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VOORWOORD.
Deze studie houdt zich bezig met het corporatieve en het vrije
bedrijfsleven van de stad 's-Hertogenbosch vóór 1629. De titel van
het werk bewijst intusschen wel voldoende, dat aan het corporatieve
bedrijfsleven, zooals dit tot uiting komt in inrichting en geschiedenis
der ambachtsgilden, overwegende aandacht is geschonken. Bestudeering van het staatkundig leven der ambachtsgilden bracht den
schrijver in contact met de constitutioneele stadsgeschiedenis. Buiten
hetgeen Jacob van Oudenhoven daarover in zijn „Beschrijvinge der
Stadt ende Meyerye van sHertogen-Bossche" meedeelt, bevinden
we ons hier op vrijwel onontgonnen terrein. In het vijfde Hoofdstuk „De ambachtsgilden in het staatkundig leven" werd de stedelijke constitutie dan ook, zij het slechts summier, in de bespreking
betrokken.
De gegevens, in deze studie verwerkt, zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het Gemeente-archief van 's-Hertogenbosch. Daarnaast
werden ook archivalia uit het Rijlis-archief en uit de collectie van het
Provinciaal Genootschap te 's-Hertogenbosch gebruikt. Om tot een
wetenschappelijk verantwoord geheel te geraken, werden tevens
meerdere gedrukte Bronnenpublicaties en een omvangrijke literatuur,
met het onderwerp in verband staande, geraadpleegd. Beiden
worden achteraan in het boek in lijsten met volledigen titel vermeld. De gebruikte archivalia zijn vrijwel alle door de Vereeniging
tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud Vaderlandsche Recht onder
den titel: „De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629.
Rechtsbronnen van het bedrijfsleven en het gildewezen", gepubliceerd. Voor zoover de aanteekeningen daarop betrekking hebben,
mogen wij den lezer daarnaar verwijzen.

's Hertogenbosch in de tweede helft der zestiende eeuw.
Plattegrond uit Hadrianus Barlandus.

HOOFDSTUK

I.

DE AMBACHTSGILDEN.
Wat is een ambachtsgilde?
Wie eenige studie maakt van het gïldewezen der middeleeuwen,
komt al vrij spoedig tot de bevinding, dat het uitermate moeilijk is,
met preciesheid vast te stellen, wat eigenlijk het wezen uitmaakt
van de .gilden, met name van de ambachtsgilden uit dien tijd. De
groepsverbanden, die ons voor den geest komen, als gesproken
wordt van middeleeuwsche ambachtsgilden, blijken, bij nader inzien,
zoozeer van elkaar te verschillen, dat daarin ternauwernood een
paar trekken zijn aan te wijzen, die aan alle groepeeringen gemeen
zijn. Deze verschillen hebben betrekking op: de structuur der organisatie van de groep; op den aard der regelingen, waaraan de leden
der groep zijn onderworpen; op de contrôle inzake de naleving dier
regelingen; op de al dan niet verplichte aansluiting der beroepsgenooten bij hun gilde; op de noodzaak van aansluiting bij een gilde
voor ieder, die in het volledige bezit gesteld wil worden van de
stedelijke burgerrechten; op de rechtspraak der gilden; op hun verhouding tot de politieke macht van den landsheer en/of van het
stadsbestuur, enz. Daarbij komt nog, dat de middeleeuwsche
ambachtsgilden niet overal noch gelijktijdig dezelfde ontwikkelingslijn hebben gevolgd. In verschillende landen en evenzoo in verschillende steden van eenzelfde land, ja, zelfs binnen het rechtsgebied
van eenzelfde stad treden de ambachtsgroepeeringen den onderzoeker
tegemoet in de meest uiteenloopende vormen en gestalten. Geen
wonder, dat bij een zoo bonte verscheidenheid van organisatie,
inrichting en leven der ambachtsgroepeeringen, de geschiedvorschers
allerminst eenstemmig zijn in de bepaling van wat onder middeleeuwsche ambachtsgilden moet worden verstaan.
Eenzelfde meeningsverschil openbaart zich onder hen als zij den
juisten zin, de juiste beteekenis trachten aan te geven van wat tegenwoordig pleegt te worden genoemd: de corporatieve inrichting der
middeleeuwsche maatschappij, waarnaar in onze dagen zoo graag
wordt verwezen, om deze te stellen tegenover de individualistische
structuur onzer samenleving sedert de laatste anderhalve eeuw.
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In algemeenen zin bedoelen zij met „corporatieve inrichting der
middeleeuwsche maatschappij" het merkwaardig verschijnsel, dat in
dien tijd de menschen meer en meer en op onderscheiden gebied zich
aaneensloten tot lichamen (corpora) of corporaties, die — zooals
ook de corporaties der ambachtsgilden — ieder voor zich, binnen
een bepaald rechtsgebied, een eigen maatschappelijke functie vervulden. Vraagt men zich dan evenwel af, wat, naar de opvatting der
diverse schrijvers, die middeleeuwsche corporaties tot werkelijke
corporaties stempelde, dan blijken hun meeningen hopeloos verdeeld
en zien we zelfs als echte corporaties aangemerkt die groepeeringen
van beroepsgenooten, welke ieder eigen leven en iedere zelfstandigheid missen en die zich de gansche reglementeering van het uitgeoefende beroep rechtstreeks door de politieke overheid van bovenaf
zagen voorgeschreven en opgelegd.
Naar onze opvatting worden voor een ambachtsgilde of ambachtscorporatie twee elementen vereischt: vooreerst de groepeering of
vereeniging van beoefenaren van eenzelfde ambacht of van verwante ambachten, en vervolgens de publieke (wetgevende en/of uitvoerende en/of rechtsprekende) bevoegdheid om in meerdere of
mindere mate het beroepsleven van alle leden der groep bindend te
regelen. Houden we vast aan deze twee eischen, dan moet de definitie
van een ambachtsgilde of ambachtscorporatie luiden: een vereeniging
of groepeering toegerust met publieke bevoegdheid ten aanzien der
uitoefening van het ambacht harer leden. Voldoet een groepeering
van ambachtslieden aan deze definitie, dan is zij daarmee boven het
gemeene recht geplaatst en in de publiekrechtelijke sfeer geheven 1 ).
1) Zoodra een ambachts-groepeering uit de vóór-corporatieve periode toe corporatie werd verheven, werd deze rechtspersoon. De prerogatieven, welke daarbij
werden verkregen, lagen deels op privaatrechtelijk, deels op publiekrechtelijk
terrein. Op privaatrechtelijk gebied stond de ambachtscorporatie als moreel persoon in meerdere opzichten gelijk met een natuurlijk persoon. Zij kon eigendom
verkrijgen, oveenkomsten sluiten, als erfgenaam optreden en in rechten ageeren.
Tevens verkreeg zij een apart vermogen, afgescheiden van het vermogen van haar
leden. Op publiekrechtelijk terrein werd zij bekleed met „overheidsgezag", waarvan de zelfstandige wetgevende en/of uitvoerende en/of rechtsprekende bevoegdheid wel de meest belangrijke uitingen waren. Toch werd met deze opneming in de
publiekrechtelijke sfeer geen volledige souvereiniteit in eigen kring verkregen.
Steeds bleef het ambachtsgilde in 's-Hertogenbosch — het optreden in révolutionnaire dagen buiten beschouwing gelaten — onderworpen aan het gezag van
hertog of stadsbestuur. De eed van trouw, bij de opname in de corporatie aan
dit gezag verschuldigd, vormt hiervoor een bevestiging.
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Terminologie in de

middeleeuwen.

Evenals in andere steden werd ook in Den Bosch een ambachts
gilde met verschillende benamingen aangeduid. In de oudste aanwezige
teksten vinden we de woorden „confraternitas", „guida", „officium",
„bruederscap", „guide", en „ambacht", zonder dat uit den tekst
een zakelijk onderscheid tusschen de verschillende aanduidingen valt
af te leiden 1 ) . Evenmin is uit te maken of de woorden „confraterni
tas" en „bruederscap" met het godsdienstig karakter van het gilde
verband houden, dan wel alleen de broederlijke verhouding tusschen
de gildeleden beoogen te karakteriseeren. In ieder geval komen na
1304 deze woorden als aanduiding van een ambachtsgilde niet meer
voor 2 ). "Wel wordt in 1318 het woord „confraternitas" gebruikt als
technische uitdrukking voor een godsdienstige vereeniging 3 ). Het
woord „guide" weet zich vooral in de uitdrukking „gultbrueder" en
„brueder der guide" nog tot in de vijftiende eeuw te handhaven 4 ) ,
zonder dat er evenwel ambachtsgroepeeringen met andere dan
publieke bevoegdheden mee worden aangeduid 6 ) .
In verreweg de meeste gevallen, om niet te zeggen uitsluitend,
vinden we in de oudste gegevens tot aan die der zeventiende eeuw
de beroepsvereenigingen op het terrein van nijverheid en handel e )
aangeduid met de benaming „ambacht", al wordt sinds de tweede
helft van de zestiende eeuw duidelijkheidshalve ook herhaaldelijk
gesproken van „gilde oft ambagte". Alleen in een keur van 1503
van de goudsmeden wordt de beroepscollectiviteit niet door „am
bacht", maar steeds door „neringhe oft natie" aangegeven 7 ), waar
onder dan wordt verstaan een gewoon ambachtsgilde, alhoewel het
ontbreken van dekens en de uitdrukking „vrijmeester" in plaats van
1) В 5, art. 2; В 6, art. 2, art. 3, art. j , art. 8; В 8, art. 1, art. 3, art. 6, art. 7,
) В 6, art. 2. Zie noot 4 op blz. 12.
S) He/.enmans, Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, blz. 123, e.v.
4) В 33, art. 1; В 35, art. 5; В 43, art. 1, art. 4; В 41, art. 39; В 8i, art. io,
art. 16.
5
) v. Vollenhoven, Dordrecht, blz. 7.
e
) Niet alleen op het terrein van handel en nijverheid treffen we ambachts
gilden aan. Zoo vormden te Helmond de teullieden een corporatie, te Alkmaar de
kaasmakers en te Breda en Hulst de fruiteniers, al dan niet met eigen boomgaard.
art
2
art
art
IO
e a
7) В ю з ,
· >
· 5> ·
· - · Men verwarre deze „neringhe" niet met
de neringen, die tijdens de Republiek in de zijdeindustrie, de lakennijverheid,
de sdainijverheid c.a. in Holland voorkwamen; dit waren organisaties van „huisindustrieele" producenten. Zij wijken in meerdere opzichten van de gilden af.
Zie Posthumus, Neringen, blz. 19, e.v.
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„meester" op het eerste gezicht even vreemd aandoen 1 ). Ook in een
ordonnantie van 1584 op het snijden van laken wordt het gilde der
gewantsnijders met „natie" aangeduid 2 ).
Overigens wordt de benaming „ambacht" niet enkel gebezigd in
den zin van vereeniging of collectiviteit van ambachtsgenooten met
publieke bevoegdheden, maar ook ter aanduiding van het technisch
arbeidsbegrip „handwerk". Dit valt af te leiden uit een keur der
smeden van 1302, waarin we lezen:
„Item als ennich meester des voirs. smeedsambacht (beroepsvereeniging) yemant die voirs. smeden const sal leren
willen"
terwijl verder gezegd wordt:
„Item als ennich van den voerseiden smeden yemant in smédeambach (handwerk) of were heeft g e d i e n t " . . . . 3 ).
Eenzelfde dubbele beteekenis komt toe aan het woord „officium",
dat dan ook kan worden aangemerkt als het Latijnsche aequivalent
van „ambacht". In dit woord „officium" vinden dus zoowel de vereeniging van beroepsgenooten als het handwerk zelf van den
ambachtsman hun uitdrukking. Ter illustratie hiervan kan de volgende passage uit een keur der slagers van 1327 dienen:
„Item quilibet puer carnificis seu macellarii burgensis in
Buscho Ducis in officio (beroepsvereeniging) huiusmodi inscribendus et qui dictum officium (handwerk, beroep) exercerc
voluerit, dabit et dare tenebitur unam libram cere ad candelam dicti officii (beroepsvereeniging) servandam et viginti
unum solidos pro eiusdem introitu dividendos modo predicto" 4 ).
i) Blijkens een ordonnantie van 1441 op de vervaardiging van goud- en zilverwerk vormen de goudsmeden in 1445 nog slechts een privaatrechtelijke vereeniging, „een gemeyne geselscap". Deze is nog niet met publiekrechtelijke bevoegheid bekleed. Wel zijn de drie graden: leerling, gezel en meester aanwezig.
De keurmeesters zijn geen bestuurders, maar enkel controleurs van stadswege.
In 1503 blijkt een corporatie aanwezig; de keurmeesters zijn tevens bestuurders.
De term „neringhe oft natie" berust op analogie met andere steden o.a. Brussel
en Antwerpen. Onder een „vrijmeester" verstaan we een meester, die de volle
bevoegdheid heeft om het ambacht zelfstandig uit te oefenen in tegenstelling met
anderen, die buiten het gilde staan en dit recht niet bezitten. Voor Brussel: zie
Des Marez, Organisation blz. 23 blz. 24, blz. 164; B. 59; B. 103.
2) В 157.
3) В j , art. 2, art. j .
4) В j , art. 4.

