
Borchgreve, Arnt de (BS8) 
Borchgreve, Dirck de (28, B59) 127n, 245, 289, 

28911, "27, "29 
Borchgreve, Dirck de (29) 225, 245, 304, bl ,  

"28 
Borchgreve, Dirck de "28 
Borchgreve, Everaert de "32 
Borchgreve, Jan de '32 
Borchgreve, Margaretha de "27, "28 
Borchgreve, Peter de (30) 304, "31, "32 
Borchgreve, Peter de (31) 132n, "30 
Borchgreve, Peter de "30 
Borchgreve, Willem de (32, B60) 122, 127x1, 

133n, 141,179n,219n, 226,229,245,397, 
bl ,  b2, "30 

Borchloon 'B29 
Bormans, Gielis 173n 
Borselen, Willem Mathys van (B61) 
Bosch, Aleyt vanden 249, "33, "92 
Bosch, Bela vanden "172 
Bosch, Ermgart vanden "R38 
Bosch, Eva vanden 407 
Bosch, Gerong vanden "80 
Bosch, Heilwich vanden "80 
Bosch, Jan vanden "33 
Bosch, Jeroen (BS) 250, 263, 382n, 385 
Bosch, Willem vanden (33, B62) 119, 122, 249, 

407, bl ,  "69, "92, "R38 
Boudewyns, Andries -7 Andries Boudewyn Jans 
Bouwens, Lenaert 28 
Bouwens, Wouter 152, 185 
Bouwetten, Simon van(den) 275 
Boxmeer 44n,322n 

Boxtel 399, "B95, "B111, "B133, 'B231 
Boxtel, Henrick van (R8) 
Boxtel, Jan van (B64) 378, 379, 380 
Boyen, Christina "121 
Boyens, Lysbeth "130 
Brabant 13, 17, 18, 22, 25, 33, 37, 38, 43, 45, 

49, 56, 81, 83, 84, 85, 92, 95, 96, 99, 125, 
126n, 136, 161n, 167, 167n, 16811, 175, 
176,176n,177,179,180n,190, 197,19711, 
198, 199, 200, 201, 202, 212, 213, 215, 
216, 217, 219, 21911, 220, 252, 258, 267, 
268, 269, 271, 285, 300, 311, 318, 321, 
32311, 326, 346, 347, 348, 350, 354, 363, 
369, 371, 376, 392, 399, "127, "'885, 
"B192, "B267, *B286, "P1 

Brant, Elisabeth "30 
Brant van Grobbendonck, Gertruyt '>28 
Brants, Elisabeth "R64 
Brants, Herbert (R65) 
Brants, Jan (B66) 
Brecht, van 248, 251 
Brecht, Arnt van (34, B67) 121, 12111, 122, 

12311, 141, 221, h l ,  b2, "37 
Brecht, Barbara van "180 
Brecht, Catharina van "72 
Brecht, Filips van 93 
Brecht, Goessen van (35) 39011, "37, "82 
Brecht, Goessen van (36, B68) 133n, 138, 13811, 

141, 242, 245, 253, 372, 374, b2, "27, "37 
Brecht, Goyaert van (B69) 
Brecht, Goyaerr van "74 
Brecht, Jacob van (B70) 93, 94, 102, 103, 12011, 

13211, 136, 138, 13811, 152, 185, 205, 216, 
270, 271,300 

Brecht, Jan van (37, 871) 93, 102, 10811, 216, 
2411, 226, 242, 24611, 252, 27011, 271, 285, 
28.511, 300, "5, "35, "36, "72, "180, "S1 

Brecht, Jan van 40111 
Brecht, Johanna van 39011, "35, "82 
Brecht, Margaretha van "'36 
Breda 36, 3611, 138, 224, 270, 278, 292, 304, 

322, 323, 38311, 40011, "190, "B195, B200, 
"B268, "B427 

Breda, Elisabetb van 291 
Brede, Ida van "91 
Brede, Zeger van "9 1 
Bredeniers, Henrick (872) 
Bree, Alaert van (B073) 372 
Bree, Jan / Hans van (B74) 
Bree, Mechtelt van *45 
Bree, Sophia van "50 
Bree, Wouter van (B75) 
Breempt, Helena van "150 
Breempt, Herman van " 150 
Bregilles, Jacob van 285 
Breugel, van 248 
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Breugel, Albert van "38 
Breugel, Arnt van (38) l41,219n,221,241,242, 

245,277, b2 
Breugel, Arnt van 338 
Breugel, Frans van 338 
Breugel, Jan van (39) 225,22511, 27011, *S1 
Breugel, Jan van (B76) 
Breugel, Jan van 338 
Breugel, Jan van "38 
Breugel, Jan van "38 
Breugel, Willem van 217 
Breugel, Willem van "39 
Breyel, Wynant van (B77) 
Brock, Henrick Martens "S2 
Brock, Jan (S2, B78) 308 
Broeck, Catharina vanden "142 
Broeck, Dircxken vanden "47 
Broeck, Gerit vanden "40 
Broeck, Gerit vanden "41 
Broeck, Goessen vanden (40, B79) 247 
Broeck, Hadewich vanden "R67 
Broeck, Jan vanden (R9) *42 
Broeck, Lambert vanden (41, B80) 225, 24411, 

247,372, 388 
Broeck, Nicolaes vanden "R9 
Broeck, Peter vanden (B81) 
Broeck, Roelof vanden (42, B82) 247 
Broeck, Tielman vanden (883) 276, 277, 372 
Broekhoven, Andries van (B84) 
Broekhoven, Christiaen van 26911, *44 
Broekhoven, Gerit van "44 
Broekhoven, Gielis van "43 
Broekhoven, Gielis van "44 
Broekhoven, Gielis van "S9 
Broekhoven, Gudula Jans van "R57 
Broekhoven, Henrick van (43) 227, 273 
Broekhoven, Henrick van (44, B85) 141, 16711, 

221, 259, 269, 271, 311, 349, 359, 373, 
376, b2, "6 

Broekhoven, Peter van *44 
Broeyecom, Arnt van 22811 
Bronckhorst, Maria Henricx van "70 
Brouiscom, Jan van -> Brousom 
Brousom, Jan van (B86) 
Brouwer, Jacobus 67 
Brouwersem, Jan van -> Brousom 
Brugge 9, I l n ,  2811, 58,68,69,231,231n, 23611, 

330,342, 350, 358,369, "B66 
Bruggen van Eyck, Ermgart vander "RIO 
Bruggen van Eyck, Gerit vander (45, 887) 396, 

40311, "R10 
Bruggen van Eyck, Goyaert vander (RIO, B88) 

382n, 38611,395, "119, * l21  
Bruggen van Eyck, Jan vauder *45 
Bruggen van Eyck, Laurens vander (B89) 3 7 3 4  

396, "45 

Brugmans, Goyaert "46 
Brugmans, Ida "7, *75, "1 23 
Brugmans, Mathys (46) 
Bruheze, Sophia van "78, "159 
Brussel 7n, 18, 1811, 29, 35, 3511, 36, 37,44,49, 

81, 83, 90, 92, 97, 124n, 125, 127, 132, 
132n,136,138n, 14511,161,168,169, 170, 
171n,173n, 176,178,197, 198,199,200n, 
201, 202, 212, 215, 216, 220, 222, 224, 
225, 228, 229, 242, 246, 264, 266, 275, 
278, 285, 310, 321, 342, 343, 34711, 357, 
363, 399, 401, "29, "52, "63, "73, "B301, 
"B394, "S11 

Buedel, Catharina van "R55 
Buedel gen. vande Merevenne, Goyaert "128, 

"R55 
Bunnens van Delft, Hillegonda Jans "R70 
Buren 213,292, "B135, "B136, "B137, "B233 
Bye, Dirck (de) 345 
Bye, Gerit (de) 345, 34.511 
Bye, Lucas de "R13 
Bye, Thomas 34511 

Calcificis, Johannes -> Boxtel, Jan van 
Cammen, Daniel vander "47 
Cammen, Frans vander (47, B90) 18111, 372, 

391, "48 
Cammen, Jacob vander (48, B91) 141, 206, 

219n, 221, 372, b2, "47, "99 
Cammen, Jacob vander "48, "175 
Campen, van 248,251 
Campen, Arnt van (49) 122, 14211, 226, 24611, 

307, b l ,  "50 
Carnpen, Arnt van "50 
Campen, Cornelis van (B92) 
Campen, Jan van 117, 11711, "49 
Campen, Marten van (50, B93) 307, 372, "49, 

"52, "110 
Canipen, Mechtelt van "52 
Campen, Philipotte van "'98 
Campen, Postulina van "151 
Capelle "159 
Ceelen, Catharina ' T 6 0  
Ceelen, Catharina " 13 1 
Ceelen, Catharina "23, "188 
Ceelen, Hadewich 361, 396, *45, "53 
Ceelen, Henrick "66, "106 
Ceelen van Gerwen, Ida "66, "106 
Ceelen, Jan "45, "53 
Claes alias van Schyndel, Eyinbert (B94) 388 
Claes, Johanna Lambert *R26 
Claes, Weyndelmoet "178, "R54 
Cleve, Laurens van (B95) 
Cleve, Nicolaes van (B96) 386n 
Cleynael, Goyaert " 109 
Clibano, Hieronymus de (B97) 
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Cluyten, Arnt vander (B98) 
Cnode 86 
Cock, Anna de "S16 
Cock, Barbara de "51, "R68 
Cock, Ghysbert de (B99) 397 
Cock, Ghysbert de "51 
Cock, Jacob de (B100) 397, * l44  
Cock, Jacob de "19, "25 
Cock, Jan de (51) "39, "K68 
Cock, Margaretha de "39, "51 
Cock Cleve, Heilwich "77 
Cock van Neerijnen, Elisabeth de "98 
Cock van Opijnen, Jan de "96 
Cock van Opijnen, Walrave de *96 
Coelberts, Mechtelt 369n 
Coelborner, Cornelis (B101) 257, 299 
Coelborner, Jacob (R1 1) 
Coelborner, Jan "R1 1 
Coelborner, Mechtelt " 132 
Coenen alias Ketelaer, Elisabeth "136, "148 
Coenen, Christiaen (52, B102) 247, 271, "162 
Coenen, Christiaen 247 
Coenen, Gertruyt " 182 
Coenen, Herman 247, "52, "69 
Coenen, Herman "R12 
Coenen, Jan 175 
Coenen, Jan (B103) 
Coenen, Margaretha "52, "162 
Coenen, Nicolaes (B104) 372, 37311 
Coenen, Nicolaes (R12) 
Colen, Cornelia "152 
Colen, Corneka "S4 
Colen, Dirck (BIOS) 
Colen, Engelken 274, 275, *78 
Colen, Engelken "56 
Colen, Gerit (S3, 8106) 168, 18911, 197, 311, 

361, 362, 396, "53 
Colen, Gerit (53, B107) 42,4311,275,279,316q 

317, 318, 361, "54, "S3 
Colen, Henrick *R13 
Colen, Jacob (54, B108) 275, 372, 397, "45, 

"153 
Colen, Jan 337n 
Colen alias de Helt / Heelt, Jan (R13) 256 
Colen, Peter 275, "53, 9 6  
Colen, Peter (Bl09) 378, 380, 386, 38611 
Colen, Peter (B1 10) 
Collarts, Gertruyt Hermans *R50 
Collenborch, Zebert van (B1 11) 
Comans, Heilwich Dirck 'R51 
Coppetyn, Jacob 86 
Cornelis, Jan 192 
Cort, Peter de (S4) 262, 362, 362n, 31 1, 36311 
Cort, Peter de ' 5 4  
Cortenbach, Jan van 270 
Cortenbach, Jan van (B1 12) 

Coster, Jan de "53 
Coster, Elisabeth de "S3 
Coudenbergen, Everaert van 264n 
Coudenhove, Jan van " 18 
Coudenhove, Livinia van "18 
Couderberch, Jan vander "S5 
Couderberch, Simon vander (SS, B113) 262,306 
Coutereel, Leonart 21 3 
Crabbe, Jan (B114) 
Craen, Arnt 31011, 318 
Craen, Arnt van Best alias -> Best 
Craen, Jacob (55, B115) 121, 12111, 122, 141, 

21911, 221, 27011, 310, 31011, 318, 333, bl, 
b2 

Craen, Jasper 310 
Craen, Henrick 3 10n 
Craen, Tielman 310 
Craen, Willem 31011 
Creyelt, Dirck van (R14) 
Creyelt, Goyaert van "R14 
Croock, Udelda "R2, "R63 
Cuijk 37, 44n, 39911, *75 
Culemborch, Aleyt van "124 
Culemborch, Frans van "82 
Culemborg "59 
Cuperinus, Albertus 5411, 57, 5711, 67, 91, 16411 
Curtius -> Cort 
Cuyck, Adriaen van "6, "R69 
Cuyper, Henrick 33713 
Cuypers, Aleyt Goyaert "80 
Cuypers, Elisabeth "149, "188, "R38 
Cuypers, Elisabeth "R7 

Dachverlies, Henrick (56, B116) 27011, 34111, 
"57, "142 

Dachverlies, Jan "56 
Dachverlies, Walraven (57) 
Daele, Engelbert van den 213, 215 
Daems, Jacob (B117) 
Daems, Jacob "95 
Daems, Jan ""R15 
Daems, Reyner (RIS, B118) 
Danckaerts, Jan Jan 43 
Darekenne, Mechtelt vrouw van Jenny 369n 
Delft 3911, 116, 17711, "B125 
Delft, Grietken van 293, 294 
Delft van Henxtum, Jan van (B119) 
Delft van Henxtum, Mechtelt van "44 
Delft van Henxtum, Nicolaes van "R18 
Delft van Henxtum, Wouterken van "R18 
Den Haag 125, 169n, 219, 220, 269, 343, 347, 

399, "K219, "B394, "P1 
Dens, Cornelis "128 
Dens, Elisabeth *l28 
Derkennis, Jan 42, 160 
Deurne 30611, "39, *62, "B129 
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Deventer 399, "B192 
Deventer, van 248 
Deventer, Albert (Proeninck) van (58) 271,291n, 

295, "60, "61, "R64 
Deventer, Gerit (Proeninck) van (59) 13211, 141, 

271, bl ,  b2 
Deventer, Gerit Hermans van '58 
Deventer, Gerit van 295, 295n 
Deventer, Henrick (Proeninck) van (60, 8120) 

227, 271, 295, 314, "118 
Deventer, Henrick (Proeninck) van (B121) 
Deventer, Henrick (Proeninck) van (R16) 
Deventer, Herman (Proeninck) van (61, B122) 

122, 227, 227n, 245, 271, 276, 295, 383, 
384, b l ,  "16, "R63 

Deventer, Herman van "'R16 
Deventer, Jacob van 19, 20, 271, 314, "59 
Dic bier 86 
Dicbier, Agneta + l 5  
Dicbier, Elsbena / Elisabeth '"5 
Dicbier, Henrick 2701: 
Dickberch gen. Staeckenbroeck, Heixick van 

"121, "R10 
Dieden *62 
Dielbeeck, Johanna van "97 
Dielens, Lucas (B123) 397 
Dieperbeek, Adriaen van 348 
Dieperbeek, Gerit van, alias Brilleman 348 
Diest 347, 377, "B179 
Diksmuide 231 
Dilbeke, Anthonis van "21 
Dilbeke, Emerentia van "21 
Dinther 268, *66 
Dinther, Philipotte van -> Campen 
Dircx, Anna 32111 
Dircx, Arnt (B124) 406 
Dircx, Hugo (B125) 399 
Doerne, Aleyt van "173 
Doerne, Aleyt van "S3 
Doerne, Elisabeth van "R53 
Doerne, Elisabeth van "79, "89 
Doerne, Elisabeth van "101 
Doerne, Everaert van (62, B129) 27011, "138, 

" 1 79 
Doerne, Goyaert van (B130) 34711, 396 
Doerne, Henrick van "'39 
Doeriie, Henrick van "62 
Doerne, Henrick van "107 
Doerne, Judith van "44 
Doerne, Maria van "138 
Doerne, Rutger van *44 
Dôle 339, 356, 356n, 396, "120 
Dommelen, Adolf van "30 
Dommelen, Aleyt van "1 10 
Dommelen, Beatrix van "30 
Dommelen, Elisabeth van "186, "R65 

Dommelen, Gertruyt van "50 
Dommelen, Goyaert van 44311, "43 
Dommelen, Jan van "110, "116 
Dommelen, Johanna van "116 
Dommelen, Willem van (B127) 
Dommeletl, Ywan van (B126) 308n, "50 
Donck alias vande Nuwenhuys, Henrica vander 

"81 
Donck de oude, Henrick "S6 
Donck, Jacob (S6, B128) 275, 276 
Donckersvoert, Gerit Goyaerts van "'103 
Doornik 29511, 330, 336, 342, 343 
Dordrecht 9, 37, 38, 3911, 90, 92n, 125, 12.711, 

230, 23011, 236, 265, 34311, 38611, 406, 
*B96, "'B209, "B237 

Dordrecht, Cornelis van (B131) 
Dort, Alberta van "53 
Dort, Christiiia van "R56 
Dort de zeepzieder, Gerit van "53, "R56 
Dowaai 339, 341, 34111, 342 
Driilj Dirck Aertsen van -> Aertsen 
Driel, Goessen van (B132) 
Driel, Jacob van "43 
Driel, Mathea van "43 
Driel, Pelgrom van -> Pelgrom 
Drunen 13211, 223, '84, "85, "B383 
Duitse Rijk 4.511, 341, 407 
Dullinck, Jan Lenaerts 17711 
Dumo -> Duyn; Hagen 
Dungen, Den 19, 49 
Duno -> Duyn 
Dussen "B69 
Dussen, Cornelia vander "74 
Dussen, Floris vander "30, "74 
Dussen, notaris vander 59n 
Dussen, Zymborch vander *30 
Duyn, Nicolaes vander (B133) 
Dyck, Sophia van "140 

Edam 49n 
Edingen, Hercules van (63) 13211, 223, 278, 

"144, * l60  
Edingen, Jan van 22311 
Edingen, Peter van "63 
Eeklo 231 
Eemstein B209 
Eerde, Gerit van (B134) 399 
Egmond 491 
Egmond, van "B105 
Egmond, Floris van (B135) 213,21411,396,397, 

399 
Eginond, Frederik van (B136) 396, 397, 399 
Egmond, Maximiliaan van (B137) 200,213,399, 

402 
Egmond-IJsselstein, Willem van "63 
Eindhoven 1811,3411, l 1111, 175,224,292,36911, 
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39411,399, *B19, "B151, B233 ,  %'R4 4 2  
Ekart, Beatrix vande 'R49 
Ekart, Christina vande "187 
Ekart (Ma)Belia vande "100 
Ekart, Marcelis vande 'R49 
Elias, Adriaen J 1  l n  
Elias, Joost "R57 
Elias, Joostken "R57 
Elmpt, Frans van (R17) "64 
Elmpt, Henrick van 337n, "R18 
Elmpt, Henrick van "'64 
Elmpt, Jan van (R18) "8, *64 
Elmpt, Judith van "8 
Elmpt, Marten van (64, B138) "65, "R17, "R18 
Elshout 57  
Elsloo 44n 
Emanuel Filibert van Savoye 200 
Emmen, Elisabeth "R5 
Emmen, Jacob "R5 
Emmerick, Jan van "S7 
Emmerick, Willem van (S7) 311 
Emonts, Henrick 269 
Empe1326, 338, 376n 
Empel, Adriaen van 338, "S8 
Empel, Goyaert van (SS) 205 
Enckevoirt, Elisabeth van 29911,335,33611, "129 
Enckevoirt, Goyaert van "129 
Enckevoirt, Michiel van 345 
Enckevoirt, Wiilem van 240, 33311, 335, 336, 

33611, "129 
Engeland 4511 
Engelant, Goyaert van 277 
Engelen "B328 
Engelen, Adriaen van 41 
Engelen, Catharina van "R28 
Engelen, Elisabeth van "170 
Erasmus, Desiderius 329, 32911 
Erp *72, "B84 
Erp, van 247, 248 
Erp, Egidia van "67 
Erp, Ghysbert van 34111 
Erp, Goyaert van "48 
Erp, Goyaert van "70 
Erp, Henrick van "69 
Erp, Ida van "133, "135, "139 
Erp, Jan van (65, B140) 228, 276, "R7, "64, 

"71, "67 
Erp alias van Beerse, Jan van (66, B139) 37, 122, 

223, 228, 240, 245, 27011, 272, "'106 
Erp, Jan van (67, B141) "65 
Erp, Jan van (68, B142) *69 
Erp, Jan van 91 
Erp, Jan van 443n 
Erp, Jan van B1 
Erp, Jan van "65 
Erp alias van Beerse, Jan van *66 

Erp, Johanna van "65, "71 
Erp, Lenaert van 380 
Erp, Lucas van (69) 303, "9, "52, "68 
Erp, Margaretha van "122, "157 
Erp van Lieshout, Rutger van (B143) 
Erp, Walraven van (70) 228, b l ,  "71 
Erp, Walraven van (71, B144) 246n, 255, "65, 

* 72 
Erp, Walraven van (72, B145) 128, 141, 221, 

22211, b l ,  b2, "71 
Erp, Willem van (B146) 206,221,245, "36, "67, 

*93 
Esch 304, 326 
Esch, Adriana van *R61 
Esch, Jan van 382n 
Everswyn, David "73 
Everswyn, Gerit 321, "73 
Everswyn, Gerit jr. 321 
Everswyn, Reynier (73) 13211, 141, 240, 270, 

282,318,320,321,321n,322n, 323,32311, 
324,326,327,347, bl: b2, "158 

Everswyn, Rover 321 
Everwyn, Gerit -> Everswyn 
Eyck, van 248 4 
Eyck, Elisabeth van "176 
Eyck, Ermgart van 396, "1 19 
Eyck, Gerit van (B147) 
Eyck, Goyaert van (B148) 372,397, "74 
Eyck, Goyaert van "'75, "176, "R22 
Eyck, Heilwich van "R14 
Eyck, Heilwich van "R22 
Eyck, Henrick van (74, B149) 397, "76 
Eyck, Jasper van (75, B150) 
Eyck, Laurens van (B89) 386n 
Eyck, Maria van "48 
Eyck, Michiel van (B151) 
Eyck, Peter van "48 
Eyck, Roelof van (76, B152) 141, 167, 18111, 

216, 229, 244, 245, b2, "15 
Eyckmans, Catharina "R24 
Eyckmans, Heilwich 31111, "6, "R69 
Eyckmans, Henrick (77, B153) 318, 354, 355, 

39011, "R19 
Eyckmans, Jan (R19) 390n 
Eyckmans, Wouter 318, *77 
Eymberts, Cornelis (B154) 
Eynde, Elisabeth vanden "95, "178 
Eynde alias Raymeker; alias van Herentals, Jan 

vanden (BISS) 399 
Eynde, vanden -> Sceymakers 
Eyndhouts, van 248 
Eyndhouts, Adriaen van (78, B156) 122, 229, 