s
Aangezien nu „officium" in onze taal „dienst" beteekent, wijst
het gebruik van dit woord er klaarblijkelijk op, dat in dien tijd de
beroepsarbeid van den ambachtsman eerst en vooral werd opgevat
als de vervulling van een „sociale" taak, d.i. als een „dienst" aan de
gemeenschap.
N a de zeventiende eeuw wordt ter aanduiding van de beroepscollectiviteit nog slechts de benaming „gilde" gebezigd 1 ).
Historische oorsprong der ambachtsgilden in het algemeen.
Er zijn weinig onderwerpen, die tot het construeeren van zooveel
theorieën en hypothesen aanleiding hebben gegeven als het ontstaan
der ambachtsgilden. Deze theorieën en hypothesen vinden we door
deskundigen in tal van werken breedvoerig behandeld, zoodat in
deze monographie van de stad 's-Hertogenbosch met een beknopte
weergave van de belangrijkste daarin vervatte denkbeelden kan
worden volstaan.
De oudste theorie, die verband legt tusschen de laat-Romeinsche
collegia opificum en de ambachtsgilden, is reeds herhaaldelijk afdoende weerlegd. In 1938 heeft Olivier Martin haar ondeugdelijkheid voor Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Brabant nogmaals aangetoond 2 ). Toch is in den laatsten tijd deze leer, met inschakeling
van den invloed van Byzantium, herleefd door de studie van Mickwitz. Volgens dezen historicus zou de handwerkersvereeniging door
de Italiaansche ambachtslieden uit Byzantium zijn overgenomen en
vanuit Italië zich over West-Europa hebben verspreid 3 ). Deze vereeniging droeg evenwel een geheel ander karakter dan het ambachtsgilde en was reeds lang vóór het ontstaan ervan verdwenen.
Meer heeft de hofrechttheorie van zich doen spreken. Zij tracht
!) Gilde (gcldonia) heeft oorspronkelijk de beteekenis van vergelding, boete,
offer, offerplechtigheid; vandaar plechtige samenkomst, vereeniging, drinkgelag;
vandaar plaats van samenkomst, vereeniging. Het gilde had mede gezamenlijke
feestviering ten doel, in den heidenschen tijd ter eere van een god, in den christelijken op den naamdag van den heilige, die als patroon van het ambacht gold.
Blok, Hollandsche stad, Middeleeuwen, blz. 176; Blok, Gilden, blz. 3; Martin
Saint Léon, Histoire des corporations, blz. 31; Olivier Martin, Organisation
corporative, blz. 87; Bischof, Westfälischen Städte, blz. 5 e.V.; Huizinga, Haarlem,
blz. 82.
2
) Olivier Martin, Organisation corporative, blz. 83 e.v.
*) Mickwitz, Kartellfunktionen; v. Werveke. Ambachten en Erfelijkheid, blz.
5, blz. 6.
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de gilden te verklaren uit de hofhoorige ambten. Dit waren geordende
groepen van hoorige handwerkers, die op het domein hun handwerk
uitoefenden. Oorspronkelijk werkten zij uitsluitend voor den heer.
Langzamerhand verwierven zij de vrijheid om voor de markt te gaan
werken, eerst voor een gering deel, later als hoofdtaak; tenslotte
werd hun toegestaan alléén voor de markt te gaan produceeren. In
dit laatste stadium waren ze vrije ambachtslieden geworden. Als
bewijsplaatsen voor deze drie ontwikkelingsphasen beroepen de verdedigers der theorie zich op het capitulare de villis, de lex Burgundionum 1 ), het eerste stadsrecht van Straatsburg 2 ), de sententia van
Worms van Keizer Frederik 3) en het tweede stadsrecht van Straatsburg 4 ). Nitzsch, een der oudste aanhangers van deze theorie, noemt
de geheele ontwikkeling een overgang van het „cottidie servire" tot
het „foro rerum venalium studere" 5 ). Op dezelfde wijze en tegelijkertijd zou ook het „hoorige ambacht" zich uit het hofrechtelijk
verband hebben losgemaakt en een vrij stedelijk ambachtsgilde zijn
geworden. Deze theorie van geleidelijke ontwikkeling van hoorigheid
tot vrijheid en van het hofrechtelijk ambt tot een vrij ambachtsgilde
is vooral door von Below, dien men tegen iedere ontwikkelingsformule te velde ziet trekken, fel bestreden. In zijn boek „Territorium
und Stadt" geeft hij een scherpe critiek op de argumenten, die men
als bewijs voor de hofrechttheorie naar voren brengt e ). Toch kon
zijn kritiek niet verhinderen, dat Eberstadt zijn „Magisterium und
Fraternitas" het licht deed zien. Eberstadt aanvaardt een tweeledigen
oorsprong. Eenerzijds leidt hij het gilde af van het uit het hofrecht
stammead magisterium, waarin hij, in tegenstelling tot het mechanisch geordend hofrechtelijk ambt, een organische groepeering van
handwerlcers ziet onder leiding van een magister met verstrekkende
rechtsprekende en financieele bevoegdheden. Anderzijds laat hij het
gilde in de godsdienstige broederschap wortelen.
Terwijl Eberstadt in de broederschap, d.i. de groepeering der
ambachtslieden op godsdienstig-charitatieven grondslag, een oorspronkelijken en op zichzelf staanden ontwikkelingsvorm ziet, kent
Keutgen haar slechts ondergeschikte beteekenis toe. Als constitutief
!) Omstreeks joo na Christus."
2
) Eerste helft der twaalfde eeuw.
3) 1182.
*) 1 2 1 5 — 1 2 1 9 .
5

) Nitzsch, Minist, u. Burgert., blz. 348, e.v.
·) v. Below, Territorium, blz. 217, e.V.; Stieda, Entstehung, blz. 146, e.v.
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dement voor een vrije vereeniging wil hij haar niet aanvaarden 1 ).
Als zoodanig neemt hij marktambten aan, n.l. groepeeringen van
ambachtslieden en kleinhandelaren, door de overheid in het leven
geroepen om een betere contrôle over de markt uit te oefenen. Aan
de ministerialen van den stadsheer zijn deze marktambten of officia
ondergeschikt. Van hen krijgen de ambachtslieden als mercatores
hun plaats op de markt en in publieke verkooplokalen toegewezen.
Bij de uitoefening van hun controle bedienen de ministerialen zich
van enkele meesters uit het betrokken beroep, die zich een steeds
grootere zelfstandigheid toeeigenen. De oorspronkelijk enkel tot
handhaving van het toezicht gevormde groepeering heeft zich met
„genossenschaftlichem Geiste" gevuld en zich tenslotte een eigen
doelstelling en een eigen bestuur gekozen 2 ).
Ook deze theorieën worden van andere vakkundige zijde krachtig
bestreden. Evenzeer als de critiek zich verzet tegen de ontwikkeling
van het gilde uit het „magisterium" als ambt met hofrechtelijke
elementen, stelt zij zich teweer tegen de voortkomst er van uit de
marktambten 3 ). Voor wat deze laatste theorie betreft, was het volgens sommige historici een verre van algemeen verschijnsel, dat de
ambachtslieden een bepaalde plaats op de markt kregen aangewezen.
In Keulen had de controle alleen betrekking op het levensmiddelenbedrijf, terwijl nog in de vijftiende eeuw gemeenteambtenaren en geen
gildebestuurders op de markt controle uitoefenden 1 ). Keutgen overschat den organiseerenden invloed van de overheid en kan zijn markttheorie niet met de beschikbare rechtsbronnen overeenbrengen 5 ).
Von Below en von Loesch ontkennen, dat de gilden zich uit andere
voorafgaande instellingen ontwikkeld hebben e ). Noch de „ambten"
1) Keutgen, Aemt. u. Zünfte, blz. 1Й9: „Denn wo ich nur Motive neben andere
«ehe, glaubt Eberstadt eine besondere ausschliezlich gottesdienstlich — wohltätige
Zwecke verfolgende Gruppe von Handwerkerverbände erkennen zu sollen, die
die „Bruderschaften", die er mit den „Aemtern" zusammen als die Handwerkerverbände übertragenen Rechts der „Magisterien" als Handwerkverbände eigenen
Rechts".
2) Keutgen, Aemt. u. Zünfte, blz. 138, e.V.; gunstige recensie van S. Rietschel,
Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, 1904, blz. 329, e.v.
3) v. Bclow, Zunftbildung, blz. 279, e.v.; v. Loesch, Westdeutsche Zeitschrift,
1904, blz. 72, e.v.
*) v. Loesch, Kölner Zunfturkunden, I, blz. 39 en 40.
5) О a. met het oudste stadsrecht van Straatsburg.
β) v. Below, Zunftbildung, blz. 171, e.v.; v. Loesch, Kölner Zunfturkunden,
I, blz. 42, e.v.
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van de hofrechtelijke theorie en van de markttheorie, noch de
„broederschap" wenschen zij als constitutief dement te aanvaarden.
Hun groóte grief is, dat het voornaamste doel van het gilde, de doorvoering van den gildedwang, met beperkte, uit het hofrecht geëvolueerde groepeeringen niet bereikt kan worden. Zij laten de ambachtsgilden plotseling ontstaan door de vrijwillige aaneensluiting der
ambachtslieden, die tegelijkertijd twee nauw met elkaar verbonden
rechten aan de overheid vragen: rechtskracht voor hun genomen
besluiten en handhaving van den „Zunftzwang". Tot staving van
deze „Einigungstheorie" beroept von Loesch zich op de „erkenningsoorkonde" van de beddetijkwevers van 1149, van de draaiers van
1180 en van de hoedenmakers van 1225 te Keulen. In het „concedere
fraternitatem" liggen beide rechten besloten. „Non lateat fraternitatem confirmatam suscepisse" en „Inchoata est haec fraternitas" luidt
de tekst bij de beddetijkwevers. Daaruit kan men volgens von Loesch
niet anders lezen, dan dat de beddetijkwevers terstond na de oprichting humyr vereeniging de erkenning der overheid verzocht hebben 1 ).
Volgens deze opvatting is het ambachtsgilde dus een nieuw verschijnsel zonder historische ontwikkeling, een plotseling ontstane nieuwe
organisatie, die geen enkele wortel heeft in het historische verleden.
Daargelaten nu, dat deze heele theorie valt door levering van het
geringste bewijs, dat het ontstaan der gilden verband houdt met
oudere vereenigingsvormen, voert Akkerman tegen de bewijsvoering
ten gunste van de evengeschetste „Einigungstheorie" aan, dat het
„concedere fraternitatem" niet beteekent, dat de „broederschap" op
een bepaald oogenblik wordt opgericht, maar dat zij een transformatie ondergaat en een aanvang neemt als publiekrechtelijk lichaam.
Een wereldlijke overheid kan nooit een broederschap stichten, doch
haar slechts „jure civitatis" bevestigen en toerusten met privileges.
Oorspronkelijk moet er dan een niet naar stadsrecht bevestigde broederschap bestaan hebben 2 ). Akkerman heeft tevens bezwaar, de
overheid een recht van een zoo groóte beteekenis als de gildedwang
te laten verleenen op het enkel verzoek der leden, wanneer daaraan
niet een evolutie is voorafgegaan. Volgens hem hebben er talrijke
ambachtsgilden zonder gildedwang bestaan. Maar anderzijds bestond
de gildedwang reeds voordat er van een vereenigingswil sprake was.
De gildedwang kwam toen tot stand krachtens beschikking van den
!) v. Loesch, Kölner Zunfturkunden, I, biz. 51; Keutgen, Aemt. u. Zünfte,
blz. 178.
2
) Akkerman, Ontstaan, blz. ι ί 8 .
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markt- of stadsheer. Bovendien is naar Akkerman's meening, de
gildedwang niet het doeleinde van een overeenkomst, maar het juridische gevolg van een eenzijdige handeling, n.l. het koopplichtig stellen van het ambacht. Uit verscheidene bewijsplaatsen zou blijken,
dat een bepaald amoacht niet mocht worden uitgeoefend, wanneer
her niet gekocht w«; van den stadsheer of van de gemeene ambachtslieden ^ . Dez? koop bracht de consequentie mee, dat alle niet-gerechtigden moesten worden uitgesloten. Volgens deze opvatting zijn
ambachtskoop en gilde onafscheidelijk met elkaar verbonden: de
gildedwang is de sanctie op den ambachtskoop.
Olivier Martin denkt er weer anders over. Weliswaar denkt hij
met Eberstadt, over wiens opvatting we eerder spraken, dat de
broederschap hoogstwaarschijnlijk een oorspronkelijke vereenigingsvorm is geweest en een eerste vorm van beroepsgroepeering der
ambachtslieden, waaruit dan een groepeering met economisch-sociale
doelstelling zou zijn ontstaan 2 ). Maar lijnrecht staat deze schrijver
tegenover Eberstadt, wanneer deze de organiseerende krachten buiten
de ambachtslieden in hofrechtelijken bodem zoekt. Daarvoor is het
hofrecht in te geringe mate in het gilderecht terug te vinden en is
de economische toestand in de jong-groeiende steden te zeer gewijzigd.
Op zijn beurt verwerpt Des Marez de meening van Eberstadt en
Olivier Martin, waar dezen den oorsprong der gilden afleiden uit de
godsdienstig-charitatieve broederschap. Volgens hem hebben de
broederschappen zich slechts in enkele gevallen tot door de overheid
erkende beroepsvereenigingen geëvolueerd 3 ). Naar zijn meening
kunnen we in de ontwikkeling der gilden drie stadia onderscheiden: l'étape de l'entr'aide, l'étape de la lutte en l'étape du
triomphe. In het eerste stadium, dat samenvalt met de wording der
steden, laten de ambachtslieden zich leiden door een intuïtieve behoefte aan onderlinge hulp, die hen den weg der groepeering opstuwt. Hiertoe werken verschillende factoren mee. De commercicele
factor: er moeten schikkingen worden getroffen omtrent de verkoopplaats op de markt, in het domus panificum en het macellum; de
verkoop moet op tijd beginnen en eindigen; de pacht moet worden
opgehaald. De industrieele factor: enkele ambachtslieden zijn aangewezen op het gebruik van hetzelfde water 4) of van dezelfde werkt
)
-)
3
)
*)