245, 256, 275, 278, 372, b l ,  ''79 
Eyndhouts, Agnes van "159 
Eyndhouts, Arnt van "78, "159 
Eyndhouts, Henrick van (79, B157) 133, 141, 
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216, 217, 244, 245, 249, 255, h l ,  b2, "89, 
"164 

Eyndhouts, Maria van 249, "164 
Eyndhoven, Jan van (B158) 

Fabri van Baardwijk, Henrick (B159) 
Faille, Della 330 
Famenne 401, '32.58 
Farnese, Alexander 24, 30, 85, 125, 225 
Feluy 43 
Ferrara 339 
Filips I1 58, 12611, 16011, 16111, 200, 215, 341, 

400n 
Filips de Goede van Bourgondië 83, 84, 88, 89, 

90, 205 
Filips de Schone 39, 84, 91, 95, 99, 214 
Filips van Sint-Pol 84 
Filips, Simon (B326) 
Floris, Cornelis 161 
Folcaerts, Jan 1.5811 
Francken, Arnt (B160) 
Francken, Goyaert (B161) 
Frankrijk 4511, 341 
Frederik 111, keizer 91 
Frederik Hendrik 68, 106, 219, 21911, 234, 371 
Freiburg 100, 339, 346 
Friesland 43, 21911, 275, 371, "B176 

Gameren, Anna van "R50 
Gameren, Arnt van "R50 
Gameren, Jan van "16 
Gansoyen "B417 
Garde, Lopez de la "2 
Garde, Maria de la "2 
Gast, Willemken *93 
Gasthuys, Eva vande "49 
Gasthuys, Jan int -> Beek, Jan  van 
Geck, Anna "11, '80 
Geck, Henrick (B162) "80 
Geck, Jan (80) "11 
Geck, Peter 347 
Geel 278, 325, 32.511, '25 
Geel, Elisabeth van "98 
Geel, Simon van "98 
Geerlicx, Jan 380 
Geertruidenberg *B389 
Geffen 98, "177, "179, "0377, "B397 
Geffen, Catharina van *R29 
Geffen, Peter van -> Grilisven 
Geldrop, Arnt van 380 
Gelre 18, 22, 37, 43, 45, 177, 17711, 370, 371, 

"39 
Gemert 41, 4411, "B77 
Gemert, Ansem van 345 
Gemert, Arnolda van "'81 
Gemert, Arnt van 380 

Gemert, Mechtelt van "135 
Gent 9, I l n ,  30, 3511, 5511, 58, 10Sn, 161, 22711, 

230, 231, 232, 236, 23611, 322, 330, 342, 
343, 350,38Sn,407,407n, "159 

Gent, Marten van -s Bennincx, Marten 
Gentbrugge " 18 
Geris, ~Mechtelt *R65 
Gerits, Henrick (B354) 382n 
Geronx, Jan 101n 
Gerwen "18 
Gerwen, Jan van (B163) 372 
Gerwen, Udo van 347 
Gerys, Joest "73 
Gestel 326, "B307 
Gestel, Adriaen van 33011 
Gestel, Dirck van (R20) 305 
Gestel, Frans van 273 
Gestel, Ghysbert van 306, "'R20 
Gesrel, Goyaert van "R20 
Gewanden "8 
Gewanden, Gielis van (B164) 
Gewanden, Henrica van "R18 
Gewanden, Wouter van *R21 
Gewanden, Wouterken van "R21 
Gheck, Jan -> Geck 
Ghysberts, Ghysberta "122 
Ghysselen, Ghysbert (R21) "81 
Ghysselen, Heilwich '75, "176, "R22 
Ghysselen, Henrick (B165) 
Ghysselen, Henrick (B166) 
Ghysselen, Henrick (B167) 372, 374 
Ghysselen, Henrick (R22) 257 
Ghysselen, Jan (81) 119, 122, 128,228, 303, h l ,  

"46, "R21 
Ghysselen, Jali (B168) 
Ghysselen, Jan *81 
Ghysselen, Willem "R22 
Gielis, Johanna "R53 
Gielis, Gielis 119 
Glavimans, Henrick (R23) 
Glavimans, Willem *R23 
Glyrnes alias van Bergen, Cornelis van (B169) 

213, 31511, 399 
Goch 292 
Goederheyl, Hillegonda vander "R50 
Goederheyl, Johatma vander "R26 
Goederheyl, Maria vander "59 
Goes 270, "B171 
Goes, Isaias vander (B170) 406 
Goes, Jan vander (B171) 399 
Goessens, Elisabeth Jan * l30  
Goetscalcx, Albert 14611 
Gorcum, Anna Nicolaes van '170 
Gorcum -> Gorinchem 
Gorinchem 5811, 17711, 361, "53, "B271 
Goropius Becanus, Jan 33111 
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Gouda 9,3911, 265,292,34311 
Goyaerts, Ida "73 
Goyaerts, Rover 321 
Graat alias Sgraets; Scroets; Persoens van Kermt, 

Raas (B172) 
Graft, Judoca vande "R49 
Grammey, Jacob 127 
Grave 37n,44n, St75, "B329 
Grave, Catharina vande -> Beerse 
's-Gravenmoer "159 
Greve, Henrick de "82 
Greve, Marten de (82, B173) 12711, 229, 244, 

24411, 24611, 26111, 262, 267, 26711, 306, 
39011, "35 

Grevenbroek 21 3 
Grevenbroek, Raas van (B174) 
Grimbergen "63 
Grinsven alias van Geffen, Peter Eymbert van 

(B175) 
Groef van Erkelens, Gertruyt Henrick de "99 
Groesbeek "B176 
Groesbeek, Zeger van (B176) 
Groningen 43, 371 
Groot-Waspik "159 
Grotaert van Os, Goyaert (B177) 120, 122, 

38211, b l ,  "S9 
Grotaert van Os, Goyaert (S9) 12511, 238, 267, 

"S1 
Grote Ruwenberg " 159 
Gruter van Venroey, Pauwels (B178) 399n 
Gruyter, Arm de (B179) 377, 399 
Gruyter, Gertruyt de "56 
Gruyter, Jan de (B180) 380 
Gulik 43 
Gunterslaer, Aleyt van "91 
Gunterslaer, Frans van (B181) 382n 
Gunterslaer, Jan van (83, 8182) "3 
Gunterslaer, Mathys van "83 
Gyben, Elisabeth *R34 
Gyben, Margaretha 324 

Haaren 129, "27 
Haarlem 38, 3911, 265, 342, *B390, "B424 
Haastrecht, Goyaert van (84) 221, 223, "85, 

* l66  
Haastrecht, Willem van (85) 132n, "84 
Haastrecht, Willem van "85 
Hachicourt, baanderheer van 62n 
Hack, Elisabeth "155 
Hack, Gerit (B184) 407, '$8 
Hack, Goessen "155 
Hack, Raesken "8 
Hack(en) -> Zweders 
Haemmeker -> Warnel, van 
Hagemans, Elisabeth -> Hagen 
Hagen / Hagemans, Elisabeth vander "185, "S10, 

"S14 
Hagen alias Dumo, Jan van (B185) 
Hagens, Hermken "53 
Hagens, Gerit *53 
Hagoort "35, "36, "37 
Halmale, Frans van 401n 
Halmale, Henrick van (B186) 400, 401 
Hals, Elisabeth 291 
Hals, Gertruyt "160 
Hals, Herbert "160 
Hals, Jan 29 1 
Hals, Mechtelt "74 
Ham, Anna van "R32 
Hamers, Luytgart "'39 
Hamme, Hieronymus vanden 285 
Hanenberch, Ambrosius vanden (R24, B187) 

"107, '$R68 
Hanenberch, Catharina vanden " 175 
Hanenberch, Elisabeth vanden '107 
Hanenberch, Frans vanden(86, B188)122,137n, 

b l ,  "117, "R25, "S15 
Hanenberch, Heilwich vanden 40111 
Hanenberch, Maria vanden "88, 'R25 
Hanenberch, Mathys vanden (B189) 401,401n 
Hanenberch, Mechtelt vanden "R24, "R68 
Hanenberch, Walraven vanden (R25, B190) "88, 

"R24, *86 
Hanenberch, Walraven vanden "175, "183 
Hanenberch, Walraven vanden (B191) 
Hanenberch, Walraven vanden *R24 
Hanneton, Jan (B192) 285, 399 
Haren, Johanna van "125 
Haren, Johanna van "133 
Hasius, Joannes 346 
Haveren, Rutger -> Belaerts 
Hayen, Laurens "R23 
Haze, Jan de *R26 
Haze, Lambert de (R26) 256 
Haze, Reyner de (B183) 227 
Hedel 57, 181n 
Hedel, van 247, b2 
Hedel, Catharina van "47 
Hedel, Catharina van "154 
Hedel, Dirck van (R27, B19.3) "89 
Hedel, Gielis van (87, B194) 248, 407, "89, 

"182 
Hedel, Goessen van (88, B195) 112, 130n,133n, 

138, 141, 142n, 216, 248, 24811, b2, "89, 
"R25 

Hedel, Goyaert van "91 
Hedel, Jacob van (89) 248, "79, "R27, "88, '+87, 

'' 1 54 
Hedel, Jacob van *Ti27, '+R28 
Hedel, Jan van 219n 
Hedel, Jan van (90) 128,13On,133n, 141, 14211, 

248, 276, b1, b2, "89 



Hedel, Jan van (91, B196) 273, ' 92 
Hedel, Jan van (R28) 
Hedel, Lazarus van 221 
Hedel, Martha van 249, "92, "95 
Hedel, Zeger van (92, B197) 249, 287, 397, 

40311, *33, "95 
Heelt, Jan de -> Colen 
Heer, Margaretha Gerit "109 
Heeren, Elsbena " R62 
Heeren, Filips (B200) 40011 
Heeren, Gerit 's "94 
Heeren, Goessen "93 
Heeren, Henrick (93, B198) 141, 20.511, 221, 

272,277, 349,382, b2 
Heereri, Lana "184 
Heeren, Marten 's (94, B199) 141, 21911, 259, 

311, 372, 374, b2, ' 4 8  
Heerman, Floris "158 
Heesch 88 
Heessel, Gerit van (B203) 
Heeswiik 278, 305, ' 66, "160, "B139, +B177 
Heeswijk, Mathys van 401n 
Heidelberg 339, 345 
Helmond 18n,41,224,270,279,292,361, "53, 

"129, "B107 
Helmond, Peter van (B204) 
Helmont, Jan van (B205) 38711 
Hels, Jan (B206) 
Helt, Jan de -> Colen 
Helvoirt 129, 166, 326, "23, "853, "B298 
Helvoirt, Margaretha van "26 
Hemerolus, Henricus -z Dachverlies 
Hemert 17711 
Hemert, Christina van "62 
Hendrik I van Brabant 86 
Hendrik I1 van Brabant 82 
Hendrik 111 van Brabant 82 
Hendrik IV van Brabant 82 
Henegouwen 42 
Henrick (B207) 
Henricx, Mana "R23 
Henricx, Michiel " 129 
Henricx, Zweneldis 'R48 
Henxtum, van -> Delft, van 
Herae, Henr~cus -> Heeren, Heilrick 
Hetckenrode, Barbara van 310, "55 
Herentals "B155 
Hereritals, Gerit Selle van (B355) 273 
Herentals, Jan van -> Eynde 
Herentals, Luitken Selle van 273 
Herinck, Ghysbert (R29) 321n 
Herinck, Willem "R29 
Herkenroy, Jan 31011 
Hermans, Jacob (R30) 
Hermans, Jan (R31) 
Hermans, Jan 294 

Hermans, Marcelis (B208) 382 
Herpen 322n 
Herpen, Gertruyt van "158 
Herpen, Gertruyt van * l86  
Herpt, Jan van (B209) 406 
Hersel, Peter van Oirle van -> Oirle 
's-Hertogenbosch passim 
Hessels, Andries (PI ,  B210) 150n, 168,169,185, 

197, 268, 26811, 269, 270, 311, 347, 360, 
36111 

Hessels, Bartholomeus 269 
Hessels, Catharina 269 
Hessels, Jan 269 
Hessels, Joest 269 
Hessels, Mathys Andries 268, 269, "P1 
Heumen, Arnt van 88 
Heusch, Arnt de "178 
Heusch, Arnt Henricx de "95 
Heusch, Heilwich de 249, "178 
Heusch, Henrick de (95, B211) 13211, 249, 372, 

374, "92, '"88 
Heusden 9, 30, 4411, 66, 6711, 129, 292, 381n, 

"20, *85, "137, "B159 
Heuvel, Jan vanden 345 
Heuvel, Thomas vanden 345,346n 
Heyck, Willem (B212) 401 
Heyden, Elisabeth vander "64, "65 
Heyden, Gerit vander "64, "65 
Heyden, Lodewyck vander "R27 
Heyeil, Severina "82 
Heym 248,250, 251 
Heym, Arnt (96) 12211, 270n, b l ,  "98, "99 
Heym, Arnt "97 
Heym, Elisabeth 36, "98, "190 
Heym, Ghysbert (97, B213) 12511, 13211, 13711, 

14211, 167, 226, 245, 279, 349, 357, 388, 
h l ,  "98 

Heym, Goessen "98 
Heym, Henrick 38711 
Heym, Hillegonda 37, 3711, "66 
Heym, Jan (99) 121, 12111, 122, 13211, 141, 

21911, 221, 222n, b l ,  b2, "48, "96 
Heym, Jan (98, B214) 27011, "96, "97, "190 
Heymans, Goyaert (B215) "100 
Heyinans, Jan "R4, "R59 
Heymans, Marcelis (100, B216) 229, 372 
Heymericx, Agnes Reyner Heymerick "R29 
Heyns, Jan (B217) 
Heys, Jan 2211 
Heze, Catharina van "S15 
Heze, Jacob van "S13 
Heze, Maria van "68 
Hezeacker, vanden 248 
Hezeacker, Aleyt vanden "173 
Hezeacker, Anna vanden "R32 
Hezeacker, Beatrys vai~den 291, 292 
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Hezeacker, Elisabeth vanden "13, "R3 
Hezeacker, Engbert vanden * 102 
Hezeacker, Eymbert vanden "173 
Hezeacker, Goessen vanden (101, B201) 242, 

244,245, 272,303, 386n 
Hezeacker, Lambert vanden (102, B202) 275, 

319 
Hildesheim 407 
Hilvarenbeek 334, 337, 338, 33911, 344, 3444  

348,399, "B251, "B357, "B396 
Hinckaert, Anthonis 271 
Hinckaert, Filips 213 
Hinckaert, Filips 271 
Hinckaert, Filips (B228) 
Hintham 19, 42, 49, SOn, 275, 40011 
Hoernkens, Elisabeth Henrick "14 
Hoevel, Henrick vanden (R33) 
Hoevel, Jan vanden 324n 
Hoevel, Marceiis vanden (R34) 
Hoevel, Margaretha vanden "26 
Hoevel, Peter vanden "R34 
Hoeven, Jan vander -> Lierop 
Hoge Mierde *75 
Hogenberg, Frans 20, 21, 24, 314 
Holland 18, 24, 37, 38, 39, 3911, 4111, 43, 4411, 

45, 5.711, 58, 62, 11611, 125, 125n, 13411, 
16411, 177, 17711, 343, 370, 371, 399, "8, 
'B9n 

Hollander, Ghysbert (die) (P2) 265, 26.511, 266, 
269,270, 306, 360, 360n 

Hollander, Lodewyck Jans (die) 'T2 
Hont, Henrick de (R32, B220) 206, 259, 26011, 

308,311 
Hont jr., Henrick de (B221) 
Hont, Henrick de 308, "R32 
Hoorn 9 
Horenbeeck, Henrick van * l75  
Horn 4411 
Horne, Jan van (B222) 399 
Horne, graaf van 21411 
Hosdin, Filips van (B223) 401 
Hose, Christiaen (B225) 38611, 388, 400 
Hose, Lambert (B224) 
Houtappel, Catharina "S9 
Houtappel, Margaretha - z  Bac 
Houtappel, Maria Frans "S7 
Houweningen, Aleyt van "128, "R.55 
Hove, Aleyt vande "17 
Hove, Heilwich vande "145 
Hulsen, Cecilia van "S11 
Hulst 230 
Hunenborch, Elisabeth van "37 
Hunenborch, Jan van "37 
Huyssen, Hugo 270 
Hynden, Cornelis van (B219) 409n 
Hynden, Dirck van (103) 318, "104 

Hynden, Peter van (104) "103 
Hynden, Peter van "103 

Ieper 34311, 36711 
IJsselstein 213, "B135, "B136, "B137 
IJsselstein, Willem van (B428) 
Immerseel, Jan van 88n 
Imrnerseel, Jan van 213 
Ingolstadt 339, 341 
Italië 341 

Jacoba van Beieren 90 
Jacobs, Jutta Otto 395, "121, "R10 
Jacobs, Willem 32111 
Jan I van Brabant 82 
Jan I1 van Brabant 82 
Jan I11 van Brabant 82 
Jan n7 van Brabant 83, 84, 90, 190, 212 
Jans, Andries Boudewyn (R35, B63) 372 
Jam van Berlicum, Boudewyn "R35 
Jans, Christina "1 11 
Jans, Jacob (R36) 
Jeger, Goyaert de (105, B226) 397, "R37 
Jeger, Goyaert de "R37 
Jeger, Jan de "105 
Jeger, Wouter de (R37) 253, 39011, "105 
Johanna van Brabant 82, 83, 88, 160, 161, 213 
Joris, Jorye 71 
Juan van Oostenrijk, Don 170, 219, 21911 

Kamerijk 213, 342, 347n 
Kampen 55n 
Kanapart, Jan (106, B227) 227, 254, 272, 372, 

"66 
Kanapart, Jan "106 
Kaprijke 231 
Karel V 84, 96, 98, 99, 103, 107, 11711, 127, 

143, 146, 160, 16011, 161, 183, 184, 190, 
213, 256, 314, 413 

Karel van Gelre 164 
Karel de Stoute 84, 90 
Keelen, Catharina vander "144 
Keelen, Henrick vander 271, "144 
Keelst, Gerit van 275, 276 
Keent "127 
Kelmis, Barbara Lenaerts van "51 
Kemp 31.511 
Kemp, Arnt (B228) 372, 377 
Kemp, Arnt 291, "61 
Kemp, Arnt "R38 
Kemp, Bela"182 
Kemp, Christoffel (R38, B229) 250 
Kemp, Elisabeth "107, "R51 
Kemp, Heilwich "41 
Kemp, Henrick (107) 122, b l ,  *R51 
Kemp, Hillegonda *61 
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Kemp, Jan "107 
Kemp, Jan (108) 
Kemp, Jan "108 
Kemp, Margaretha 291 
Kemp, Margaretha "147 
Kemp, Margaretha "165 
Kemp, Maria "94 
Kemp, Willem "147 
Kempenland 224, 271, 345, 367, '52, "98, 

"133, "B102, "B214 
Kerckhof, Aleyt vande "5, '8 
Kerckhof, Catharina vande "60 
Kerckhof, Lambert vande (B230) "60 
Kerckhof, N. vande "R12 
Kessel, Adriana van "32 
Kessel, Adriana van "'R25 
Kessel, Anna van "165 
Kessel, Herman van (B231) 
Kessel, Jan van 270, "165 
Kessel, Margaretha van 291 
Kessel, Margaretha van "61 
Kessel, Peter van "S7 
Kessel, Wilhelmina van "33 
Kessel, Willem Vastaert van (B232) 382n 
Kesselmans, Aleyt " 109 
Kestergat 13211, 223, "63 
Ketelaer -> Pelgrom; Coenen 
Ketheler, Albert (R39) 254, 276 
Ketheler, Gerit Moens alias -z Moens 
Keulen 30, 100, l29,29511,339,340,340n, 341, 

34111, 345, 346, 356, 358, 361, 364, 411, 
"11, "175, "B183, "S15 

Keymp -z Kemp 
Kijfhoek, Floris van 212, 212n 
Kinks van Dueren, Wynant (B233) 
Kleef 43, 292, 321 
Kleef, Adolf van 176, 213, 214, 214n 
Knoppenambacht "159 
Knoyen, Heilwich "R15 
Knoyen, Jacob (B234) "R15 
Knoyen, Joest (B235) 
Konstanz 100 
Korendijk, Jordaen van (B236) 380 
Kortenberg 82 
Kortrijk 2811, 231 
Koude, Margaretha die "178 
Kranenburg 321 
Krimpen aan den IJssel "59 
Kromeriz R43 
Kuyst 248 
Kuyst, Gerit (109) "110, "111, "113, *116, 

'S10, "112 
Kuyst, Gerit 155n 
Kuyst, Henrick (113, B239) 225,245,271, 278, 

"109 
Kuyst, Henrick (110, B238) 119, 122, 272, b1 

Kuyst, Henrick "109 
Kuyst, Jan 73 
Kuyst, Judoca "S1 
Kuyst, Judoca "184 
Kuyst, Jutta "R21 
Kuyst, Margaretha *S7 
Kuyst, Mathys (112) 224n 
Kuyst, Nicolaes (S10, B240) 264, 271, 306, "S7 
Kuyst, Nicolaes (B237) 388 
Kuyst, Ywan (113, B241) 227, 260n 
Kyespenninck, Willem *41 

Laerhoven, Gertruyt van -z Laerven 
Laerschot, Christina vande "R38 
Laerschot, Lambert vande (114, B242) '94 ,  

'>R38 
Laerschot, Willem vande (B243) 
Laerschot, Willem vande '1 14 
Laerven / Laerhoven, Gertruyt van "R63 
Lage Mierde "B224 
Lam, int -> Toelinck 
Lamberts, Jan 192 
Lancvelt alias die Gruyter, Aleyt Henricc van 

* l71  
Langel, Frank van (115, B244) * l69 
Langel, Frank van 264, 38611, '115, "S13 
Langel, Heilwich van "115, "169 
Langel, Henrica van 263, "S13 
Lantfoirt (Cantfoirt) van Turnhout, Catbarina 

5911 
Leede, Ter 279, " 162 
Leemput, Henrick vanden 59, 59n 
Leemput, Henrick vanden 221 
Leemput, Hubert vanden 59n 
Leemput, Jan vanden 221 
Leemput, Pauwels vanden (B245) 
Leeuw, Henrick de (116) 245, 275 
Leeuw, Henrick de "116 
Leeuw, Wouter de -> Beeck 
Leeuwarden 34311, "B352 
Leiden 9, 3911, 41, 56, 5611, 69, 6911, 231, 236, 

265, 339, 341, 350,358 
Leipzig 339, 356, "5 
Leuven 18, 18n, 49, 5911, 66, 81, 83, 84, 7411, 