Akkerman, Ontstaan, blz. 119.
Olivier Martin, Organisation corporative, blz. 86 en 87.
Dez Marez, La première étape, blz. 441, e.v.
Molenaars, vollers, looiers.
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tuigen 1 ); nieuwe werktuigen moeten gezamenlijk worden aangeschaft.
De militaire factor: na den oorlog vergeten de ambachtslieden den
band van solidariteit niet, die hen in het gevaar vereenigde. De
processueele factor: het gezamenlijk optreden voor de rechtbank
vormt reeds in de twaalfde eeuw een verkregen recht. De godsdienstig-charitatieve factor: weliswaar hebben de genoemde materieele belangen in de ambachtslieden een „conscience collective" wakker geroepen, maar „une enveloppe sociale extérieure tangible" hebben ze niet
gebracht; dit is geschied door het godsdienstig-sociale leven der
ambachtslieden. Het tweede stadium valt samen met de periode,
waarin het stadsbestuur is gevormd. De groepeering, die onder de
werking van de wet van de entr'aide is ontstaan, demonstreert haar
leefkracht in het onderhouden van bepaalde materieele en godsdienstig-sociale gebruiken en streeft naar een betere sociale orde en
een eigen wetgeving. Het aristocratisch stadsbestuur stelt alles in het
werk om het nagestreefde doel te voorkomen. Dan ontbrandt een
verbitterde strijd. Deze strijd duurt in Vlaanderen heel de dertiende
eeuw door, in Brabant neemt hij de geheele dertiende en veertiende
en de eerste helft van de vijftiende eeuw in beslag. Het derde stadium
brengt den politieken triomph. In Vlaanderen op den Groeningen
Kouter in 1302; in Brabant in de tweede helft van de veertiende
eeuw en in het begin van de vijftiende eeuw 2 ). De beroepsvereenigingen vormen dan niet langer alleen privaatrechtelijke vereenigingen,
maar worden door de overheid met politieke en andere publiekrechtelijke bevoegdheden toegerust.
Uit deze schematische weergave der opvatting van Olivier Martin
en Des Marez blijkt dus, dat deze schrijvers ieder verband met de
uit het hofrecht stammende ambten verwerpen. Volgens hen kan het
ontstaan der gilden eerst met de wording der steden een aanvang
nemen. Daarheen trokken vrije ambachtslieden en vrijgeworden hoorigen om als vrije mannen, van ieder hofrechtelijk verband bevrijd,
aan nieuw ontstane behoeften te voldoen.
Daartegenover meent tenslotte Verhavert weer, dat de verwerping
van ieder verband met het domein te exclusief is. Naar diens meening
is de groepeering der Leuvensche wevers van het domein afkomstig
1) Looiers en bakkers, die maar één molen ter beschikking hebben om hun run
te pletten of hun graan te malen; droogscheerders, die zich van een gemeenschappelijken slijpsteen voorzien om hun schaar te slijpen.
2
) v. Roosbroeck, es., Geschiedenis, II, blz. 253, blz. 254; Allossery, Gildeleven, blz. 3, e.v.
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en maakte zij de ontwikkeling van domein tot stad mee. In dit verband hecht hij bijzondere beteekenis aan de op het domein voorkomende broederschappen, zooals er in 1055 een in de Abdij van
St. Truiden bestond, n.l. de broederschap van St. Eucherius, waarvan
de leden hoorig waren. N a hun vrijwording zouden de broederschappen zich tot beroepsvereenigingen hebben omgevormd. Daar de weefnijverheid zich reeds vroegtijdig ontwikkelde, vormden de wevers
reeds op het domein een broederschap. Hun hoorige herkomst blijkt
uit een charter van 1290, blijkens welk charter de wevers „hereditarie" verplicht zijn jaarlijks tweehonderd pond aan den heer te betalen. Deze erfelijke plicht zou er op wijzen, dat er vóór het bestaan
van de stad een hertogelijk recht op de weefgetouwen bestond, waardoor al wie ze gebruikte, tot 's beeren wevers behoorde. Later, toen
Leuven oppidum was geworden, zouden de wevers zelf hebben zorg
gedragen voor afkoop van hun hoorigheid aan den hertog. Overigens
zou hun hoorige herkomst mede blijken uit een overeenkomst tusschen den abt van St. Truiden en de groepeering van vollers en droogscheerders in 1283 gesloten. In deze overeenkomst belooft de abt
zekere godsdienstige plechtigheden ten bate van de weldoeners der
abdij te doen verrichten en mogen de „rasores pannorum" en „fullones" vrij over hun vermogen beschikken. Zij waren dus niet meer
hoorig 1 ). Wanneer Verhavert evenwel een godsdienstig-domaniale
oorsprong niet meer kan aantoonen, sluit hij zich aan bij het inzicht
van Des Marez, zooals dit boven beknopt is weergegeven 2 ).
1) Verhavert, Leuven, blz. 29 e.v.; С. Piot, Cartulaire de l'Abbaye de Saint
Trond, Deel I, blz. 193, e.v.: „Volentes etiam dicti fullones et rasores (pannorum)
saluti animarum suarum plenius et salubrius providere, adjecerunt quod quicumque
eorum sine uxore et liberis moreretur, omnia bona sua tam mobilia quam immo
bilia, deduetis debitis et injuste acquisitis ecclesie nostre ad opus custodie relinqueret".
2
) Een godsdienstige oorsprong, zonder die tot het domein terug te brengen,
aanvaardt Espinas voor de ambachtsgilden van Artois en Fransch-Vlaanderen
(Espinas, Droit d'association, Tome I, blz. 1030, e.v.). Prof, van Werveke ziet
in de broederschappen van St. Eloy te" Gent (1273), Mechelen (i2j4) en Brussel
(1362) de verbanden, waaruit de ambachtsgilden der smeden in deze steden zijn
ontstaan. Het feit, dat St. Eloy bovendien in de Schelde-vallei alom vereering
genoot, brengt hem tot de conclusie dat de ambachtsgilden der smeden in geheel
Vlaanderen en Brabant in „associations pieuses" wortelen. Volgens hem heeft
de godsdienstige factor op hun ontstaan overwegende beteekenis gehad. De
overige ambachtsgilden in Vlaanderen en Brabant zouden, evenals de Gilden en
Hanzen, aan overwegend economische factoren hun ontstaan danken (v. Wcrveke. Origine, blz. 5ir, blz. 513).
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Historische oorsprong der ambachtsgilden te

's-Hertogenbosch.

Van een godsdienstig-domanialen oorsprong der ambachtsgilden
is in Den Bosch geen spoor te vinden. Wel was Orthen 1 ) een „villa"
d.w.z. een georganiseerd grondbezit, een hof, en moet er dus wel een
centraal bedrijfsgebouw bestaan hebben, zooals in iedere hof het
geval was 2 ). Maar er is geen enkele aanwijzing, waaruit de aanwezigheid van een broederschap of beroepsvereeniging zou zijn af te leiden.
Daarmee vervalt het recht tusschen het domein en de oudste officia
verband te leggen. Evenmin kan het gilderecht van Den Bosch afgeleid hofrecht zijn. Wel staat vast, dat het Bossche stadsrecht van dat
van Leuven herkomstig is s ). Maar dit wil nog niet zeggen, dat ook
het ambachtsrecht van daar is ontleend; in de stadsrecht-codificaties
blijkt hiervan niets. Bovendien moet men dan nog aannemen, dat de
hofrechtelijke oorsprong van de Leuvensche gilden inderdaad bewezen zou zijn. Wij meenen echter, ook na de uiteenzetting van
Vcrhavert, dit te moeten betwijfelen. Wegens gebrek aan gegevens
is dus voor 's-Hertogenbosch niet vast te stellen of de eerst gevormde
groepeeringen der handwerkers in een tevoren bestaand instituut
wortelen 4 ).

!) Economische en militaire motieven hebben den hertog vermoedelijk bewogen,
de plaats, waarop Den Bosch is gelegen van de „villa Ortinon" af te scheiden
en stedelijke rechten te verleenen. Cfr. Pirenne, L'Origine des constructions urbaines au moyen âge, in: Revue historique, LXIII, blz. 57, e.v.
*) Dit verklaart voldoende het houden van een vorsten-bijeenkomst. In 1200 n.l.
werd een vredesverdrag gesloten tusschen Otto II, graaf van Gelre eenerzijds en
Hendrik I en den Bisschop van Utrecht anderzijds. Uit het verdrag blijkt, dat
omtrent de voorwaarden van den vrede vooraf tusschen Hendrik en Otto te
Orthen was overeengekomen: „Compositio inter ducem et comitem facta fuit
apud Orthen", Bondam, Orthensche verwikkelingen, blz. 33. Miraeus noemt het
gebouw in zijn Opera diplomatica (Deel II, blz. 848) in 1202 een „munitio".
3) Huizinga, Haarlem, blz. 91, e.v.
4
) Is de theorie van Prof. van Werveke, welke wij eerst tijdens het corrigeeren
der drukproeven leerden kennen, juist, dan verdient de uitdrukking „confraternitas guldae" en „bruederscap der guide" in de Bossche keur der smeden van
1302 en die der schoenmakers en looiers van 1304 de aandacht. Zoowel het
ambachtsgilde der smeden alsidat der schoenmakers en looiers zou dan mogelijk
in een godsdienstig verband wortelen. Wegens het ontbreken van ieder praecorporatief gegeven lijkt ons positief bewijs voor Den Bosch niet geleverd
(v. Werveke, Origine, blz. 510, e.v.; B. j , art. 11; B. 6, art. 2). Zie bovendien
blz. 231.
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Streven naar politieke machtsvorming
der ambachten.
A.

en corporatieve

ordening

I n V l a a n d e r e n en B r a b a n t .

Met de opkomst en ontwikkeling der steden vestigde zich een toenemend aantal handwerkers binnen het rechtsgebied van de stad.
In hoofdzaak werden zij hiertoe aangelokt door de werkgelegenheid
en de vrijheden of privileges, welke de stad hun bood. Wie hoorige
was en in de stad kwam wonen, werd een vrij man, verkreeg het
recht om eigendom te verwerven en kwam te staan onder een eigen,
n.l. het stedelijk bestuur.
Eenmaal in de stad gevestigd, groeide in deze ambachtslieden
gaandeweg het bewustzijn, dat zij gemeenschappelijke belangen hadden, die alleen in groepsverband, door onderlinge hulp en samenwerking met vrucht konden worden gediend en behartigd. Deze
gemeenschappelijke belangen waren van onderscheiden aard: de
hulpverleening bij ziekte en overlijden; het in acht nemen van bepaalde regelen bij de voortbrenging, den verkoop en de prijsbepaling
van de vervaardigde producten; de gezamenlijke aankoop en verdeeling van grondstoffen; het gezamenlijk gebruik van werktuigen
en nog tal van andere aangelegenheden, die de uitoefening van het
beroep cn/of de onderlinge concurrentie-verhoudingen raakten. Daarnaast blijkt ook de behoefte der ambachtsgenooten om gemeenschappelijk uiting te geven aan hun godsdienstzin, een niet te onderschatten
invloed op het ontstaan der ambachtsgroepeeringen, vooral bij de
smeden, te hebben gehad. Eenmaal het groepsverband gelegd, trad
de groep aanvankelijk alleen nog maar op als som van enkelingen,
niet als gemeenschap. Rechtsbevoegdheid was haar nog niet gegeven.
Werd een zaak in rechten aanhangig gemaakt, dan verschenen alle
ambachtsgenooten voor de schepenbank. Bij het sluiten van een
overeenkomst onderteekenden allen individueel het contract. Bracht
een bepaalde transactie financieele verplichtingen mee, dan was ieder
voor de nakoming ervan met eigen vermogen aansprakelijk. Zelfs
van leiders (dekens of gezworenen), die binnen den kring van hun
bevoegdheid den gemeenschapswil konden kenbaar maken, was in
den beginne nog geen sprake.
Toch was voor een behoorlijke bescherming van het ambacht de
rechtsbevoegdheid, met name de bevoegdheid om zelfstandig het
beroepsleven in meerdere of mindere mate te regelen, noodzakelijk.
Alleen reeds de maatschappelijke verhoudingen van dien tijd drongen

daartoe. In geheel West-Europa toch was de leiding van het staatkundig en economisch leven bijna uitsluitend in handen van een
klasse van rijke kooplieden, patriciaat genoemd. Dit patriciaat had
ongetwijfeld zijn groóte verdiensten met betrekking tot de ontwikkeling en consolideering van het stedelijk leven. Aan zijn toegewijde
bemoeiingen toch dankten de steden den opbouw van hun heele bestuurlijk apparaat, de instelling van een speciaal financieel régime en
de schepping van de vele instellingen, welke dienden tot bevordering
van nijverheid en handel en tot verhooging en bescherming van het
aanzien der stedelijke producten, bijzonder van die, welke naar elders
werden uitgevoerd. Daarnaast moet tevens worden erkend, dat in
den regel datzelfde patriciaat op politiek en economisch terrein ten
eigen bate schromelijk misbruik maakte van de machtspositie, die het
zich had weten te verwerven.
Vooral in steden waar de lakennijverheid overheerschte — wat
in Vlaanderen en Brabant het geval was — wekte het optreden van
de patriciërs bij de talrijke arbeiders, die van deze industrie afhankelijk waren, felle verbittering. Niet alleen de wijze, waarop het loonvraagstuk door den magistraat in overleg met de leden van het
„Lakengilde" 1 ) werd geregeld, ook de toepassing van het truckstelsel kweekte vooral bij de voornaamste arbeiders der industrie,
n.l. de wevers en de vollers, een geest van opstandigheid. Ook
waren de handwerkers geheel uitgesloten van de bedrijfscontrôle,
d.i. het toezicht op arbeid en productie. Met den lakenverkoop,
waarmee de patriciërs hun winsten maakten, mochten zij zich in het
geheel niet bemoeien. Toch zouden al deze grieven vermoedelijk niet
tot gewapende conflicten hebben geleid, indien de handwerkers toegang hadden verkregen tot het „Lakengilde". Maar ook de toetreding
tot dit lichaam, dat de geheele lakennijverheid regelde, was hun al
vroeg ontzegd. Bovendien hadden de handwerkers tevens ernstige
klachten tegen het stedelijk bestuur of den magistraat, waarvan de
leden voortkwamen uit dezelfde maatschappelijke klasse, die het heele
economisch leven regeerde. Overal en zooveel de stedelijke overheid
1) Het „Lakengilde" of „Gilde der draperie", dat in bijna iedere stad van
Brabant werd aangetroffen, bestond hoofdzakelijk uit de op het einde van de
twaalfde eeuw en in de dertiende eeuw opgekomen handelsai ïstocratie Het was
een aristocratisch instituut van handelaars en ondernemers, die van „egheen
ambacht en sijn". Meestal verkreeg het staatkundige macht en stond het als
tweede orgaan van de groóte burgerij naast het stadsbestuur, v. d. Linden, Glides'
marchandes, biz. 37 e.V.; ν. d. Linden, Leuven, biz. 57, e.V.; Cuvelier, Institutions,
blz. 212; Brughmans, Anciennes institutions, biz. 112, e.V.; Planitz, Kaufmanns
gilde.
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maar kon, kantte zij zich tegen alles, wat de economische ontvoogding der handwerkers kon bevorderen. Waar zij maar gelegenheid
had, voerde zij een particularistische politiek en was er op uit om
vóór alles de belangen van het patriciaat te dienen. Vooral haar fiscaal beleid gaf meermalen reden tot rechtmatig klagen. In bepaalde
gevallen werden de patriciërs van stedelijke belastingen vrijgesteld,
terwijl meerdere malen de door de handwerkers bijeengebrachte gelden, somtijds tengevolge van gepleegde corruptie, in de kas van de
patricische partijgangers verdwenen. Voegen we hier nog bij het
isolement, waarmee de magistraat zijn oligarchische politiek uitoefende, dan hebben we een, zij het een beknopte samenvatting van
de belangrijkste motieven, die sinds de eerste helft van de dertiende
eeuw in de steden tusschen Maas en Noordzee tot een gespannen
verhouding tusschen het patriciaat en de kleine burgerij hebben geleid *).
Bij dezen stand van zaken viel van den kant van het patriciaat
uiteraard niet te verwachten, dat het de ambachtsgroepen in haar
streven naar economische onafhankelijkheid welwillend tegemoet
zou treden. Hadden immers de handwerkers eenmaal corporatieve
bevoegdheid verkregen, dan waren zij bij machte, door het vaststellen
van loonen en arbeidsvoorwaarden, van productiemethoden, verkoopsprijzen, e.a. zich op gemakkelijke wijze te verrijken en in
de leidende functies van het economisch leven binnen te dringen.
In dat geval kon hun staatkundige ontvoogding nog wel tijdelijk
worden geremd, maar niet blijvend worden tegengehouden. Onder
deze omstandigheden bleef in den regel aan de ambachtsgroepeeringen weinig anders over dan te trachten de macht der patriciërs
met geweld te breken en op die wijze invloed en medezeggenschap
in het stedelijk regiment te veroveren. Bij dezen strijd werden de
eischen met betrekking tot de corporatieve ordening der ambachten
vaak op den achtergrond gedrongen en kreeg het conflict een zuiver
politiek aspect. Fel is doorgaans de worsteling tusschen beide groepen
of klassen van burgers geweest. Langen tijd bleken de handwerkers
niet opgewassen tegen hun militair geschoolde tegenstanders. Alleen
had hun militant optreden tot gevolg, dat aan enkele economische
en hier en daar ook aan sommige politieke eischen bepaalde concessies werden gedaan, terwijl een enkele maal aan een of andere
groep zelfs een corporatief statuut werd verleend 2 ). Maar hun groóte
!) Pirenne, Histoire de Belgique, I, biz. 342, e.V.; Pirenne, Anciennes démocraties, blz. 157, e.v.
2
) Dit was o.a. te Brussel het geval.
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gemeenschappelijke wensch: hervorming van de stedelijke constitutie
in democratischen zin, teneinde langs dien weg hun staatkundige en
corporatieve desiderata door te zetten, werd vóór den aanvang van
de veertiende eeuw nergens vervuld 1 ). Voor toegeven aan dien eisch
was de patricische partij, zoolang zij dit kon tegengaan, onder geen
beding te vinden. Alleen het deugdelijk georganiseerd wapengeweld
der voor haar politieke en economische vrijheid vechtende volksklasse van handwerkers heeft haar doen zwichten: in Vlaanderen
aanstonds na den Gulden sporenslag in 1302; in het land van Luik
in de veertiende eeuw; in Brabant in de tweede helft van de veertiende eeuw en in het begin van de vijftiende 2 ).
Twee factoren blijken voor het verloop van dezen strijd van beteekenis te zijn geweest: de kundige leiding der tegenpartij en de
houding van den landsheer. Wisten de handwerkers zich onder aanvoering van een bekwaam leider te plaatsen en daarbij tevens het
1) We gebruiken hier en in het vervolg het woord „democratisch" in navolging
van sommige historici, o.a. Pirenne, die het graag bezigde om het streven naar
staatkundigen invloed bij de gilden te typeeren. Het heeft hierbij echter niet volledig dezelfde beteekenis als b.v. in de tegenwoordige uitdrukking „democratische
regeeringsvorm" of „democratie". In het laatste geval staat het tegenover monarchieën aristocratie of oligarchie. Monarchie hebben we, wanne-r één persoon buiten
den invloed van het volk om, het gezag ontvangen heeft, uitoefent en overgeeft.
Van aristocratie of oligarchie spreekt men, wanneer het gezag op dezelfde wijze
aan een kleine groep van personen toekomt. Daartegenover staat dan de democratie, waarbij het gezag bij het geheele volk berust, hetwelk dit laat uitoefenen door organen, die het zelf gekozen heeft en voortdurend onder controle
houdt. Voor echte democratie moeten dus twee voorwaarden vervuld zijn:
a) het gezag berust bij alle volwassen individuen der bevolking, onverschillig van
welken stand ze zijn; b) de organen, die het gezag van het volk (dus niet hun
eigen gezag) uitoefenen, worden door alle volwassenen tesamen aangewezen.
Welnu, deze twee punten waren nooit het doel van het streven der gilden: ten
eerste streden zij slechts voor hun eigen beroep; ten tweede wezen zij de eigenlijke
gezagsdragers niet aan, maar trachtten zich door middel van vertegenwoordigers
te verdedigen tegen het gevaar van machtsoverschrijding. Omdat echter het
grootste gedeelte van de bevolking niet tot de hoogere standen behoort maar tot
de lagere, is men gemakkelijk geneigd, om staatkundige bemoeiingen, die uitgaan
van lagere groepen, democratisch te normen. Reeds Aristoteles schijnt onder
democratie een overheersching door het lagere deel der bevolking verstaan te
hebben.
2
) Pirenne, Anciennes démocraties, blz. 157 e.V.; Pirenne, Histoire de Belgique,
I, blz. 377 e.V., II, blz. 27, e.V.; v. d. Linden, Leuven, blz. 21; Verhavert,
Leuven, blz. 38; Cuvelier, Institutions, Liz. 246; Wauters, Bruxelles, I, blz. 83
e.V.; Des Marez, Organisation, blz. 16 e.V.; Des Marez, Maatschappelijke beweging; ν. -Roosbroeck, es., Geschiedenis, Deel I; v. d. Kinderen, Le siècle
des Artevelde.
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centraal gezag op hun hand te krijgen, dan eindigde de krachtmeting
overal, hier weliswaar vroeger dan ginds, in hun voordeel.
Met de opname der ambachtsgroepeeringen in het stadsregiment
werden de beroepsvereenigingen der handwerkers tot publiekrechtelijke lichamen verheven. In sommige gebieden, zooals in Vlaanderen
in 1302 en te Brussel in 1421, gebeurde dit voor alle vereenigingen
vrijwel gelijktijdig; elders, zooals o.a. te Leuven na 1360, voltrok
zich de corporatieve ordening der ambachten meer geleidelijk. In
beide gevallen werd de groepeering toegerust met zekere publieke
bevoegdheden ten aanzien der uitoefening van het ambacht der beroepsgenooten. Tot dat doel ontving het gilde van de overheid een
keur of gildebrief, waarin de grondregelen waren vastgelegd, waarnaar de corporatie zich had te richten. Binnen het raam van deze
grondregelen, ook wel juridisch of wettelijk statuut genoemd, bezat
het gilde de bevoegdheid het beroepsleven der leden in bijzonderheden te regelen ^ . Daardoor werd het ambacht aan de onmiddellijke
rechtsmacht van de stadsoverheid onttrokken en ging de jurisdictie
ten aanzien van het in corporatief verband uitgeoefende beroep op
de corporatie over 2 ). Toch werden de gilden niet als kleine republieken, met een van het stadsbestuur onafhankelijk bestaan. "Want
evenals zij door het stadsbestuur in het leven werden geroepen, konden zij door ditzelfde bestuur weer worden opgeheven, als dit noodig
of gewenscht bleek. Bij geschillen tusschen gilden onderling trad
bovendien de schepenbank of de stadsraad op als rechtsprekende
instantie. Ging de corporatie haar bevoegdheden te buiten door handelingen te verrichten strijdig met het juridisch statuut of het algemeen belang, dan kon de overheid bepaalde bevoegdheden weer aan
zich trekken of nieuwe verplichtingen opleggen. Zelfs was de corporatie lang niet altijd vrij in de keuze van haar bestuurders en
oefende de stadsoverheid meermalen ook op de verkiezing van de
1) Verhavert, Leuven, blz. 38, blz. 39.
) Zoodra de ambachts-groepeering uit de vóór-corporatieve periode draagster
werd van overheidsrecht, was een corporatie in juridischen zin geboren. Eigen
wetgeving, bestuur en rechtspraak waren haar formcele kenmerken. Daar deze
vrijheden niet altijd tegelijk werden toegekend, is het niet altijd mogelijk vast
te stellen of een ambachtscorporatie als zoodanig is ontstaan. Het corporatieve
recht toch is een relatieve kwaliteit, welke in meerdere of mindere mate kon
worden bezeten. Werd het corporatieve recht verleend door den hertog of het
stadsbestuur, dan was daarmee tevens de verheffing tot ambachts-corporatie
voltooid. Geschiedde dit door de gilden zelf, dan was latere bevestiging door de
overheid noodig.
z

2

ιΚ
belangrijkste gildefunctionarissen een beslissenden invloed uit. Algeheele onafhankelijkheid in de regeling van het beroepsleven hebben
de ambachtsgroepen derhalve nimmer bereikt.
B.

In 's-Hertogenbosch.