83, 90, 91, 92,198, 212, 231, 232, 238~1, 
264, 265, 268, 269, 310, 318, 321, 328, 
32911, 330, 331, 334, 335, 336, 33611, 338, 
339,340,340n,341,341n, 342,343,34311, 
344, 34411, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 
351n, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 
364, 395, 396, 401, 411, 415, 416, "2, "4, 
"11, "13, "23, "31, "33, "38, "44, "48, 
"53, "55, "59, "73, "74, "77, "81, "93, 
"94, "97, "98, "107, "108, "111, "119, 
"120, *125, *132, "133, "139, "142, "143, 
"144, "148, "150, "156, "157, "158, "159, 
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*.160, "165, "168, "172, "176, "180, "186, 
*B26, "B27, *B53, "B63, *B84, "B107, 
"B109, *B121, "B127, "B143, *B149, 
"B167, *B198, "B223, *B224, "B243, 
"B252, "B266, "B280, "B289, "B291, 
"B298, "B299, "B301, "B303, "B309, 
"B313, "B329, "B347, "B362, "B370, 
"B404, "B405, *B406, "PI, "P3, "R4, "R6, 
"RIO, "R12, "R22, "R35, "R43, $R51, *S3, 
"S4, "S6, "S9, "S10, "S11, "S13, "S15 

Leyten, Thomas Peter 42 
Liebergen, Aleyt van "1 17, * l40 
Liebergen, Elisabeth van "86, *S15 
Liebergen, Jan van (117, B246) 221, 227, 257, 

276, 372, 374, "86, "140 
Liebergen, Jan van (B247) 
Liebergen, Jan van '>117, "S15 
Liempde 326 
Lier 2311, 7411, 17711, 33011, "B72 
Lier, Arm van 3Sln 
Lier, Cornelis van "1 18 
Lier, Gommaer van -z Sas 
Lier, Willem van (118) 13211, 141, b l ,  b2 
Lierop alias vander Hoeven; Jan van (B248) 
Lieshout, Peter van (B249) 378, 37811, 379, 380 
Lieshout, Rutger van -> Erp 
Liessel "62 
Lille "B218 
Limbricht 44n 
Limburg 38, 4411, 95 
Linge "56, "B116 
Lithoijen 345 
Lochtenburg "105 
Loden, Petra Daniel "S7 
Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen 82,83 
Loef 248 
Loef, Adriaen (B251) 
Loef, Bartholonleus (119, B252) 122, 127, 129, 

141, 217, 226, 229, 245, 256, 257n, 335, 
349, 354, 372, 374, 37.511, 388, 394, 395, 
395n, 396, 411, b l ,  b2, "120, "R10 

Loef, Bartholomeus "120 
Loef, Filips 335, 39Sn 
Loef (vander Sloot), Goyaert (120, B253) 13311, 

141, 19.511, 217, 21911, 221, 226, 245, 356, 
396,112, "119, "152 

Loef, Goyaert "120 
Loef, Henrick (121) 395, 39.511, "RIO, "119 
Loef, Jan 395, "121 
Loekemans, Dirck 346 
Loekemans, Ghysbert 267, 268 
Loekemans, Henrick 102 
Loekemans, Henrick 268, "P3 
Loekemans, Henrick (B2.54) 
Loekemans, Peter 268 
Loekemans, Roelof (P3, B255) 3, 113, 150, 167, 

169,180n,181n, 184,196,267,26711,268, 
269, 270, 308, 311, 360, 

Loenis, Leonia Arnt "SS 
Loenmans, Aleyt "S13 
Loenmans, Catharina '157 
Loenmans, Heilwich "30 
Loenmans, Henrica "S13 
Loenmans, Henrick (122) 240, 24011 
Loenmans, Nicolaes "122, "157 
Lombaerts (van Enckevoirt), Elisabeth -23, "S1 1 
Lombaerts (van Enckevoirt), Goyaert (123, B256) 

121, 122, 13211, 141, 226, 245, 248, 272, 
299n, 310, 32511, 341, 349, 356, bl ,  b2, 
"S11 

Lombaerts, Jan (S11, B257) 264,299,338,345n, 
401, '"3, "166, "129 

Lombaerts, Jan "S1 1 
Lombaerts (van Enckevoirt), Maria *166, '511 
Lombaerts (van Enckevoirt), Willern (B250) 401 
Londen 100,29511, 330 
Loo, Henrick vander (B259) 
Loo alias van Meloe; Wessel vander (B260) 378, 

37811, 380 
Loon alias vanden Molengrave, Henrick van 

"124 
Loon, Hubert van (124, B261) 
Loon, Johanna van "R35 
Loon, heer van 177 
Loon op Zand 345 
Loyden, Ghysbert 346 
Loyden, Gislenus 336, 346n 
Loyen -> Loyden 
Lu, Hadewich die "174 
Lu, Cunera die "S6 
Lu van Montfort, Theoderica de "35 
Lubeck 407 
Ludincx van Uden, Engbert (B262) 
Luey, Ghysbert Michiels 38611 
Luik 43, 114, 13211, 292, 310, 31011, 342, 343, 

345, 347, 34711, 367, 382, 399, 401, "21, 
"95, "B169, "B213, "B258 

Luxemburg 401, "B212 
Luyck, Andries van 206,227, 25611 
Lyer, Margaretha van 'R9 
Lynden, Jan vander "125 
Lyndeu, Joest vander (B250) 
Lynden, Lodewyck vander (125) 253, 278 
Lyth, Jan van "R40 
Lyth, Wouter van (R40) 12.511 
Lytt, Aleyt van "40 

Maaseik 292 
Maasland 271, "4, '"3 
Maastricht 30 ,35444 ,  67, 125, 310,345, "B86 
iMaes, Aleyt *R1 1 
Maes, Amelis (R41) 
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Maes, Henrick "R41 
Mallants, Gielis (B263) 378, 37811, 379, 380 
Malsen, Arnt van (B264) 
Malsen, Coenraet van (B265) 
Malsen, Karel van 221, 222, 223 
Marburg 339, "B376 
Marck, graaf van der 376n 
Maren 265, 326 
Maren, Albert van (126) 
Maren, Ermgart van "170 
Maren, Jan van -> Valck(en) 
Maria van Bourgondië 84, 214, 36911 
Margaretha van Brabant 82 
Margaretha van Male 83 
~Margaretha van Oostenrijk 97, 198, "2 
Margaretha van Parma 29, 102 
Mariënwaard *B372 
Marneffe, Catharina van "125 
Marsman, Sophia "163 
Marten 380 
~ A = ~ P P P P P I  Flnri- (B266) 399 '-'U""'II-.> - -V  

Massereel, Henrick (127, B267) 224, 31511, b1 
Massereel, Jan (B268) 38311, "127 
Mathias van Oostenrijk 138, 322 
Mathys, Andries "R8 
Mathys, Ghysberta "181 
Mathys, Henrick 228x1 
Mathys, Mathea "R8 
Maurik "96, "98, "99 
Mauriss, Anna *R22, "R43 
Maximiliaan van Oostenrijk 84, 91, 160, 161, 

213, 214, ''2 
Mazen, Maria vander "S2 
Mechelen 39, 5911, 96, 13211, 23111, 266, 267, 

342, 343, 357, 399, 400, 40011, "2, "3, 
"B58, "B327 

Mechelen, Elisabeth I Isabella van '21 
Mechelen, Elisabeth van "38 
Meer, Dirck vander (B269) 
Meer, Gregorius vander 206, 277, 300 
Meer, Willem vander (B270) 
Meerveldhoven "32 
Meetjesland 34011 
Megen 4411, 279,"162, "B27 
iklegen, graaf van 29, 177 
Meierij 18, 18n, 22, 22~1, 23, 34, 36, 3711, 41, 

43, 45, 51, 5511, 57, 64, 88, 91, 93, 111, 
124, 125, 126, 13411, 215, 224, 252, 252n, 
253, 264, 270, 271, 300, 320, 318, 326, 
32811, 329, 33311, 337, 344, 345, 369, 371, 
376, 392,398, 399, 39911,411,412, *S6 

Melis, Elisabeth "43 
Meloe, Wessel van -> Loo 
Mennick, Michiel (B271) 
Mercator, Gerard 329 
Merevenne, Aleyt vande 250 

Merevenne, Dirck vande (128) 125n, 250, "167 
Merevenne, Gertruyt vande 250 
Merevenne, Goyaert van Buedel vande -> Buedel, 

van 
Merevenne, Maria vande "128, "167 
Merlaer, Engelken van 3 3  
Merlaer, Maria van "R9 
Merode, van *l25 
Merode, heer van 166, 169 
Merode, Jan van 29, 68, 105, 170, 201 
Mersel, Adriana van "R25 
Mersel, Jacob van (B272) 
Merwede, Elisabeth vande "27 
Metsius, Laurentius (B273) 396, 406 
Metten, Adam 334 
Meyelsvoirt, Maria Jans van "R23 
Michelink, Valentyn (B274) 399 
Michiels (van Enckevoirt), Elisabeth 29911, 34.511, 

"129, "S11 
Michiels, Gerit (129, B275) 224,240,250,29911, 

335,336,345n,394,394n? 397> 401> "R42, 
"S11 

Michiels van Enckevoirt, Goyaert (B276) 401 
Michiels, Henrick "R42 
Michiels van Enckevoirt, Michiel 33311,335,336 
Michiels van Enckevoirt, Willem 33311, 335, 336 
Michiels, Willem (R42, B277) 
Michiels, Willem 1SOn, 184n 
Mickarts alias van Antwerpen, Jan *S6 
Mickarts, Gertruyt "S6 
Middegael, Goyaert van (130, B278) 372, *30, 

"'R43 
Middegael, Henrick van (B279) 
Middegael, Sophia van "41 
Middegael, Wouter van (R43, B280) "130 
Middegael, Wouter van ''130 
Middelburg 9, 29511, 347, 401, "B189 
Middelrode 305 
Mier10 "B174 
Milheeze "150, '151 
Mill, Augustyn van 335 
Millinck, Lambert (131, B281) 
Millinck, Lambert 213 
Millinck, Lambert 337n 
Millinck, Lambert "131 
Moel, Jutta "R65 
Moel, Willem "R65 
Moel, Willem -> Molius, Wilhelmus 
Moelen, Cornelis vander (B282) 372 
Moelen, Margaretha vander 269, "P1 
Moelen, Victor vander (R283) 373, 375, 37511, 

3 76 
Moeris alias Ketheler, Gerit (R44) 254 
Moens, Elisabeth "94 
Moens, Elisabeth "R1 2 
Moens, Gerit (R44) 254, 2.5511, "R12 



Heren vcrn de raad 

Moens, Marten (B285) 372, 374 
Moens, Pauwels 33711 
Moens, Pauwels "R44 
Moeyns -> Moys 
~Mogoevel, Jan 33711 
Moins, Elisabeth "1 84 
Moins, Jan "132 
Moins, Marten (132, B285) 141, 206, 221, 227, 

250, b2, "188 
Moins, Marten (B284) 
Moins, Marten * 184 
Mol "B428 
Mol, Andries (R45) 
Mol, Gerit "R45 
Mol, Gerit van (0287) 
Mol, Willem (B288) 
Molengrave, Mechtelt vanden "172 
Molengrave, Mechtelt vanden -> Toelinck 
Molengrave, Henrick vanden -> Loon 
Molius, Wilhelmus (B288) 3, 5, 6, 67, 91, 38311 
Monix 247, 248, 250, 251, 271 
Monix, Agnes "50 
Monix, Anna 401 
Monix, Anna "180 
Monix, Arnt (133, B289) 122, 226, 26011, 271, 

b1 
Monix, Arnt (134) 227n 
Monix, Arnt (135) "'137 
Monix, Arnt "163 
Monix, Catharina '20, "174, "R37 
Monix, Goyaert (R46) "183 
Monix, Goyaert 221 
Monix, Goyaert "134 
Monix, Goyaert *R46 
Monix, Hillegonda "175, " 183 
Monix, Jan (136, B291) 119, 122, 372, 401, bl ,  

"138 
Monix, Jan (137) 13211, 141, h l ,  b2, "21 
Monix, Jan (138, B292) 14211, *62, "136 
Monix, Jan (139, B290) 271, 372 
Monix, Jan (B293) 372 
Monix, Jan "133, "135, "139 
Monix, Jan "136 
Monix, Marten "135 
Monix, Mechtelt * 135, "163 
Monix, Mechtelt " 163 
Monix, Willem (140, B294) 141, 21911, 278, 

381,383, b2, "117 
Monix, Willem 300 
Monix, W i k m  "140 
Monnickenda~n 4911 
Monte de Endovia, Gerardus de -> Berghe 
Montfort, Theoderica de -> Lu 
Montpellier 339, 356, "2 
Monyns, Pauwels -z Moens 
Moys, Jan (0286) 213,21411, 399, 402 

Muckinc, Jan 213 
Mulsel, Agnes van "R8 
Mulsel, Eva van "160 
Munster 27, 29511 
Munsterbilzen 44n 
Mutsaerts, Nicolaes (B295) 
Muykens, Mechtelt "P2 
Mys, Johanna 33611, "129 
Mys, Nicolaes 336 

Nagel, Willem (B296) 399 
Nagel, Wouter (B297) 
Nagelmeker, Jan -> Scarley 
Namen 126, 12611, 219, 342 
Nancy 84 
Nassau 491 
Nassau, Henrick van 200 
Nederveen, Agnes van "1 18 
Nederveen, Jan van "118 
Nederwetten "18 
Nemerlaer "27, "177, "180 
Nemius, Dirck 12611 
Nes "B352 
Nes 401 
Neynsel, Henrick van 30811 
Neysen, Arnt "R35 
Neysen, Arnt 228n 
Neysen, Hillegonda "R35 
Nieuw-Herlaar "58, "59 
Nijmegen 3511, 44, 56, 69, 116, 17711, 322 
Nijs, Libert 270 
Nijvel 81, 83 
Nispen, Adam van "63 
Noddenvelt, Jan van "R47 
Noddenvelt, Simon van (R47) 
Noeden, Henrick "1 12 
Noot, Hieronymus vander 198 
Noot, Henrick vander (B298) 
Noppen, Aleyt "P3 
Noppen, Dirck 199, 258, 268, 346, 347, 360 
Noppen, Henrick 26811 
Noppen, Jan (R48) 255, "141 
Noppen, Jan 268 
Noppen, Jan "141 
Noppen, Roelof (141) 268, *R48 
Nucius, Nicander 20, 22 
Nuenen 304n, "18, "B39 
Nuland 379, "177, *179, *B236 
Nulant, Anna van "31 
Nulant, Everaert "32 
Nulant, Everarda van "32 
Nulant, Willem van (B299) 
Nuwenhuys, Henrick vande -> Donck 
Nylis, Catharina "54, "152 

Oems, Andries (S12) 264, 361, 362, 362n 
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Oems, Jan "R49 
Oems, Wouter (R49) 
Oerle "32, B60 
Oetheren, Henrick vande "77 
Oets, Herberta "22 
Oevel 400 
Oever, Sophia Peter vande ''44 
Oirle, Jan van "R50 
Oirle (van Hersel), Peter van (RSO) 257 
Oirschot 217, 224, 278, 305, 336, 399, "13, 

"125, 'B185 
Oisterwijk 217, 264, 305, 326, 338, 347, 348, 

401, "9, "B410 
Oldenbarnevelt, Johan van 270 
Oliviers van Berchuysen, Henrick (R51, B33) 

299, 300, "107 
Oliviers van Berchuysen, Willem "R4, "R51 
Oliviers van Berchuysen, Willem "R51 
Olyslegers, Catharina -> Ceelen 
Oosterweel 30 
Oostsanen, Jacob Cornelisz van 274 
Ophoven, Elisabeth van "102 
Ophovius, Michael 5911 
Oranje, Willem van (B300) 182, 199, 19911, 200, 

201, 322, 399,402, "75, "B370 
Orléans 268, 268~1, 310, 33111, 339, 340, 341, 

34111, 346, 349, 356, 357, 358, 360, 364, 
"6, "11, "23, "29, *SS, "97, "108, "123, 
"150, *157, "172, "B38, 'B370, "P3 

Orthen 17, 19, 49, 367 
Orthen, Elisabeth van "13 
Orthen, Henrick van "R52 
Orthen, Marcelis van " 13 
Orthen, Willem van (R52) 
Os, van 247 
Os, Agnes van 224, "63, * l44  
Os, Anthonia van "90 
Os, Anthonis van (B301) 401 
Os, Catharina van 324, "19, "'25, "144 
Os, Dirck van (142) 277 
Os, Dirck van 33n 
Os, Gielis van (R53) 
Os, Henrick van (B302) 
Os, Jan van (B303) 
Os, Jan van (B304) 
Os, Jan van "142 
Os, Jan van '513 
Os, Joest van "S16 
Os, Johanna van "S16 
Os, Oda van 264, "152, "S13 
Os, Peter van (S13, B305) 15Sn, 16411, 19011, 

253, 262, 263, 264, 266, 306, 33811, 388, 
b3, "143, * l52  

Os, Peter van (143, B306) 221, 229, 24611, 262, 
264, 273, 275, 363, 38211, 397, "6, "S13, 
* l65  

Os, Roelof van 173n 
Os, Willem van (144, B309) 122, 12411, 125, 

12Sn, 224, 227, 229, 244, 245, 248, 271, 
275, 324, 372, 374,401, bl ,  "19, "25, "63 

Os, Willem van (B307) 
Os, Willem van (B308) 401 
Os, Willem van "144 
Os, Willem van "R53 
Oss 1811,264 
Ostayen van Zundert, Jacob van (B310) 
Otten (Jacobs), Dominicus (B311) 378, 380 
Otten, Jan 102 
Oud-Herlaer "'50, "B126 
Ouden, Jan van "R54 
Ouden, Joest van (145) 141,219n,240, b2, "R4, 

"R54 
Ouden, Joest van (R54, B11) 372, '"4, 'R59 
Ouden, Weyndelmoet van 22111, "R4, "R.59 
Oudenaarde l n 
Oudenhoven, Jacob van 3411, 85 
Oudermoelen, Peter vander (8312) 
Oudheusden, Cornelia van "105 
Oudheusden, Jan van '105 
Overmaze, landen van 38, 4411, 95 
Oversticht 43 
Oy, Herbert van "127 
Oy, Ulanda van "127 
Oyen "62 

Padua 339, 341, "123 
Pallandt, Floris van, graaf van Culemborg 279 
Parijs 266, 339, 356, 360, '158, "P2 
Pauwels, Pauwels 250n 
Pauweter, Arnt (146) 
Pauweter, Henrick "146 
Pauwit, Simon vander -z Bouwetten 
Peelland 271, "139, "B290 
Pelgrom 247, 248, 251 
Pelgrom, Cornelia 269 
Pelgrorn, Dirck "88 
Pelgrom, Dirck "136, "148 
Pelgrom, Dirck (B3 13) 
Pelgrom, Frans (147) 269, "S14 
Pelgrom gen. Ketelaer, Elisabeth "58 
Pelgrom, Gerit (R55) "S14 
Pelgrom, Gerit "S14 
Pelgrom alias Ketelaer, Henrick (148, B315) 43, 

4311, 122, 245, 250, 260, 372, 374, 388, 
"B104n, "RI, "149, "R56 

Pelgrom, Henrick (S14, B314) 226, 262, 264, 
306, bl ,  "R55 

Pelgrom alias Ketelaer, Herman (R56, B316) 
388, 394 

Pelgrom, Herman (B317) 
Pelgrom, Laurens (149, B318) 250, 260, 34711, 

"148 
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Pelgrom, Margaretha "136 
Pelgrom, Margaretha "R1 
Pelgrom alias van Driel, Pelgrom (B319) 
Pelgrom, Peter (B320) 
Pels, Anna "48 
Pels, Everaert (B321) 273, 275 
Pels, Gerit (150) 275, *l51 
Pels, Ghysbert (151, B322) 12511, 275, 372, 397, 

"11, "179 
Pels, Jan (B323) 397, "151 
Pels, Maria "69, "179 
Pels, Petra "147 
Pelt, Goyaert van "R69 
Persoens van Kermt, Raas -> Graat 
Petersum 44n 
Peymans, Ghysbert (B325) 372, 374 
Peymans, Boudewyn (B324) 
Pieck, Adriana "70 
Pieck, Lucas 33, 3311 
Pisa 339, 356 
Plaine, Hubert de (B327) 399, 402 
Plaine, Thomas de 399 
Poederoijen 164 
Poilvache, Gerard "B18n 
Pol, Beatrys vanden 291, 292n 
Pol, Elisabeth vanden "165 
Pol, Ghysbert vanden 291 
Pol, Postulina vanden "168 
Poorten, Dircxken vander "22 
Poorten, Ghysbert vander 371, 388 
Poorten, Gielis vander "22 
Poppel, Jutta van "46 
Postel +B224, 'B328 
Potte, Beatrix de "121 
Potter vander Loo, Christina "139 
Pottey, Herman 238, 239, 330, 33011, 331 
Pottey, Willem 347 
Praag 161 
Prediker, Goessen (B328) 
Proeninck van Deventer -> Deventer 
Pronsen, Jan van -7 Brousom 
Purmerend 4911 
Pynappel 217, 21711, 248, 250, 251 
Pynappel, Boudewyn 276, 277, 277n 
Pynappel, Boudewyn "R58 
Pynappel, Elisabeth "R62 
Pynappel, Goessen (152) 122,264,27011, b l ,  'Y, 

"120, "155, '513 
Pynappel, Jan (153) "54, "155 
Pynappel, Jan (154) 
Pynappel, Jan (155) 27011, "152, "'R58, "152 
Pynappel, Jan (R57) 
Pynappel, Jan (R58) "155, "156 
Pynappel, Jan *R57 
Pynappel, Josina "120, " 152 
Pynappel, Marcelis 221 

Pynappel, W i k m  (156) 245, 276, 27711, "R7, 
"R58, "R62 

Quade van Ravesteyn, Nicolaes de -> Ravesteyn 
Quade van Ravesteyn, Elisabeth de "16 

Raamsdonk "159 
Raassen 248 
Raassen, Catharina 407, "8 
Raassen, Dirck (B329) 407 
Raassen, Maria 250, 321, 322, 323, 32311, '>73, 

* l58 
Raassen, Pauwels (157, B330) 122, 407, bl ,  

"158 
Raassen, Pauwels " 158 
Raassen, Raas (158, B331) 250, 262, 272, 306, 

322, 349, 356, 361, 362,407, "8, "73, ''157 
Raassen, Wouter (B332) 407 
Raescop, Peter (B333) 287, 382 
Raet alias van Bommel, Aert Elias die (B334) 
Randerode vander Aa, Jan van -> Aa 
Ransbeek 401, "B301 
Ranst 401, "B276 
Ranst, Elisabeth van "96 
Ravels 326 
Ravenstein 44n, 213, 214, 218, 224, 336 
Raveschot, Adriaen van "'159 
Raveschot, Jacob van "159 
Raveschot, Jan van (159) 
Ravesteyn, Nicolaes (de Quade) van 257 
Ravesteyn, Elisabeth van -z Quade 
Raymaker, Jan -z Eynde 
Reken 44n 
Requesens, Luis de 194 
Reut, het 19 
Reyners, Jan (S15, B335) 12511, 267, 361, "13, 