Zooals we reeds zeiden, missen we ten aanzien van s-Hertogenbosch de gegevens om vast te stellen of de oudste ambachtsgroepeeringen al dan niet in vroegere verbanden wortelen. Vermoedelijk
staan we sterk, wanneer we aannemen, dat zij hier op vrijwel gelijke
wijze zijn ontstaan als in Vlaanderen en in de voornaamste Brabantsche steden.
Waarschijnlijk waren het uitsluitend economische en militaire
motieven, die den Brabantschen hertog vóór 1196 bewogen om de
plaats, waarop Den Bosch thans gelegen is, van de „villa Ortinon"
af te scheiden en stedelijke rechten te verkenen. Naast de ambachtslieden, die reeds als vrije burgers in de nieuwe stad (nova civitas)
gevestigd waren, kwamen gaandeweg ook handwerkers van elders
zich vestigen, daartoe aangelokt door de groeiende werkgelegenheid
en door de vrijheid, die bij verhuizing naar de stad door den hertog
in het vooruitzicht werd gesteld 1 ). Eenmaal in het stedelijk leven
ingeburgerd, begonnen de ambachtsgenooten al gauw naar blijvende
samenwerking te streven en zich in beroepsvereenigingen te organiseeren. De motieven, die hen daartoe noopten, waren geen andere,
dan die van hun Vlaamsche en Brabantsche collega's, waarover we
zoo juist hebben gesproken. Evenals deze ontmoetten zij op hun weg
naar ontvoogding van het beroepsleven eenzelfde, zij het kleinere
kring van tegenwerkende, patricische families, gewend de zetels van
den magistraat te bezetten en — zooals aanstonds zal blijken — de
kleine luiden uit te buiten. Namen van personen als Gruyter, Coman
en Fermentator, die in de dertiende eeuw in den schepenstoel van
*) Het gevolg van een verhuizing naar Den Bosch vinden we in het Privilegium Trinitatis. „Nadien dat een man es worden porter in de Stadt van Den
Bosch, sone sal hi niet sculdech sijn iemans eyghen te wesen, mer hi sal na die
rechte der Stadt vriheit ghebruken." In dit verband verdient de aandacht een
overeenkomst, die Hendrik I met zijn leenman Godfried, heer van Breda, in 1212
heeft gesloten. Hierin vinden we bepaald, dat de lieden van Godfried vrij in
de „oppida nostra ab antiquo aedificata", met name 's-Hertogenbosch (Buscum),
Sichern, Lier, Aerschot, Antwerpen en Leuven kunnen gaan wonen, zooals dit
van ouds geoorloofd is geweest. Dit in tegenstelling met Oisterwijk, Arendonk,
Herenthals, Turnhout en Hoogstraten, welke steden hij eerst kort geleden had
gesticht, v. Zinnicq Bergmann, Hertogdom Brabant, blz. 179, e.V.; Th. L. v. Goor,
Beschrijving der Stadt en lande van Breda, 1744, blz. 412.
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Den Bosch zitting hadden 1 ), wijzen er op, dat ook zij door middel
van handel en nijverheid waren rijk geworden. Ten aanzien van
deze karakteristiek wijken de Bossche patriciërs dus niet af van hun
standgenooten te Leuven en Brussel. Wel ontbrak in Den Bosch de
indeeling van het patriciaat in zeven geslachten, zooals die in de
eerste en tweede Brabantsche hoofdstad werd aangetroffen. Ook de
aanwezigheid van een „Lakengilde" als autonome groepeering van
de stedelijke patricische groothandelaren in laken, zoekt men in
's-Hertogenbosch tevergeefs. De verklaring van deze feiten zal wel
hoofdzakelijk moeten worden gezocht in den jongeren leeftijd van de
Bossche lakenindustrie en in de daarop aansluitende geringere beteekenis van den stedelijken koopmansstand. Het is dan ook alleszins te
begrijpen, dat de patriciërs van Den Bosch zich nimmer in rijkdom
noch in politieke macht met hun Leuvensche en Brusselsche collega's
hebben kunnen meten.
Niettemin had ook het Bossche patriciaat zijn politieke machtspositie te verdedigen tegen de groepeeringen der ambachtslieden, die
niet alleen verbitterd waren over het partijdige beheer der stedelijke
financiën in het belang der patricische partij, maar tevens niet
konden verkroppen, dat patricische kooplieden of gewezen kooplieden, in wie zij niet het geringste vertrouwen stelden, hun van
bovenaf allerlei dwingende regelingen oplegden ten aanzien der uitoefening van hun beroep.
Tegen deze misstanden kwamen de ambachtsgroepeeringen in verzet. Zij wenschten een eerlijk en onpartijdig beheer der stadsfinanciën
met daarnaast een — door het stadsbestuur bekrachtigde — regeling
van het beroepsleven, zooals zij die zelf hadden ontworpen en nader
zelfstandig zouden uitvoeren. Maar noch het een noch het ander
konden de ambachtsgroepeeringen bereiken zonder politieken invloed
of politieke medezeggenschap. En daar het patriciaat zijn machtspositie op dit gebied niet anders dan gedwongen wilde prijsgeven,
konden vanzelfsprekend conflicten niet uitblijven. Reeds in de tweede
helft van de dertiende eeuw kwamen dan ook de Bossche ambachtslieden tot anti-patricische demonstraties. Onmiddellijke aanleiding
daartoe was de strijd tusschen het geslacht der Coptiten en dat der
Beckerlingen 2 ), een strijd, die vermoedelijk eenzelfde dynastisch
karakter droeg als het bekende conflict tusschen de Colneren en de
Blankaerden te Leuven. In dezen strijd tusschen twee Bossche families kozen de ambachtsgroepeeringen partij voor een der beide ge1) v. Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche, 1670, blz. 62.
) Volgelingen van Jacobus Tijt en van het geslacht Becker.
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slachten en kwamen daardoor te staan tegenover het grootste deel
van het stedelijk patriciaat. Dit laatste meenen we althans te mogen
afleiden uit het feit, dat in 1262 (28 Januari), dus vlak ná of nog
tijdens het evenvermelde conflict, de magistraat van Den Bosch met
die van Leuven een overeenkomst sloot om iedere twist tusschen beide
steden te weren 'J. Steunend op deze coalitie hoopte het Bossche stadsbestuur niet alleen in staat te zijn den invloed van het landsheerlijk
gezag op den stedelijken gang van zaken te remmen, maar ook te
zijn opgewassen tegen de ontwakende kracht der ambachtsgroepeeringen. Jammer genoeg zijn over de geschiedenis van het laatste
kwart der dertiende eeuw geen archivalia of andere gegevens bewaard gebleven. Want hoogstwaarschijnlijk is in die periode de
patricische familiestrijd nog meermalen opgevlamd en hebben de
ambachtsgroepeeringen de zijde van een der partijen gekozen. Bij die
gelegenheden zullen zij wel niet hebben verzuimd, om ook de verlangens, die zij ten aanzien van het beroepsleven wenschten te zien
ingewilligd, nadrukkelijk kenbaar te maken. Bovendien zal ook de
landsheer vermoedelijk niet hebben nagelaten zijn houding ten opzichte van die ambachtelijke verlangens te bepalen.
Waren dus de historische gegevens over deze laatste decenniën der
dertiende eeuw niet verloren gegaan, dan hadden we waarschijnlijk
thans kunnen vaststellen, hoe in die tijdsperiode de Bossche ambachtsgroepeeringen, zoowel ten aanzien van het eigen leven der groepen
als in haar verhouding tot het stadsbestuur en het landsheerlijk
gezag zich hebben ontwikkeld. Hoe dit ook zij, zeker is, dat in den
loop der dertiende eeuw de ambachtsgroepen der groóte steden van
Vlaanderen en Brabant zijn uitgegroeid tot een geduchte macht, die
op 11 Juni 1302 zelfs leidde tot de democratische zegepraal der
Vlaamsche ambachten op den Groeningen Kouter. Deze zegepraal
stelde de Vlaamsche handwerkers in het bezit van den door hen zoo
vurig begeerden politieken invloed en van de zoo taai nagestreefde
corporatieve zelfstandigheid. In dit verband wijzen we er hier op,
dat de Brabantsche hertog nog in hetzelfde jaar (21 November 1302)
aan de Bossche smeden een corporatief statuut verleende en dat
twee jaar later, in 1304, ook de schoenmakers en looiers hun groepeering door denzelfden hertog als corporatie zagen erkend. Het
lijkt ons niet gewaagd aan te nemen, dat de hertog, onder den indruk
1) Cuvelier, Oorsprong, blz. 127, e.V.; v. Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche,
1670, blz. 49, e.V.; v. d. Linden, Leuven, blz. 49, e.V.; Verhavert, Leuven, blz. 35.
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van wat de ambachtsgroepen in Vlaanderen hadden bereikt, er toe
gebracht is, ook aan eenige — de belangrijkste — groepeeringen in
Den Bosch beduidende concessies in corporatieven zin te doen, met
het doel deze stevig aan zich te binden. Aan de andere groepeeringen
werd hierdoor het vooruitzicht geopend, dat ook zij te gelegener
tijd als corporatie zouden worden erkend. In ieder geval blijkt
uit het gebeurde duidelijk, dat op het laatst der dertiende eeuw
onder de Bossche ambachtslieden een sterk verlangen leefde naar
corporatieve ordening van hun beroep, een ordening, die zij tot
dusverre vergeefs hadden nagestreefd.
De vorengeschetste welwillende houding van den hertog tegenover
de handwerkers bleek echter niet van langen duur. Al vrij spoedig,
reeds in 1306 trad daarin een opvallende wijziging aan den dag. De
politieke conjunctuur van het oogenblik schijnt daaraan niet vreemd
te zijn geweest. Immers in hetzelfde jaar 1306, hoofdzakelijk onder
den invloed der duurzaamheid van de zege der Vlaamsche ambachtsgroepen op den Groen ingen Kouter, sloeg de democratische verzetbeweging tegen het patriciaat met ongekende felheid over naar alle
groóte steden van Vlaanderen en Brabant 1 ). In dit algemeene conflict kon de landsheer van Brabant, hertog Jan II, geen neutraal
standpunt innemen en moest hij zijn houding vóór of tegen een van
beide partijen bepalen. Ongetwijfeld nu mishaagde het hem niet
weinig, dat het patriciaat zich in het bestuur van zijn steden meer
en meer onafhankelijk van hem wilde maken en daarbij steeds minder
acht sloeg op de hem toekomende rechten. Bovendien moest hij
iederen financiëelen en militairen steun der stad met privileges betalen. Hiertegenover stond, dat de stedelijke aristocratiën overal,
vooral te Leuven en Brussel, in het geheel der bevolking een zeer
hechte en sterke positie innamen, zoodat aan haar houding veel voor
den hertog gelegen was. Daarbij kwam, dat de hertog voor zijn veldtochten nimmer vergeefs een beroep deed op de patriciërs, die bovendien goed getrainde strijders bleken te zijn en zich altijd bereid toon1) Voor Leuven: (ijofi): Verhavert, Leuven, blz. 37; v. d. Linden, Leuven,
blz. 21; Cuvelier, Institutions, blz. 246, e.v. Voor Brussel: (1306): Wauters,
Bruxelles, I, blz. 83, e.V.; Des Marez, Organisation, blz. 16, e.v. —. Voor Antwerpen (1302) en Mechelen (1303): Prims, Antwerpen, IH, blz. 62, e.V.; Laenen,
Mechelen, blz. 27J, e.v. —. Voor Vlaanderen (1302): Huys, Mutualiteit; Des
Marez, Evolution corporative, blz. 482; v. Roosbroeck c.s., Geschiedenis,
Deel I; v. d. Kinderen, Le siècle des Artevelde; Pirenne, Anciennes démocraties;
Pirenne, Histoire de Belgique, Deel I en Deel II.
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den, om, zij het uit dt stadskas, bij te dragen in de niet geringe kosten
der hertogelijke oorlogen. Deze overwegingen, ontleend aan de landsheerlijke belangen van den hertog, bewogen dezen partij te kiezen
vóór het patriciaat, waarmee hij zich trouwens ook maatschappelijk
meer verwant voelde. Dit zou blijken bij den op handen zijnde gewapenden strijd tusschen de democratische en patricische elementen
van de stad. Deze strijd werd in den winter van 1305—1306 gevoerd
tusschen den heer van Kuyc, seneschalk van den hertog en het
Bossche „gemeen", op het grondgebied tusschen Hintham en Rosmalen. H e t „gemeen" behaalde de overwinning. Het zette de patricische stadsregeering af en verving haar met toestemming van den
hertog door een meer democratisch samengesteld bestuur. Maar deze
constitutioneele overwinning is slechts van zeer korten duur geweest.
Profijt trekkend van den algemeenen landstoestand, wetende, dat
overal conflicten uitbraken of op het punt stonden uit te breken,
slaagde het Bossche patriciaat, hoewel militair verslagen, in zijn
pogen, den hertog te overreden, om andermaal tusschenbeide te
komen. Dit geschiedde reeds op 13 Februari 1306. Blijkbaar beangst
voor de dreigende maatregelen van den hertog en vreezend diens
sympathie voorgoed te verspelen, boog het „gemeen" voor de landsheerlijke macht en verzoende zich met den hertog. Het nieuw gevormde, democratisch georiënteerde stadsbestuur werd afgezet en
wederom door een meer aristocratisch regiment vervangen. In het
charter van 1306, dat daarop betrekking heeft, lezen we:
„Revocantes etiam et penitus cassantes per presentes magistratum communitatis seu aliud regimen si quod alias in dicto
oppido nostrum concessum est, litterasque super hoc obtenías
et quicquid per has actum est aut subsequutum" 1 ).
Aanvankelijk dus had de hertog de nieuwe samenstelling van het
stadsbestuur goedgekeurd. Doch van nu af zouden alleen schout,
schepenen en gezworenen de stad regeeren. We lezen immers:
. . . .„statuimus et volumus ut dictum oppidum nostrum cum
populo suo et omnibus ad idem spectantibus per nostrum
iudicem ac nostros scabinos et iuratos dicti oppidi, qui ex
parte nostra secundum ius et antiquam dicti oppidi consuetudinem fuerint instituti, regatur et gubernetur in omnibus,
prout secundum iura dicti oppidi ab antiquo servata consuevit
per eosdem" 2 ).
1) B. 7, art. i j .
2) В 7, art. 11.
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Voorts werd de stad verglicht aan den hertog Ook nog een boete
te betalen van niet minder dan 5.500 ponden payements.
Niettegenstaande deze maatregelen voelde blijkbaar de nieuwe
magistraat zich toch niet veilig en vreesde wellicht een herhaling der
democratische wpelingen. Alleen zóó immers is te verklaren, dat het
stadsbestuur het in 1313 noodig oordeelde het verbond met Leuven
te vernieuwen, waarbij partijen elkaar beloofden „de een den andere
bi te staene ende te helpene te haren rechten te houdene" 1 ).
De vraag is hier gewettigd, hoe de ambachtsgroepeeringen in den
winter van 1305—1306 er toe gekomen zijn den strijd aan te binden
tegen den vertegenwoordiger van den hertog, den heer van Kuyc,
niettegenstaande de landsheer reeds in 1302 aan de smeden en in
1304 aan de schoenmakers en looiers een corporatief statuut had
gegeven. De reden hiervan moét wellicht voor een deel worden gezocht in een solidariteitsgevoel der gezamenlijke ambachten, maar
schuilt toch hoofdzakelijk in het feit, dat die strijd een politieke
klassestrijd was, een strijd van de kleinburgerlijke en lagere volksklasse
tegen het machtsmisbruik der klasse van het stedelijk patriciaat.
Duidelijk blijkt dit uit den inhoud van het evengenoemde charter
van 1306. Daarin toch wordt met niet te misduiden openhartigheid
uitgesproken, dat geen economische, maar zuiver politieke aspiraties
het „gemeen" naar de wapenen hadden doen grijpen. Vooral het
willekeurig zetten van de accijnzen door den magistraat en het
onrechtvaardig omslaan van de belastingen hadden den opstand ver-'
wekt. De volksklasse wilde voortaan zelf zitting hebben in het stadsregiment en mede beslissen over het beheer der stedelijke financiën.
Maar na haar eigenmachtig en gewelddadig optreden kon de hertog,
gelet op 's lands belang, onmogelijk aan dit radicaal verlangen der
volkspartij voldoen. In de toekomst — zoo bepaalde hij — zouden
alleen „judex, scabini et jurati" de stadsregeering vormen 2 ). Toch
weigerde de hertog aan de volksklasse niet iedere politieke tegemoetkoming. Zelfs op die punten, welke tot de scherpste tegenstellingen
tusschen partijen hadden geleid, trad hij haar welwillend tegemoet.
Voortaan mocht de magistraat geen accijnzen meer zetten noch belastingen over de burgers omslaan, tenzij met goedkeuring van betrouwbare en vroede mannen, twee uit iedere ambachtsgroepeering.

!) G.A. 's-Hertogenbosch, no. 33.
) B. 7, art. 11. Zie noot op blz. 27.
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door den magistraat te kiezen en behoorlijk te beëedigen. De tekst
die op deze regeling betrekking heeft, luidt:
„Ita tarnen quod iudex noster, scabini et iurati nostri de
Buscho Ducis, assumptis de quolibet officio eiusdem oppidi
duobus viris fidedignis et discretis, de ipsorum iudicis, scabinorum et iuratorum Consilio ad hoc eligendis, imponendi et
ordinandi dictas pecuniam et assissias habeant potestatem;
quos viros de singulis officiis ipsius oppidi ad hoc assumendos
sub iuramento sollempniter prestando astringi volumus ad
dandam operam et consilium simul cum ipsis iudice, scabinis
et iuratis nostris diete pecunie et dictis assissiis rationabiliter
imponendis seu ordinandis.
Promittimus insuper ad maiorem promotionem eorundem,
quod ab omnibus et singulis, quibus aliqua pars diete pecunie
per dictos iudicem, scabinos ас iuratos et viros officiorum
ad hoc asjiumjendos imposita, solutionem plenariam eis absque
omni difficultate et mora per dictum nostrum iudicem fieri
faciemus" 1 ) .
Er zijn redenen om aan te nemen, dat het patriciaat, hoewel in zijn
oligarchische positie hersteld, door de hertogelijke concessies aan de
ambachtsgroepeeringen gedaan, zich beleedigd heeft gevoeld. In ieder
geval moet de goede verstandhouding met den hertog alweer spoedig
te wenschen hebben overgelaten. Immers reeds drie maanden na de
tot standkoming van het vredestractaat (i Mei 1306) wordt aan
Johannes Rover, Johannes van Arkel en meerdere andere patriciërs
ten laste gelegd, dat zij
„de stat van Den Bossche aan eenen andre here wille hadden
te bringhe" 2 ).
Ongetwijfeld heeft deze poging tot landverraad diepen indruk op
den hertog gemaakt. Toch heeft hij daarin geen aanleiding gevonden
den status quo te wijzigen en strafmaatregelen tegen de bedrijvers
van het kwaad te nemen. Vermoedelijk is dit daarom nagelaten,
wijl de magistraat zelf buiten het complot was gebleven en de poging
slechts tot een eerste begin van uitvoering was gebracht.
Intusschen bleken de concessies, door den hertog op financieelbestuurlijk gebied aan de ambachts-groepeeringen gedaan, voor dezen
een geschikt en welkom middel te zijn om gaandeweg het heele
1) B. 7, art. 6, art. 8.
2) G.A. 's-Hertogenbosch, no. 28.
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financiëele beheer der stad onder haar toezicht te brengen. Reeds in
1336 zetelen dan ook haar vertegenwoordigers naast schepenen en
gezworenen in het stedelijk bestuur, om met dezen alle financiëele
aangelegenheden te behandelen. Men luistere in dit verband naar de
volgende passage uit een brief van Jan III van 1336:
„Voirt ordineren wy, dat die scepenen, die nu sijn of naemaels sijn sullen op onse stat van Den Bosch engeenen commer maken en sullen noch mogen, en si bi rade ende wetene
van den geswoirne, den dekene ende een deel der goede knapen der stat vorscreven.
Voirt sullen wy setten elx jaere twe borsedragers in onse
vorschrevene stat, bi rade onser scepenen, ende die sullen
hebben eenen slotel van onser stat zegel met onse scepenen
ende geswoirne, dekene van den ambachten ende een deel
van den goeden knapen van de stat. Ende dése borsedrageren
seien ontfaen alle der stat renten, ende men sal hem loven bi
rade van onsen scepenen, geswoirne, dekene ende een deel der
goede knapen van onse voirscreven stat.
Voirt geven wy onse voirschrevene stat, dat si der gemeynten bruken mag na rade onser scepene, geswoirne, deken ende
een deel der goeder knapen van onzer stat voirschrevene,
(sonder) yet tegen ons ocht tegen oir (te) mesdoin.
Voirt geven wy onse stat voirs., weert dat si naemaels in
commer viele, also dat men dien commer met onser stat renten
niet vergelden en conde, dat si dien commer binnen onser
stat ordineren ende nemen ter minste scaden bi raden onser
scepenen, geswoirne, dekenen ende een deel der goeden knapen
onser voirsz. stat dien comer mede af doen" *).
In 1344 blijkt de bevoegdheid der dekens van de ambachten zich
zelfs over alje bestuurszaken te hebben uitgebreid. In een charter van
datzelfde jaar en van denzelfden hertog heet het:
„Voirt wat gedaen es ende gemaict by den scepenen, geswoernen, borzedragenen, dekene van den ambachten off by al
denghenen, die in regimenten off in officien geweest hebben
onser voirs., stadt van Den Bossche.... wy loven ende confirmeren ende p r i s e n " . . . . 2 ).
En in den aanhef van een overeenkomst van 29 September 1363
tusschen het stadsbestuur en den hertog en de hertogin van Brabant,
1) B. 13, art. 9, art. 14.
2) B. 14, art. 1.
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Wenceslaus en Johanna, over de woonplaats der buiten en gekochte
poorters, lezen we:
„Wy scepenen, geswoerne, rentmeesteren, dekene van den
ambachten, een deel der goede knapen ende die ghemeyne
stat van sHertogenbosch doen cont ende kenlijc allen luden,
dat wy met onsen lieven here den hertoeghe ende onser liever
vrouwen der hertoeghinne van Lussenburch ende van Brabant
ende met haren goeden rade overdraghen s i j n " . . . . 1 ).
Hoe zijn de ambachtsgroèpeeringen van Den Bosch tot deze politieke macht gekomen? In de meeste steden van Vlaanderen en Brabant is een gewapende strijd van het „gemeen" tegen de macht van
het patriciaat noodig gebleken, om de politieke aspiraties der
ambachtsgroèpeeringen te bevredigen. Te Leuven werd deze strijd
gevoerd onder leiding van Pieter Coutereel. In een bloedig gevecht
behaalde de volksklasse eind Juli 1360 de overwinning op het patriciaat en verzekerde daarmee aan de ambachten een duurzamen
invloed op de stedelijke politiek. We zeggen: duurzamen invloed.
Immers de toenmalige hertog "Wenceslaus, die uit politieke en financieele overwegingen de lagere volksklasse van meet af had gesteund
om de macht van het door hem gewantrouwde patriciaat te breken,
was niet bereid, de behaalde democratische zege ongedaan te maken.
In een oorkonde van 1 September 1360 werden de politieke bevoegdheden der ambachtsgroèpeeringen nader geregeld en vastgesteld. De
gemeente-ambten werden in de toekomst tusschen de geslachten en
de ambachten verdeeld. Aan de geslachten werden vier schepenzetels
toegewezen, aan de ambachten drie (één aan de „guldebrueders", die
geen deel uitmaakten van de geslachten, één aan de wevers en één
om beurten aan de slagers en de smeden). De raad van gezworenen
zou voortaan uit twee en twintig leden bestaan: elf leden uit de
geslachten en elf uit de ambachten. Tevens werden voor de vervulling van de verdere gemeenteambten door .de elf gezworenen van
de ambachten elf personen uit de geslachten aangewezen, terwijl het
Gilde en de tien natiën d.z. groepen van ambachten, drie en dertig
personen zouden voorstellen, waaruit de gezworenen van de geslachten elf personen zouden aanwijzen om lid van den raad te zijn.
De ambten van „commoignemeester" en „guldekene" zouden tusschen beide partijen gelijkelijk worden verdeeld 2 ).
1) Onuitgegeven Charters van Brabant, Rijksarchief, 's-Hertogenbosch.
2
) Cuvelier, Institutions, blz. 248, e.V.; v. d. Linden, Leuven, blz. 2} en 24;
Verhavert, Leuven, blz. 34; Brughmans, Anciennes institutions, blz. i$6, e.v.
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Met betrekking tot 's-Hertogenbosch zijn we geneigd aan te nemen,
dat.— afgezien van de zeer kortstondige zege in het gewapend conflict van 1306 met den heer van Kuyc — niet een bloedige opstand
het middel is geweest om politieke macht aan de ambachtsgroepeeringen te verzekeren. Een sterke aanwijzing daarvoor lijkt ons gelegen in het feit, dat de wettelijke samenstelling van het stadsbestuur,
ook na de intrede van de vertegenwoordigers der ambachtsgroepeeringen, een uitgesproken aristocratisch karakter heeft behouden. Zoo
heeft in Den Bosch het derde lid van het stadsbestuur nimmer
eenigen constitutioneelen invloed op de samenstelling en benoeming
van het eerste en tweede lid gehad 1 ). Krachtens privilege van 16
September 1336 en van 18 Juni 1344 kwam de samenstelling van
het eerste en tweede lid van dit bestuur uitsluitend toe aan den
hertog. Alleen is bij privilege van i8 Maart 1388 door hertogin
Johanna aan de schepenen de bevoegdheid verleend, zelf nieuwe
schepenen te zetten, indien de hertog niet tijdig van zijn recht gebruik mocht hebben gemaakt 2 ). Voorts werd in Den Bosch, sinds de
tweede helft der veertiende eeuw tot 1408, het derde lid benoemd
door de aftredende dekens. In laatstgenoemd jaar evenwel verordende Anton, hertog van Bourgondië, dat de aftredende dekens
van ieder gilde aan de schepenen een schriftelijke voordracht zouden
voorleggen met de namen van degenen, die geschikt werden geacht
voor het deken-ambt, als van hen, die dit ambt reeds eerder hadden
bekleed 3 ). Uit deze voordracht werd dan door de schepenen het
derde lid gekozen. Elf jaar later evenwel, in 1419, werd dit recht
der schepenen, om het derde lid te benoemen, hun weder door hertog
Jan III ontnomen en in handen van de aftredende dekens gelegd 4 ).
!) Het stadsbestuur bestond uit drie leden: het eerste lid werd gevormd door
schepenen en gezworenen, het tweede lid door raden en het derde door de dekens
der ambachtsgilden. „Doen te wetene allen denghenen die deze jegenwoirdigc
sullen zien oft hoiren lesen, dat wy uyt erachte van onser voirs. commissie, ende
om die ter executie te stellen den XVI-ten dach van deser maendt (December
1494) gecompareert ende gecomen sijn int huys van deser stadt van sHertogenbossche, dair wy gevonden hebben in groóte ende souffissantlycke getalle representerende tlichaem ende al tgemeente van der voirs. stadt, te wetene voor
deerste let die van der wet ende geswoeren; voir die tweesten, die van den rade;
ende voir die derden let, de dekenen van den ambachten in getalle van vijfftich
off dairomtrent", В. 95, narratio.
2) В. г9, art. s: В. 443
) В. зб, art. ι, art. 2.
4) В. 39, art. 1.
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Wat leert ons nu een vergelijking der geschetste wijze van samenstelling der stadsregeering van Leuven en van Den Bosch? Niettegenstaande de bloedige zege der volksklasse te Leuven in 1360 slechts
in gematigden zin bij de samenstelling van het stadsbestuur tot uitdrukking is gebracht, vertoont toch dat bestuur sindsdien een kennelijk democratisch karakter. Zouden nu ook te 's-Hertogenbosch de
ambachten hun politieken invloed te danken hebben gehad aan een
bloedige overwinning der stedelijke volksklasse, dan mocht ook hier
ter stede een democratisch samengesteld stadsbestuur worden verwacht en is het moeilijk te verklaren waarom dit bestuur constitutioneel steeds zoo'n sterk aristocratisch accent heeft behouden. Tegen
deze onderstelling pleit trouwens ook het tempo van geleidelijkheid,
waarin de ambachtsgroepeeringen van Den Bosch, zooals hiervoor
vermeld, tot uitbreiding van hun invloed in het stadsbestuur zijn
gekomen.
Dit punt brengt ons ertoe, hier ook nog iets te zeggen met betrekking tot de vraag, hoe de diverse ambachtsgroepeeringen van
Den Bosch erin geslaagd zijn de erkenning als corporatie van de
overheid te verkrijgen. Merken we allereerst op, dat de bevoegdheid
tot het verkenen van gildekeuren of corporatieve rechten aan de
Bossche ambachtsgroepeeringen aanvankelijk uitsluitend toekwam
aan den landsheer. Onder hertog Jan II of Jan III evenwel is deze
bevoegdheid overgedragen aan het stadsbestuur. Het is niet mogelijk
uit te maken, door wien van deze beide hertogen dit is geschied. Het
eenige document, waarin van die overdracht melding wordt gemaakt,
is een keur der smeden van 1463, die daaromtrent in de narratio
enkel zegt, dat zij is geschied „by machten van brieve", d.i. bij privilege, als vergoeding waarschijnlijk voor eenigen geldelijken of militairen steun door de stad aan den hertog geboden.
Heeft deze overdracht in gunstigen of remmenden zin gewerkt op
den uitgroei der ambachtsgroepeeringen tot eigenlijk gezegde gilden
of corporaties en hoe liggen te dien aanzien de ons bekende historische feiten? In 1302 had hertog Jan H aan de smeden, en in 1304
aan de schoenmakers en looiers een keur verleend. De eerste daarna
volgende gildekeur, waarover we beschikken, dateert van 1327; zij
heeft betrekking op de slagers en is verleend door den magistraat van
de stad. Tevens blijkt nog, dat in 1354, eveneens door het stadsbestuur, een gildekeur is gegeven aan de schrijnwerkers, de draaiers,
de kuipers en de rademakers. Veel zeggen deze schaarsche gegevens
ons niet omtrent den invloed, dien de overdracht der hertogelijke
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bevoegdheid aan het stadsbestuur om gildekeuren te verleenen, in
werkelijkheid heeft gehad op de ontwikkeling der ambachtsgroepeeringen tot corporaties. Niettemin zijn die gegevens in ander opzicht
leerzaam. Reeds zagen we, dat te Leuven de instelling der ambachtscorporaties het resultaat is geweest van de overwinning, die de volksklasse in 1360 op het stedelijk patriciaat had bevochten. Te Brussel
zijn zij eerst in 1421 ingesteld, nadat een deel van het patriciaat
wegens samenzwering tegen graaf Philip van St. Pol, broer van hertog Jan IV, uit de stad was verdreven. In Den Bosch daarentegen
werden reeds in 1302 en 1304 door den hertog en in 1327 en 1354
door het stadsbestuur gildekeuren verleend. Ter verklaring van dezen
geheel eigen gang van zaken in Den Bosch wijzen we er op, dat
overal in dien tijd het stedelijk patriciaat er op uit was, zijn positie
van heerschende partij tegenover den landsheer te verdedigen en
zelfs ten koste van diens rechten te versterken. Ook waakte toemertijd het patriciaat angstvallig tegen iedere verovering of vermeerdering van invloed der ambachtsgroepeeringen en der lagere volksklasse
op het openbare leven. Evenwel niet in iedere stad was het patriciaat
even sterk en beschikte het over gelijken invloed. In den aanvang
reeds deelden we de redenen mee, waarom met name te 's-Hertogenbosch de positie van het patriciaat aanmerkelijk zwakker was dan
in andere Brabantsche groóte steden als Leuven en Brussel. Deze
omstandigheid nu maakte het den landsheer mogelijk, om zelfs tegen
den wil van het Bossche patriciaat, op corporatief terrein aan bepaalde ambachtsgroepeeringen concessies te doen, die hij zich in
steden met een machtig patriciaat niet kon veroorloven. Tevens
opende deze zwakkere positie van het patriciaat aan de ambachtsgroepeeringen de mogelijkheid — aanvankelijk met steun van den
hertog, doch later uit eigen kracht — zich een toenemenden invloed
in het stadsbestuur te verzekeren. Eenmaal in het bezit van dien
invloed, hebben blijkbaar de dekens deze practisch op zóó kundige
wijze weten te benutten, dat in den loop der jaren de magistraat er
toe gebracht werd aan diverse ambachten een gildekeur uit te reiken.
Is deze zienswijze juist, dan meenen we op dit punt als conclusie te
mogen vaststellen, dat eenerzijds de zwakkere positie en de geringere
politieke macht van het Bossche patriciaat het feit verklaart van de
veel vroegere politieke medezeggenschap der stedelijke ambachtsgroepeeringen, terwijl anderzijds deze vroegere politieke medezeggenschap der ambachtsgroepeeringen ons een uitleg geeft, waarom
onderscheidene van deze groepeeringen zooveel eerder met corpora-
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tieve bevoegdheden zijn toegerust, dan in andere Brabantsche steden
het geval is geweest.
De oudste

gildekeuren.

Van het woord „keur" geeft het Middel-Nederlandsch woorden
boek van Verdam de volgende verklaringen: „verordening door een
stad vastgesteld; besluit van het stadsbestuur, waarbij iets geboden
of verboden wordt; verordening, bevel, gebod in het algemeen, ook
лтап bijzondere genootschappen, gilden". Geen van deze verklaringen
kan als een volledige definitie van „keur" in den door ons bedoelden
zin worden aangemerkt. Hier wordt onder „keur" verstaan: een
samenstel van door de overheid of een gilde op schrift gestelde bin
dende regelingen, waarin rechten en plichten van gilde en gildeleden
zijn omschreven. Met opzet zeggen we niet „de" rechten en plichten.
Immers, het was een normaal verschijnsel, dat de wetgeving van een
gilde uit meerdere keuren was samengesteld en dat in elk van deze
slechts een deel dier rechten en plichten was vervat. Bovendien wer
den talrijke zaken, waarvoor later om strafrechtelijke reden een juiste
omschrijving noodig bleek, mondeling behandeld ofwel vielen die
zaken onder het gewoonterecht. Vandaar, dat de oudste keuren, in
vergelijking met latere, dikwijls vrij kort zijn. Het strafrecht vor
derde toen nog geen gedetailleerde omschrijving; het bedrijfsrecht
werd mondeling overgeleverd en kwam niet in de keur voor. Wijzi
ging van sociaal-economische toestanden en vooruitgang van de
techniek deden eerst in later tijden zich gelden en eischten eerst toen
een geschreven regeling 1 ) .
Zooals gezegd, vormt de keur, door hertog Jan II in 1302 aan de
smeden verleend en waarvan de tekst in afschrift in het Rood privilegeboek staat opgeteekend, de oudste aanwezige keur in Den Bosch.
Dat deze de eerste keur is geweest, die de smeden ontvangen hebben,
kan worden afgeleid uit de narratio van de reeds aangehaalde keur
der smeden van 1463. In dit jaar n.l. verleende Philips van Bour-

!) De corporatieve wetgeving gold voor een bepaald gebied en voor bepaalde
personen. Oorspronkelijk hebben de daarin vervatte privaatrechtelijke regels
meestal als gewoonten gegolden. Bekrachtiging door hertog of stadsbestuur
maakte deze regels tot overheidsrecht. Vooral sinds de zestiende eeuw geschiedde
opteekening niet tot bekrachtiging van bestaand gewoonterecht, maar tot vast
legging van nieuwe bepalingen.
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DE AMBACHTSGILDEN TE 's-HERTOGENBOSCH
(vóór 1629)
MET POLITIEKE BEVOEGDHEID »).
Ambachtsgilde
van de

Beroepen in de corporatie
opgenomen

Aanwezige

keuren

Smeden

plaatmakers
eschmakers
mesmakers
lemmetmakers
geweermakers
speermakers
hoefsmeden
grofsmeden
slootmakers
harnasmakers
instrumentmakers
sijsmakers
spijkermakers
sigtmakers
scheermakers
pannenmakers
spoormakers
zwaardmakers
ketelbuters

21 November 1302
27 Augustus 1463
29 Maart 1541

Molenaars en
olieslagers

molenaars
olieslagers

24 Mei IJ50

Bakkers

bakkers

9 September 1428
13 Februari 1546

Korenkoopers

korenkoopers

IJ

Slagers

slagers

9
16
4
1

Mei 1327
Juni 13Й1
April 1459
Juli 1549

Vischkoopers

vischkoopers

28
14
29
10

Februari 1482
Augustus 1489
Juli 1613
Januari 1614

Looiers en
schoenmakers

looiers
schoenmakers

8 Februari 1304
29 September 1377
28 September 1390
23 Maart 1407
30 September 1422
(zonder dagteekening)
1428/1429
1 Maart I4J7
2$ October 1581

Mei 1476
10 October 1509

) Blijkens keizerlijke ordonnantie van 12 Aug. 1525; В. 123, art. 7.
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DE AMBACHTSGILDEN TE 's-HERTOGENBOSCH
(vóór 1629)