"86 
Reyners, Peter "S15 
Reys, Willem (B336) 167n, 269 
Rijnland 22, 370, 371 
Rijsel 231, 251, 330, 342 
Rijswijck, Elisabeth van ' 3 7  
Rinck, Mathys inden -z Stoters 
Rio, Luis del 218 
Rixtel 278, "78 
Robrechts, Jan (R59) 
Rode, Hillegont van "3, "42 
Rode, Willem van 336 
Roelofs, Goyaert 273, 275 
Roelofs, Elisabeth "107 
Roesmont, Jan (B337) 
Rome 31, 335, 336, 339, 34111, 346, "41, 

"B23n, '>R43 
Ronse '+B23n 
Roosendaal 400, 40011, "B225 
Roosendaal, meester Peter uit 16011 
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Rosalis, Jan "125 
Rosalis, Maria "125 
Rosimbos, heer van 213 
Rosmalen 37, 70, 223, 324, SB326 
Rossum 292 
Rossum, Maarten van 34  
Rostock 339 
Rotarii, Willem 336 
Rotterdam 9, 230, 23011, 231, 236, 265, 270 
Rouen 381n 
Rover, Anna de "144 
Rover, Dircxken de 224, "63, "160 
Rover, Emond de "160 
Rover, Gerlach de (160) 224, 278, 305, "63 
Rover, Maria Wolfardi de "9 
Roy, Adriana van 324, "25 
Roy, Jan van "25 
Roy, Lambert van 324 
Roy, Pauwels van (B338) 38611 
Rullen, Elisabeth vander "42 
Kullen, Heilwich vander "1 15, "C13 
Ruilen, Heilwich vander "33, "R7 
Rullen, Jacoba vander ''3 
Rullen, Woliter vander (B339) 276, 277, 372, 

374, 38611, 39011, "3, "42 
Rumpst "44 
Rupelmonde 329 
Rut, Gerit van (B340) 
Rut, Henrick van (B341) 
Ruysschen, Johanna "176 
Ruyter, Adriaen de (B342) 

Sadelmaker, Gent -> Everswyn 
Saenredarn, Pieter 159 
Saksen, hertog van 213 
Sampson, Engelken 275, "78 
Sampson, Jan (B343) 
Sampson, Joris (B344) 273,274,275,372,37313, 

374, 38611, "78 
Sanders, Filips (161) 305 
Sas van Lier, Gommaer 't (B345) 
Sasbout, Joest "39 
Scaeck, Frederick (B346) 
Scarley ahas Nagelmeker, Jan Arnt (B347) 346, 

399 ,401  
Scellens, Dirck *S16 
Scellens, Wouter (S16, B348) 72,168,261,26111, 

262, 262n, 308, 311, 361, 362, 363 
Sceper, Jan d ~ e  (R60) 
Sceper, Jan die *R60 
Sceymakers vanden Eynde, Catharlna "148 
Sceymakers vanden Eynde, Willem "148 
Scheerikens, Mechtelt * l 2 6  
Scheenkens, Simon '126 
Scheffer, Jan 56n 
Scheyfve, Jan 29, 58, 105, 170, 201, 218 

Schijndel 378, "66 
Schilders, Cornelis 348 
Schoenmakers, Jan -> Boxtel, Jan van 
Schoonhoven "B131 
Schoouhoven, Willem van (B349) 
Schout, Ghysbert vander 292 
Schout vander Schellingen, Henrick 39, 3911, 

177n 
Schout, Willem vander 373, 376 
Schoyte, Anna vanden "21 
Schoyte, Jan vanden "21 
Schyndel, Eymbert van -> Claes 
Schyndel alias Schyuvelt, Goyaert van (B351) 
Schyndel, Ghysbert van (B350) 380 
Schyndel, Peter van 380 
Schynvelt, Goyaert van -> Schyndel 
Scoeff, Hubert (B352) 401, 402 
Scoefs, Henrick " 186 
Scoelmester, Simou (B113) 382n 
Scoercop, Dirck (R611 254 
Scoercop, Jan Arnt Egens alias "R61 
Scoercop, Marcelis 12511 
Scroets, Raas -> Graat 
Scut, Jan 321n 
Seepsieders, Henrick (B354) 372, 37311 
Seepsieders, Frans (B353) 
Selle van Herentals, -> Herentals 
Sevenbergen, Henrick van "1 11 
Sevenbergen, Hillegonda van " 11 1 
Sgraets, Raas -> Graat 
sHeeren, Marten -> Heeren 
Siena 339, 341, 356, "123 
Simons, Johanna "P1 
Simons, Peter (B357) 
Sinaï R43 
Sint-Agatha 399, 3 9 9 4  "B274 
Sint-Bernard, abt van 198 
Sint-Michielsgestel "159 
Sint-Oedenrode 33, 11711, 253, 31011, 326, 399, 

"105, "B345, "B351 
Sint-Omaars 5611, 6611, 342 
Snoeck vande Zantvoirt, Cathelyn "45, "53 
Snouckaert, Marten 330 
Soens, Eercken 33011 
Someren "B1 1 7  
Someren, Gerit van 21212, 251n 
Con, Christina van "24 
Sonnius, Franciscus (0358) 25, 31, 396, 406 
Spaghet, Catharina vande '"27 
Spierinck, Anthonis "163 
Spierinck, Christoffel (162) 279, b l ,  "52, "163 
Spierinck, Nicolaes (163, B359) "162 
Spierinck, Petra "127 
Spierinck van Aalburg, Elisabeth "20 
Spierinck van Weil, Dirck (B360) 
Spiers "B231 



Heren van de raad 

Spoerdonck, Adriana van "53 
Spoerdonck, Dircxken van "R13 
Spoerdonck, Herman van "82 
Spoerdonck, Margaretha van "82 
Sprangen, Heilwich van "P3 
Sprangh, Laurens van (B361) 55n 
Spycker, Alaert "22 
Spycker, Elisabeth "R54 
Spycker, Henrica "S2 
Spycker, Jacob (B362) 
Spycker, Jacob "178, "R54 
Spycker, Jan (B363) 
Stadeacker, Barbara vande "75 
Stadeacker, Dirxcken vande "123 
Stadeacker, Henrica vande "7 
Stadeacker, Joseph vande "7, "75, ''123 
Staeck, Catharina vander "R16 
Staeckenbroeck, Henrick van (164, B364) 141: 

221, 249, b2, "164 
Stamelaert, Arnt 33 
Stamelaert van Uden, Dirxken "37 
Stamelaert van Uden, Sophia "163 
Steen, Elisabeth vande "189 
Steenwech, Elisabeth 33 
Steenwech, Gertruyt "66, "106 
Steenwech, Peter "9 
Stegen, vander 248 
Stegen, Dircxken vander "126 
Stegen, Frank vander (B365) 397 
Stegen, Goessen vander (165, B366) 125, 12.511, 

14211, 240, 244, 245, 246, 264, 276, 285, 
349, 372, 388, 397, "6, *169, "143, "168, 
"166 

Stegen, Heilwich vander 38211, 397, *6, "143, 
"165 

Stegen, Jan vander (166, B367) 122, 141, 226, 
276, 29911,397, b l ,  b2, *84, "165, *S11 

Stegen, Jan vander (167) 13211, 141, 163, 206, 
21911, b l ,  b2, "128, "168 

Stegen, Jan vander (168, B369) 229, 272, 372, 
397, "167 

Stegen, Jan vander (B368) 372, 374, 397 
Stegen, Jan vander *165, "167 
Stegen, Mechtelt vander "R35 
Stegen, Nicolaes vander (169, B371) 275, 372, 

374, 397, * l  15 
Stegen, Nicolaes vander (8370) 373, 376, 397 
Stegen, Nicolaes vander 347 
Stein 44n, "B218 
Sterck, Maria "16 
Sterck vanden Berghe, Jan (B372) 
Sterckenborch, Jan van "168 
Sterckenborch, Postulina van "" 168 
Sterre, Margaretha inden 172n 
Stoters, Anna "170, "R62 
Stoters, Christina " 117, "S15 

Stoters, Christina "R57 
Stoters, Lambert 290, 291, "170 
Stoters, Lambert (B373) 407 
Stoters, Mathys (170) 240, 25.511, 260, 291, 319, 

"R62 
Stoters, Mathys (B374) 
Stoters, Peter (B375) 372 
Straatsburg 35n 
Stradio, Johanna de * l05  
Straten, Anthonis vander (B376) 
Straten, Ghysbert van "1 11 
Straten, Jan vander (B377) 
Straten, Nicolaes van 90 
Strick, Jan (R62) "170 
Strick, Nicolaes *R62 
Strijen "B179 
Stryp, Jacob van (B378) 
Suermont, Ida Willem "14 
Susteren, Masten van (R379) 
Swyn, Reynier -> Everswyn 
Symonis, Gerit "171 
Symonis, Goyaert (B356, 171) 122, 244, 245, 

276, 372, b l ,  "3 

Tack, Joris 29511 
Tassis, Jean-Baptiste de 169, 17011, 194, 195, 

196,201 
Tefelen, Adam van (B380) 378, 380 
Tefelen, Elisabeth van "38 
Tefelen, Frans van "S8 
Tefelen, Zoeta van "S8 
Tengnagel, Catharina *47 
Tengnagel, Goyaert (B381) 338, "47 
Ter Smissen "78 
Terranova, hertog van 30 
Thor11 345 
Tiel 15811, 250, 292 
Tielmans, Gertruyt "186 
Tielmans, Jan (B382) 300, 300n 
Tielmans, Johanna 'R69 
Tielmans, Tielman 300n 
Tienen 1211, 83 
Tilborch, Mathys van (B383) 
Tilburg 222, 223, "B295 
Tilburg, Pauwels van 335 
Toelinck, Franc (172, B385) 24411, 24611, 26011, 

Toelinck, Frans (B384) 378, 380 
Toelinck, Ghysbert 295, "172 
Toelinck, Goessen (B386) 
Toelinck, Mechtelt 295, 319n 
Toelinck, Mechtelt "108 
Toelinck, Peter (173, B387) 295, 319, 372 
Tongelre " 18 
Tongeren 345 
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Tongerlo 400, "B225, "B295, "B361 
Tongerlo, abt van 198 
Toppens, Henrick "R9 
Toppens, Johanna "R9 
Trente 31, 40, 59, 381 
Tricht, Hillegonda van "1 15 
Trier 346 
Tsoens, Aerndr 330, 330n 
Turck, Lubbert 21411 
Turnhout 17711, 326, 338,371 
Tymans, Jacob 38, 39 

Uden, Agnes van "144 
Uden, Catharina van "183, "R46 
Uden, Elisabeth van "3 
Uden, Henrick van (174, B388) 266, 276, 372, 

374, "53 
Udeii, Heiirick van "174 
Uden, Lysbeth van 293,294 
Uden alias van Veden,  marce el is van (B389) 399 
Udenhout 158~1, 3043, 323 
Ukkel 32811,358 
Utrecht 30, 43, SSn, 69, 100, 101, 114, 11411, 

343, 345, 347,370, 371, *59 

Vaerlaer, Gertruyt van * l03  
Vaerlaer, Jan van -> Waalre 
Vaerle, Hieronymus van (B390) 
Vaille, Anthuenise del 317 
Valck van Maren, Jan *113, "126 
Valck, Agnes 'q13 
Valencijn 30 
Valkenborch, Joseph van (B391) 379, 37911,380 
Vanny Back, Aleyt "148 
Varick, Goeswina "56 
Varik 164 
Vechel, van 248 
Vechel, Arnt van 380 
Vechel, Dirck van (175, B392) 121, 12111, 122, 