MET POLITIEKE BEVOEGDHEID.
Ambachtsgilde
van de

Beroepen in de corporatie
opgenomen

Wolwevers

wolwevers

Kramers

kramers
tingieters

Aanwezige

keuren

6 Februari 1421
17 Juni 1493
17 Juli 1562
16 October IJ03
(tingieters)

Gewantsnijders
en droogscheerders

snijders
droogscheerders
gewantsnijders

S Januari IJ04 (snijders)
5 Januari 1504
(droogscheerders)
29 Mei 1584
(gewantsnijders)

Bontwerkers

bontwerkers

15 Mei I47J
10 Februari 1493
20 Augustus 1510

Nestelmakers,
bonnet- en
handschoenmakers

handschoenmakers
nestelmakers
riemmakers
taschmakers
buidelmakers
witleermakers
perkamentmakers

20 Mei 1448
20 September

Speldenmakcrs

speldenmakers
riemmakers

16 September I J H
15 Juli i 5 88

Schrijnwerkers
en kuipers

schrijnwerkers
draaiers
kuipers
rademakers

18 Juni I3J4
24 September 1378
18 Juni 1422
(zonder dagteekening)
1428/1429
6 September 1432
13 Juni Ij66

Verwers

weders
verwers

17 Juli 1499
j Juni 1573

Hoedenmakers

hoedenmakers

23 S;ptember 15 $7

Plattijnmakers

plattijnmakers

1464

—

Keur van Jan II, hertog van Brabant, gegeven aan het ambacht der smeden.
2i November 1302. Rood Privilegeboek, fol. 84 r .
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DE AMBACHTSGILDEN TE 's-HERTOGENBOSCH
(vóór 1629)

ZONDER POLITIEKE BEVOEGDHEID.
Ambachtsgilde
van de

Beroepen in de corporatie
opgenomen

Aanwezige

keuren

Vollers

vollers

il Maart 1377
23 April 1420

Linnenwevers

linnenwevers
tapijtwevers

11 November 1473
(autonom; keur)
28 Januari 1510
j September ij40
15 Januari 1583
27 Mei 1590

Goudsmeden

goudsmeden
zilversmeden

12 Augustus 1503

Sch'lders

schilders
stoffeerders
beeldensnijders
glasmakers
borduurmakers
legwerkers

5 September IJ46
31 Januari 1618

Chirurgijns

chirurgijns
barbiers

19 Juni IÎ53

Timmerlieden

timmerlieden
metselaars
leidekkers
straatmakers
scheep- of pleytmakers

22 April 1560

Lint- en passementwerkers

lintwerkers
passementwerkers

24 Juni IJ9J
12 Februari 1620

3
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gondië de smeden een nieuwe keur, omdat tengevolge van den brand,
die 17 Juni 1463 in Den Bosch woedde, waren teniet gegaan de
„caerten, privilegien ende brieven, den smedeambachte voirtijts verleent by onsen outvorder wilen hertogen Janne, hertoge
van Brabant saliger gedachten, in den jaere duscnt driehondert
ende twe, des Woensdaegs voer Sinte Katherinendach, ende
oie die brieven van ennigen rechten ende statuten, hen dairna by onsen scouthet en der schepenen onser voirs. stat by
machten van onsen outvorders brieve geordineert" 1).
Zeker hebben ook de kleinhandelaren in laken, gewantsnijders
genoemd, in 1321 een keur bezeten. Dit blijkt uit den tekst van een
ordonnantie op het snijden en verkoopen van laken in 1321. We
lezen hierin:
,,Ιη primis siquidem statuimus et ordinamus perpetuis observandum temporibus, quod nullus burgencium dicti loci de
Buscho Ducis et extraneorum quorumcumque infra ambitum
loei eiusdem pannos vendei aut vendere poterit inscidendo,
nisi prius ad ghuldam panniscidarum in domo pannorum
domini nostri ducis ex veteri consuetudine stantiuni, fuerit
solito iure sollempniter acceptatus" 2 ) .
Een lakenhal bestond in Den Bosch reeds in 12S7 en was vlak bij
de kerk der minderbroeders gelegen 3 ) .
In 1304 verleent hertog Jan II een keur aan de „dilecti fidèles
nostri calciatorts et frunitores 4 ). In 1327 ontvangen de slagers of
vleeschhouwers hun eersten gildebrief, terwijl de schrijnwerkers,
draaiers, kuipers en rademakers in 1354 „een ordonnantie en een
guide" krijgen.
Ook de weders (blauwverwers) en verwers worden in deze eeuw
als corporatie erkend; men leest het in de narratio van een keur van
het weder- en verwerambacht van 1499. De keur wordt vernieuwd,
omdat tengevolge van den stedelijken brand in 1419 een keur van
1360 en een keur van 1370 waren teniet gegaan, zijnde „den principaalen caerten ende letteren des voirs. ambachts". Belangrijke gegevens omtrent het gilde der vollers levert een keur van 1377; zij
bestaat uit niet minder dan 43 artikelen.
i)
)
3
)
*)
2

B.
D.
B.
B.

71, narratio.
8, art. 1.
3; Goossens, Onontgonnen Brabant, blz. 8.
4, narratio.
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Een interessant document vormt tenslotte de narratio van een
keur der bakkers van 1428. Uit deze narratio blijkt, dat op het einde
der veertiende eeuw verschillende ambachten, waaronder de bakkers,
over een geschreven wetgeving hebben beschikt. We lezen n.l. in
den tekst:
„ . . . . alsoe onlanx twist, geschild van woirden ende discoirt
in der stat voirs. onder den ambachten gerezen ende opgestaen
waeren overmids mennichfoldichheyt der carten ende privilegien ende punten dairin begrepen, die hon voirtijts van den
voirderen scepenen der stat voirseit geconsenteert ende verleent sijn geweest".... 1 ).
De onderlinge oneenigheid der handwerkersgroepen, waarvan in
deze narratio sprake is, ontstond dus wegens de talrijkheid der
door vroegere schepenen verleende keuren en de daarin vervatte
bepalingen. Het is niet waarschijnlijk, dat al deze keuren in de
vijftiende eeuw zijn gegeven. Vermoedelijk dateeren zij uit de veertiende eeuw.
De wetgever der ambachtsgilden.
Op tweeërlei wijzen kwam de gildewetgeving tot stand: eerstens
door den hertog en/of het stadsbestuur en vervolgens door de gilden

zelf.
a) Wetgeving door hertog en/of

stadsbestuur.