141, 245, 261, 349, 356, 372, 374, b l ,  b2, 
"176 

Vechel, Dirck van (R63) 261, "16, "61, "176 
Vechel, Elisabeth van "175 
Vechel, Gertruyt van "113 
Vechel, Goyaert van (176, B393) 122, 142n, 

205n, 229, 245, 257, 261, 276, 299, 377, 
37811, b l ,  "185, "R63 

Vechel, Goyaert van *R63 
Vechel, H. Leonardus van 58n 
Vechel, Judith van '76,  "61,*R63 
Vechel, Maria van '275 
Vechel, Sophia van "24 
Vechel, Willem van 221 
Veden, Marcelis van -s Uden 
Veen, Heyman van 34711 
Veen, Hillegonda van *20 

Veen, Jan van "149 
Veen, Judith van 34711, "149 
Veen, Robert van "20 
Veen, Willem van 217, 347 
Veer, Everaert die (B394) 399 
Veghel 345, "14, "70, "72 
Velde, Aleyt vande "159 
Velde, Goyaert vande (B395) 
Velde, Henrica vande "187 
Velde, Loenis vande "131 
Velde, Luytgart vande "131 
Velde, Margaretha vande "63 
Velde, Willem vande "187 
Veldhoven " 76 
Velp bij Grave 117n 
Venray 39911, "B178 
Verbeke, Joest 28 
Verdonck, Wouter "143 
Vereept, Henrick (B396) 
Vergy, heer van 57 
Verle, Hieronyrnus van -s Vaerle 
Verlenius, Hieronymus -> Vaerle 
Verster, Heilwich Peters "'S9 
Vianen "B141 
Vighe, Anna "58, *R64 
Vighe, Henrick "R64 
Vighe, Jan (R64) "58 
Vinckelroy, Henrick 173n 
Vissenaken 400 
Vlaanderen 22,28,43,83, 16411,330,34011,369 
Vladeracken, van 248 
Vladeracken, Gerit van (177, B397) 122, 12411, 

125, 12511, 229, 245, b1, "21, "27, "179 
Vladeracken, Gerit van * l79  
Vladeracken, Gerit van "R29 
Vladeracken, Jan van (1 78) 249 
Vladeracken, Jan van (179, B398) 98, 122, 239, 

245, 372, 374, 38211, b l ,  "62, "177, "151 
Vladeracken, Jan van "178 
Vladeracken, Johanna van "151, "179 
Vladeracken, Margaretha van "62, "179 
Vladeracken, Maria van "62 
Vladeracken, Nicolaes van (180) 129, 141, 221, 

27911, b l ,  b2 
Vladeracken, Thomas van (B399) 386n 
Vleuten, Aleyt vander " 13 
Vlierden "62 
Vlierden, Albert van "125 
Vlierden, Daniel van "186, "R65 
Vlierden, Daniel van "S2 
Vlierden, Daniel van (B401) 273, "'R3 
Vlierden, Daniel van (B400) 
Vlierden, Goyaert van (R65, B402) "181 
Vlierden, Goyaert van (181, B403) 121, 12111, 

122, 141, 206, 242,243, 256,372, 374, bl ,  
b2, *R65 



Heren van de  raad 

Vlierden, Henrica Jans van *l00 
Vlierden, Jan van (B404) 
Vlierden, Johanna van "19, "123 
Vlierden, Johanna van "125 
Vlierden, Judoca van "186 
Vogels, Aleyt * 1 
Vogels, Dirck "1 
Voort, Jan vander 348 
Voort, Plissis vander 348 
Vos van Steenwijk, Frans de '56 
Vos van Steenwijk, Maria de "57 
Vossenberch, Christina vande "S14 
Vranckevoert, Maria van "1 12 
Vrankenhofstad 20 
Vucht, Heilwich van 'R37 
Vuchr, Sophia van "158 
Vucht, Wouter van (B405) '958 
Vuchts, Jan "R58 
Vuchrs, Nicolaes (B406) 
Vuchts, Peter (B407) 
Vuchts, Woltera "R58 
Vught 70, 73,186, 323, 399, "B158, "B266 

Waalre alias van Vaerlaer, Jan Dirck van (B408) 
Waalwijk 292, 323 
Wadelre, Hieronymus van -> Vaerle 
Wadelre, Jan van 273 
Wael, Christina de '139 
Waelre, Jan van -> Wadelre 
Walbach "37 
Wamel alias Haemmeker, Willem van (B409) 

378,379, 380 
Wamel alias Haemmeker, Aleyt van "134 
Warcke, Jan vanden 270 
Was, Coenraet (0410) 
Water, vande 248 
Water, Everaert vande (182, B413) 245, 257, 

372, 374, 407, "87, "183 
Water, Everaert valide (B411) 407, 408 
Water, Everaert vande (B412) 
Water, Gertruyt valide 407, "87, "182 
Water, Jan vande (183, B414) 122, 14211, 221, 

229, 277, 407, bl, "182, "R68 
Water, Johaiina vande 407 
Water, Peter vande (B4151 407, 408 
Water, Peter vande "182 
Watermaels, Agnes "S2 
Weels, Willem (B416) 
Weerdeiihorch, Jan van (B417) 
Weert 4411, '"222, "R4 
Weert gen. vander Stegen, Christiaen "44 
Weert gen. vander Stegen, Johanna van "44 
Weilhuysen, Arnt van (B418) 262, b3 
Weilhuysen, Margaretha van "1 10, 'l 1 16 
Wellens de cremer, Broes / Bruysten -> 

Hanenberch 

Wels, Willem 299 
Wenceslaus van Luxemburg 82, 83, 160, 161 
Wenen 161, 339 
Werve, Anna vande "1 18 
Wesel '$B296 
Westfalen 371 
Wijngaerde, Anton vanden 20, 21, 24 
Wilgermans, Gerit (B421) 
Willekens van Balen, Jan "12 
Willems, Anna "S9 
Willems, Frans 1.5211 
Willems, Heilwich "109 
Willems, Jacob ''S9 
Willems, Jan (R66) 257, 257n 
Willems, Jan 102, 15211 
Wit, Elisabeth de "51 
Wit, Jacob de (B422) 372 
Withaan, Simon -z Blancocq 
Witkens, Jacop 14611 
Witmers, Catharina "45 
Witmers, Catharina '' 185 
Witmers, Elisabeth "S14 
Witmers, Jan 264, "185, "S10, "S14 
Witmers, Mechtelt "S10 
Witsleven, N. 62n 
Wolf, Arnolda de "SI, *S9 
Wolf, Christina de "43 
Wolf, Dirck de "R23 
Wolf, Elisabeth de "S8 
Wolf, Jan de (184, B423) 227, 229, 255, 256, 

276, 277, 372, "117 
Wolf, Jan de (R67) 
Wolf, Jan de "185 
Wolf, Johanna de " 11 7 
Wolf, Johanna de "R3 
Wolf, Lambert de (185) "R3, "SI, *S9, "170, 

"184 
Wolf, Lambert de (8424) 
Wolf, Margaretha de "170 
Wolf, Nicolaes de "R67 
Wolfwinkel 326 
Woude, Petroiiella vanden *l05 
Woudrichem 292, "B222 
Wurzburg 346 
Wyck, Bertholda van "85 
Wyck, Dirck van (186) 240,242,255,255n,260 
Wyck, Gerit van (187) 317, 33311 
Wyck, Joest van 33311 
Wyck, Loenis van 221 
Wyck, Loenis van "186 
Wyck, Maria van "68 
Wyck, Willem van "187 
Wyel, Israel vanden "124 
Wyel, Jan vanden (R68, B419) 372, 374, "51, 

"R24, "183 
Wyel, Jan vanderi 285 
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Wyel, Johanna vanden "124 
Wyel, Jutta vanden "183, "R68 
Wyel, Mathys vanden R68 
Wyel, Mathys vanden (B420) 
Wyer, Jutta vande *'R68 
Wyfliet, Anthonius van *35 
Wyfliet, Elisabeth / Isabella van "35 
Wyfliet, Hercules 338 
Wyfliet, Jan van 221 
Wylich / Wylick, Adriana van "9 
Wylick -> Wylich 
Wynants 248, 29111 
Wynants, Claerbolt "59 
Wynants, Elisabeth 250, "R38 
Wynarits (van Resant), Emerentia 291n, *S9 
Wynants, Gertruyt 250, "149 
Wynants, Hieronymus (188, B425) 13211, 13311, 

141,18ln,  219n,242,245,250,322n, 407, 
bl, b2, "132, "189 

Wynants, Johanna "132,"188 
T",-. . wyllanîs, Margaictha 250 
Wynants, Pauwels (189, B426) 121, 122, 12411, 

141,250, b l ,  b2, "188 
Wynants, Pauwels 249, "149, "188, "R38 
Wynants, Wynant 250, 32211,407, "73 
Wyngaerd, fan vanden (190, B427) 36,3611,138, 

21411,224,24411,270,278,38311, "98, "177 
Wyngaerd, Jan vanden "190 
Wyngaerd, Maria vanden "177 
Wynrix die Smyt, Oda Lambert "S13 
Wytmans, Barbara "189 
Wytmans, Mathys "189 
Wyts, Francoise " 19 

York, Margaretha van 36911 
Ywaens, Eefsa Aert "158 

Zaltbommel 292 
Zande, Gertruyt vanden " 141 
Zantvoort, Gerit vande (191) 
Zantvoort, Thomas vande "191 
Zeben, Aleyt * l91  
Zeberts, Elsbena "146 
Zeberts, Andries 335 
Zeeland 24, 43, 17711, 371 
Zeelant, Willem van +R44 
Zeelst "76 
Zegenwerp "52 
Zegers, Adriaen (R69) 259, 311, 3 l l n  
Zegers, Adriaen 247, " 6  
Zegers, Christina 238 
Zegess, Zeges 238, "6 
Zevenbergen 4411, 270, 279, 31511, 399, "97, 

"150, "B169, "B213 
Zierikzee 9 
Zoelen, Agnes van * l31  
Zoemeren, Elisabeth van "R12, '"44 
Zoons, Arnt -> Tsoens 
Zoutleeuw 83 
Zundert, Jacob van -> Ostayen 
Zutphen 9, SSn, 230, 23011, 231 
Zweders alias Hacken, Arnt "R70 
Zweders alias Hack(en), Lambert (R70) 306, 

306x1, 359 
Zweers, Mechtelt "R15 
Zweers, -> Zweders 
Zweertveger, Herman (B429) 
Zwitserland 341 
Zwolle 9 



Anton Schuttelaars werd op 13 februari 1968 geboren te Bladel en Netersel. 
Het grootste deel van zijn jeugd bracht hij door in Berlicum. In 1986 voltooide 
hij de opleiding gymnasium-A aan Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther, 
waarna hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen geschiedenis ging studeren. 
In 1991 studeerde hij aldaar af in het hoofdvak Nieuwe Geschiedenis. Het 
onderzoek dat hij deed in het kader van zijn doctoraalscriptie, getiteld Bossche 
Beroerten. Beeldenstormen en troebelen in 's-Nertogenbosch, Z 566-1 567, wekte 
bij hem grote belangstelling voor de zestiende-eeuwse geschiedenis van de stad 
I U^*& L---L --- --- s -  I CII IIKL riame voor de inwoners van die stad. Xa eerst in 
1992 een propedeuse Kunstgeschiedenis te hebben behaald en een half jaar 
elders werkzaam te zijn geweest, trad hij op  1 januari 1993 voor de duur van 
vier jaar als Assistent in Opleiding bij de Vakgroep Geschiedenis in dienst van 
de Katholieke Universiteit Nijmegen en begon hij met het onderzoek naar de 
bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de periode 1500-1580, waarvan ruim 
vijf jaar later dit proefschrift de neerslag vormt. 