Oorspronkelijk trad, zooals we reeds zagen, de hertog zelf als
wetgever der ambachtsgilden op 2 ). De twee oudste keuren, waarvan
de tekst is bewaard, werden door hertog Jan II aan een drietal
ambachtsgroepeeringen geschonken. Het betreft de keur der smeden
van 1302 en die der schoenmakers en looiers van 1304. In Den Bosch
is geen privilege bewaard als dat van 1290 te Brussel, waarin de
wetgevende macht in ambachtszaken door den hertog aan de stad
wordt overgedragen s ). Toch blijkt uit een narratio van de keur der
') B. 45, narratio.
2) v. Zinnicq-Bergmann, Hertogdom Brabant, Inleiding: De macht van den
hertog.
3) Des Marez, Organisation, blz. n , blz. 158. „Voirt willen wi, dat egeen
ambacht van Brussele en make, noch en mpghe maken commoignie onder hen,
sonder onsen rechter en sonder die scepenen, ende daden si dat, men souds nemer
aen hen ende aen haer goedt, geleyck dat onse rechter ende onse scepenen overeendraghen souden", Luyster van Brabant, I, blz. 49.
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smeden van 1463, dat ook in Den Bosch de stadsregeering de bevoegdheid tot het geven van gildebrieven bezat 1 ). Op één uitzondering na zijn alle door de overheid na 1304 aan de ambachtsgroepen
geschonken keuren, voor zoover bewaard gebleven, van de stadsregeering afkomstig. Al blijkt dus ook aan het Bossche stadsbestuur
de bevoegdheid tot het maken van keuren in ambachtszaken te zijn
overgedragen, toch was, evenals in Brussel, deze stedelijke wetgevende bevoegdheid aan zekere grenzen gebonden. Ook hier toch
reserveerde de hertog zich zijn rechten door tusschenkomst van zijn
mandataris, den schout. Het slot der keuren geeft daarvan een duidelijke illustratie. Zoo lezen we in de keur der slagers van 1327, de
oudste aanwezige keur van het stadsbestuur afkomstig, hetgeen
volgt:
„Et nos Theodoricus dictus Rover, scultetus in dicto loco de
Buscho Ducis, quia praedicta statuta omnia et singula de
nostro Consilio et assensu pro comuni utilitate et profectu
domini nostri ducis ac dicti oppidi de Buscho facta sunt et
ordinata, sigillum nostrum una cum sigillo eiusdem oppidi in
malori premissorum fecimus de nostra vera scientia et scitu
coapponi".
Deze reserveering van rechten en confirmatie door het hertogelijk
gezag van de door de stadsregeering aan de ambachtsgroepen geschonken gilderegelingen heeft zich tot de inname der stad in 1629
gehandhaafd 2 ). Nemen we een willekeurigen gildebrief uit de tweede
1) B. 71, narratio: „ende oie die brieve van ennigen rechten ende statuten hen
dair by onsen scouthet ende scepenen onset voirseider Stadt by machten van
onser voirseiden outvorders brieve geordineert".
г
) De keur, waarbij de ambachtsgroepeering corporatie werd, wordt in de
gildewetgeving aangeduid met de woorden „statuten", „letteren", „brieven",
„ordonnantien", „carien", „privilegien" en „libelle". Zij was een oorkonde van
de bilaterale overeenkomst, tot stand gebracht tusschen den hertog of het stads
bestuur als overheid en het gilde als onderdaan. De hertog of het stadsbestuur
kreeg recht op bepaalde diensten en stelde daartegenover zijn bescherming, vooral
door het gilde te erkennen als publiekrechtelijk lichaam. Het gilde werd een soort
collectieve vazal ten opzichte van de overheid en een soort collectieve heer
over zijn leden.
Zooals de overheid de rechten, voortspruitende uit christelijke beginselen en
plaatselijke gebruiken moest eerbiedigen, zco ook liet het gilde de persoonlijke
positie van de leden intact. "Wel verloren deze iets van hun onafhankelijkheid,
maar daarvoor ontvingen zij terug: bescherming in de uitoefening van hun be
roep. Het gilde als vazal verplichtte zich tot bepaalde diensten buiten de be
roepssfeer; geldelijke en militaire steun aan de overheid; uitoefening van het
beroep, niet alleen tot persoonlijk levensonderhoud, maar ook als dienst aan de
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helft der zestiende eeuw, een tijd waarin verschillende keuren werden
gewijzigd en vernieuwd, dan lezen we daarin:
„want ich. t . . , scouthet voirs., nyet bevinden en kan, dat die
pointen voirs. oft ennich van dyen ennichsins gedragen tot
ennige prejudicie oft achterdeele der hoocheit ende heerlijcheit mijns genadige heere des keysers als hertoge van Brabant, mer meer tot sijnre genaden, eer ende voordeele" 1 ).
Nog in 1620, dus zéér kort vóór de inname der stad, vinden we
vermeld:
„пае voorgaende advijs ende consent v a n . . . . hoogscouthet
deser stad ende haerer Meyerye, in den name van hunne doorluchtichste hoocheeden als hertoge ende hertoginnen van
Brabant" 2 ) .
Op de totstandkoming der gildewetgeving door het stadsbestuur,
— zij het met reserveering van de hertogelijke rechten — is inbreuk
gemaakt door Philips van Bourgondië, die in verband met de door
hem gevoerde centralisatie-politiek, den stedelijken magistraat zooveel mogelijk van zich afhankelijk wilde maken. Zoo vernieuwde hij
in 1463 geheel zelfstandig en met voorbijgaan van het daartoe „by
machten van brieve" aangewezen orgaan, de keur der smeden van
1302 3 ). Dit eigenmachtig hertogelijk optreden wekte in verschillende
hoogere gemeenschap. Dit alles accentueerde de maatschappelijke functie van het
gilde. Op grond van zijn diensten ontving het gilde de bescherming van de overheid, voornamelijk doordat deze het als publiekrechtelijk orgaan erkende. Ook
verkreeg het op grond van zijn speciale taak de gildedwang, wat leidde tot een
getemperd beroepsmonopolie (zie blz. 169) en bepaalde vrijheden op het gebied
van wetgeving, rechtspraak, militie en belasting.
Zooals een heer een dominium over zijn leengoed bezat, zoo ook had het gilde
een soort eigendomsrecht over zijn leden. Het kon diensten vragen van zijn leden,
verordeningen vaststellen, belastingen opleggen en militairen dienst vorderen.
Tegenover deze diensten stelde het zijn bescherming: ieder gildebroeder werd
beschermd tegen overmatige concurrentie van buiten en van binnen de groep.
Ieder lid wist, dat, als hij zijn concurrentielust bedwong, hij er niet op achteruit
ging, immers, de andere moest zulks ook doen en deed deze het niet, dan werd
hij gestraft. Het gilde beschermde de uitoefening van het beroep, zoodat de gildebroeder daar altijd zijn levensonderhoud in kon vinden (Lousse, La société,
blz. 160, e.V.).
1) B. 146.
2) B. i7f.
3
) B. 71, narratio.
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steden verzet. Te Brussel weigerde de stad een privilege te erkennen,
dat door Philips den Goede in 1446 aan de slagers was geschonken.
De stedelijke regering bracht de zaak voor den Raad van Brabant.
Haar grief was, dat krachtens het in 1290 aan de stad geschonken
voorrecht, de hertog afstand had gedaan van de bevoegdheid zich
rechtstreeks met wettelijke regelingen in ambachtszaken in te laten.
Dank zij haar energiek optreden werd de stad in het gelijk gesteld en
stond de wetgeving der ambachten voortaan uitsluitend onder rechtstreeksch toezicht van het Brusselsch stadsbestuur. De ambachten
mochten in de toekomst geen enkele ordonnantie meer maken, geen
hypotheek opnemen of leening sluiten zonder rechtstreeksche tusschenkomst van het stadsregiment 1 ). Ook in Den Bosch keerde zich de
stedelijke overheid naar aanleiding van het in 1463 met de smeden
voorgevallene, tegen het verwerven of aanvaarden van privileges uit
de handen van een andere instantie dan het stadsbestuur. In dit verband verdient de aandacht een verordening uitgevaardigd in 1464,
d.i. dus een jaar, nadat Philips van Bourgondië zich met het gilderecht der smeden had ingelaten. Zij is belangrijk genoeg om ze hier
op te nemen:
„Alsoe in voirledenen tyden by derselver stad gemcynlich
geordineert ende gestatueert was, dat van doen voirtane tot
egenen dagen egenen ambacht derselver stad ennige charten,
privilegien noch pointen werven noch crygen en zoude, ten
weer by oepenbaren weten, oirloff ende consent der gemeenre
stad ende den drien leden derselver stad, ende ennige van den
ambachten onlanx leden hem gepijnt hebben te werven ende
te gecrigen seker charten, privilegien ende punten tot behoefs
heurs ambachs, buten oirloff ende consente der voirs. stad,
om alle twiste ende onmynne, die dairuut gescapen weer te
comen, te scuwen ende om mynne ende vrientscap onder den
voirs. ambachten te vueden, ende omdat die nutscap, profijt
ende gemeynen oerbaere, die in der verleeningen ende consenteren der voirz. charten vallen ende gebueren mocht, te bat
gewoegen ende gemerci te mogen wesen, met goeden rypen
raet ende voerdacht dairop gehadt, geordineert ende gestatueert hebben ende met desen tegenwordigen brieve ordineren
en statueren, dat egeen ambacht van der voirss. stad van nu
voirtaen tot egeenen dagen ennige carten, privilegien ofte
punten tot behoef desselven ambachts ofte anderssins erigen
noch verwerven en sail, tenzy by oepenbaeren oerloff ende
consente der voirs scepenen, geswoeren, raidslude, dekenen
!) Des Marez, Organisation, biz. 87, biz. 161.
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van den ambachten ende der gemeynre stad ende by confirmacien des heren" 1 ).
Dezelfde ordonnantie zegt ons bovendien, dat het stadsbestuur in
vroeger ¡aren zich genoodzaakt had gezien uitdrukkelijk te bepalen,
dat het geven van een keur moet geschieden door het voltallig stadsbestuur. In dit verband zij hier gewezen op het slot van de aangehaalde keur der bakkers van 1428:
„Voirtaen om te verhueden dezen twist ende gescill voirs.
dat dergelijc niet meer en vali, soe hebben wy scepenen, geswoirn, raidslude voirs. met accoirde ende gevollicht der
deken van den ambachten voirs. geordineert ende gewillecoirt, soe verre dat in ons is, dat men ghenen ambachten voirtaen gheen nuwe carten of privilegien verlenen en sal bi den
scepenen van Den Bosch voirtijt wesende of sijnde, tensy by
gemeyne gevollicht ende overdracht der scepenen, geswoirn,
raidsluden, dekenen van den ambachten ende der gemeynre
stat voirs." 2).
Een gelijkluidend slot treffen we aan in een keur van het gilde
der schrijnwerkers en van de schoenmakers en looiers van 1428 s ) .
Dit slot wijst er op, dat sommige schepenen hun bevoegdheid hadden
overschreden. In 1464 dus voelde de magistraat zich door den hertog
in zijn rechten verkort. In 1428 bleek oneenigheid tusschen de magistraatsleden onderling te hebben bestaan, waarvan sommige, vermoedelijk om de gunst van de gilden te winnen, op eigen gelegenheid
keuren hadden gegeven en daardoor in ernstige mate hun wetgevende
bevoegdheid te buiten waren gegaan.
b) Wetgeving door de gilden zelf.
Op tweeërlei wijze werkten de vereenigde ambachtslieden ook zelf
mee aan de totstandkoming der gilderegelingen. Een eerste manier
komt hierop neer. In de keuren of gildebrieven, waarvan we zooeven
hebben gesproken en die door de politieke overheid — landsheer
en/of stadsbestuur — aan ambachtsgroepeeringen werden geschonken, waren doorgaans de grondregelen van het gildeleven vervat.
Op basis en in het raam van deze grondregelen, werden dan door de
i) B. 7,.
2) B. 45, slot.
3
) B. 46, art. 15; B. 47, art. 11.
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gilden zelf nadere bepalingen getroffen en al dan níet — zeer dikwijls niet — op geschrift gesteld met het doel, een ordelijken gang
van het beroeps- en gildeleven te verzekeren. Dergelijke bijzondere
regelingen, uitgaande van de gilden zelf, vinden we opgenomen in
een keur van de olieslagers en molenaars van 1550 en van de speldenen riemmakers van 1553 1 ). Blijkens deze beide keuren kunnen de
betreffende gilden bij meerderheid van stemmen ordonnantiën maken.
Geschiedt dit „om betere wille ende proufijt van den ambachte" en
strekt het overeengekomene niet ten nadeele van heer of stad, dan
is iedereen, en zijn ook derden, die geen partij bij de ordonnantie
waren, gehouden het overeengekomene, op straffe van een boete van
drie, resp. negen ponden payements na te komen. In deze uitdrukkelijke toekenning van het recht om autonoom keuren te maken —
zij het dan onder de restrictie, dat het overeengekomene niet mag
strekken ten nadeele van den hertog of de stad — aan genoemde
gilden, mogen we een aanwijzing zien, dat ook de overige, althans
zeker de oude en aanzienlijke gilden, dit recht, zij het tegen den zin
der overheid, hebben uitgeoefend. Zoo komt dit zelfbeschikkingsrecht
mede duidelijk tot uitdrukking in een overeenkomst van het gilde
der linnenwevers van 1473. De aanhef daarvan luidt:
„Wi deken ende wasmeester van den linnenweversambacht
ende all die goey cnapen mynlic sijn overgedragen ende hebben geconsenteert ende consenteren voer hemselven ende voer
alle hoer nacomelingen punten hierna bescreven" 2 ).
Op overtreding van ieder der dan volgende bepalingen, die ook
voor buitenstaanders bindend zijn, is een boete in was gesteld. Hier
missen we elk spoor van medewerking der overheid; de leden treden
in den eersten persoon meervoud op 3 ).
Iti dit verband moet ook aan het ambachts- of gildezegel, dat aan
dergelijke overeenkomsten is gehecht, waarde worden toegekend. De
aanwezigheid van zulke gilde- of ambachtszegels 4) — waarover in
1) B. 139, art. 19; B. 142, art. 19; zie ook B. 61, art. 38.
) B. 79, narratio.
3) Posthumus, Neringen, blz. n .
*) B. 97; J. Charvet, Description des collections de sceaux — matrices de M. E.
Dongé, Paris 1872. Sceau de fabricants d'épingles de Bois-le-Duc; sceau orbiculaire
du quinzième siècle, biz. 314, no. 597. Sinds 1481 vormden de speldenmakers met
de riemmakers een gilde. Voordien waren zij in het gilde van de nestelwerkers,
de handschoenmakers en de riemmakers georganiseerd. Zie blz. 49.
2
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Keur van het gilde der linnenwevers, waarbij dit eenige bepalingen maakt
voor zichzelf, u November 1473-
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's-Hertogenbosch behalve de linnenwevers o.a. ook de smeden en de
speldenmakers beschikten — wijst op een krachtmeting tusschen de
gilden en het stadsbestuur, welke krachtmeting in Den Bosch, zoowel
als in Brussel, ten slotte uitvalt in het nadeel van de gilden. Het is de
verdienste van Des Marez het verband te hebben aangetoond tusschen
de aanwezigheid van gildezegels en het streven der gilden om zich
geheel aan de wetgevende macht der stadsregeering te onttrekken en
zich volkomen autonoom te maken. Dit onafhankelijkheidsstreven der
gilden heeft de gansche vijftiende eeuw door aan de stadsregeering
niet geringe zorgen gebaard. In dit verband en gelet op de bestaande
machtsverhoudingen valt het te verklaren, dat het stadsbestuur de
privilegiën, in de keuren neergelegd, in eigen hand trachtte te houden
en niet voornemens was, eenmaal verworven rechten aan den hertog
of de gilden af te staan. Daarom vinden we aan het slot van iedere
keur die de stedelijke overheid geeft, uitdrukkelijk verklaard, dat zij
de wettelijke bevoegdheid heeft, de door haar geschonken privilegiën
„vrylich" te „wederropen in allen of in eenen dele sonder yemons
wedersegghen". In een keur der vollers van 1420 heet het dan ook:
„Behoudelic daertoe den scoutheit ende den scepenen, der
tijt wesende, van sHertogenbosch volcomen macht, dese
voirscr. ordinancien ende punten alle ende een ygelike te veranderen, te meerderen ende te minderen tot heuren goedduncken" 1 ).
En in de keur der slagers van 1459 lezen we:
„Behoudelic dat die voirscr. stat alle deze voirscr. ordinancien
ende punten ende eiken van hen altijt alst heur genuegen sal,
in al of in deel sal mogen veranderen, vermeerderen of verminderen, soe hoer dat goet sal duncken wesen, sonder wedersegghen" 2 ).
Een soortgelijke clausule treffen we aan in iedere andere keur,
zelfs nog in die uit het eerste kwart van de zestiende eeuw 3 ). Daarna
is het met de macht der gilden gedaan. Tengevolge van den teruggang der beteekenis van de ambachtscorporaties, acht het stadsbestuur
het niet meer noodig een dergelijke restrictie in de keuren op te
nemen.
i) B. 40, slot.
2) B. 70, slot.
3) B. 41; B. 46; B. 61; B. 66; B. 74; B. 92.
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Nog op andere wijze dan door autonoom optreden trachtten de
ambachtsgroepeeringen invloed uit te oefenen op de totstandkoming
en den inhoud der gilderegelingen.
In den tijd, dat de gilden in opkomst waren en de positie der
ambachtsgroepeeringen in politiek en economisch opzicht het sterkst
was, stelden deze zelf de regelingen op, die zij voor de door haar
verlangde corporatie het meest gewenscht achtten en legden die dan
ter bekrachtiging voor aan de bevoegde politieke overheid. Tal van
gildekeuren door de overheid verleend, zijn op die wijze tot stand
gekomen. Zoo lezen we in de narratio van de keur der smeden
van 1302:

„dat ons geminde, getru meesters des smeedambachts onser
stat van sHertogenbosch om haren ende onser voerseiden
stat orberlijcheit statuten, die hierna bescreven sijn, hebben
gheordineert ende die van ons gheheyst te confirmeeren".
En de keur der slagers van 1327 zegt ons:
„Cum itaque carnifices seu macelarii dicti oppidi de Buscho
Ducis de communi consensu ordinationes et statuta subscripta
ad tenendum et servandum eorum officium in statu rationabili
per nos nostrumque consilium et assensum.... sculteti dicti
loci de Buscho Ducis subscript! ordinaverunt".
De narratio van de keur der vollers van 1377 luidt:
„dat wy om gemeynen oirboir, nutscap ende profijt onses
lieve geduchte here ende vrouwen, hertogen ende hertogynne
van Brabant, hoirrc goede stat van sHertogenbosch ende
Sonderlinge der goeder knapen van den volreambacht der
selver stat met voirsienegen rade dairop gehadt, denselven
goeden knapen van den volreambacht ordinancien ende
p u n t e n . . . . verleent ende gegeven hebben, verlenen ende
geven"....
Het gilde redigeert dus zelf of werkt mede aan de samenstelling
van den tekst der keur, die door de overheid wordt verleend, of ten
minste worden de „goede knapen" daarover gehoord.
Intusschen blijkt de hier geschetste vorm van samenwerking tusschen de overheid en de ambachtsgroepeeringen niet van duurzamen
aard te zijn geweest. Reeds in het begin der zestiende eeuw is van
positieve medewerking der gilden aan de redactie der keuren geen
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sprake meer. De positie der gilden beweegt zich zoowel economisch
als politiek in dalende lijn. Voortaan richten zij zich enkel bij „supplicatien" tot de overheid, die zelf den wetstekst opstelt. In deze
„supplicatien" zet het gilde dan uiteen de:
„inconvenienten ende gebreken, die ten achterdeele ende
ongerieve des voirs. ambachte zijn gebeurt ende ook nog dagelijx gebeuren" •J.
In meerdere redacties komen deze supplicatien voor, in antwoord
waarop de drie leden van het stadsbestuur steeds verklaren, dat zij:
„geven, verleenen ende accordeeren mits deese onse tegenwoordige carte off l i b e l l e . . . . de pointen ende articulen,
hiernae in dese carte of libelle volgende".
Om een onderzoek in te stellen naar de „inconvenienten ende gebreken" in de supplicatie genoemd, zendt het stadsbestuur gewoonlijk
eerst commissarissen, uit zijn midden aangewezen, naar de vergadering der gilden. Deze commissarissen brengen daarna in den raad
verslag uit van hun bevindingen.
Rangorde en ontwikkeling
's-Hertogenbosch.

der onderscheidene ambachtsgilden

van

Wel vroeg nam in 's-Hertogenbosch de omvorming der privaatrechtelijke ambachtsgroepeeringen tot corporaties een aanvang.Wegens
het ontbreken van archivalische gegevens is deze ontwikkeling jammer genoeg niet op den voet te volgen. Aan de hand van slechts
enkele keuren, blijkt het mogelijk vast te stellen op welk moment
een groepeering door de overheid is erkend en tot corporatie is geconstitueerd. Een officieel overzicht van de ambachten en neringen
in Den Bosch wordt ons eerst geboden in 1494, wanneer commissarissen van Philips den Schoone wijziging aanbrengen in het stadsbestuur en de samenstelling van het derde lid in het stadsregiment
reorganiseeren 2 ).
Dan blijkt, dat de navolgende zeventien neringen en ambachten
bestaan, die echter ter wille van de organisatie van het derde lid
i) B. 106; B. 131; B. 137; B. 139; B. 14:; B. 142; B. 146; B. 165.
2) B. 95, art. 9.
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van het stadsbestuur tot „zeven natiën off ghilden" zijn samengevoegd:
de bontwerkers
de verwers
de kramers
de looiers
de kuipers
de speldenmakers
de wolwevers
...
de hnnenwevers

\
> een natie
j
\
> een natie
ι
)
\
\

een natie

de vischkoopers
de slagers
de hoedenmakers

een natie

de gewantsnijders
de nestelmakers

een natie

de smeden
de platijnmakers

een natie

de molenaars
de korenkoopers

een natie

In dit overzicht der neringen en ambachten zijn deze niet gegroet
peerd naar rangorde van ouderdom en aanzien. Dit is later geschied
in een tweetal andere ordonnantiën, t.w. een van Karel V van 12
Augustus 1525 *) en een van de aartshertogen Albert en Isabella in
1610 2 ). Deze beide ordonnantiën hebben betrekking op de politieke
positie der gilden, waarop we straks nader terugkomen 3 ). Voorts
bestaat er nog een ongedateerde ordonnantie van de stadsregeering
uit het eerste kwart der vijftiende eeuw 4 ), betrekking hebbend op
de „kerssen te drage als men Onse Vrouwe dreecht" 5 ).
Nadat in deze ordonnantie de plaats is aangegeven, die de vertegenwoordigers van Vught en van de plaatsen van den vrijdom der
stad — Orthen, Den Düngen en Hintham — tijdens hun deelname
aan de jaarlijksche ommegangen ter eere van O. L. Vrouw 6) innamen,
volgt de vermelding der stedelijke ambachten en neringen in de
rangorde, zooals de overheid die heeft vastgesteld. We geven hier
de drie betreffende ordonnantiën weer.
i) B. 123, art. 7.
2) B. 167, art. 1.
3
) zie blz. 317, blz. 321.
4) Hermans, Bijdragen, I.
5) Rood Privilegeboek, folio XXI.
' 6) Gew.jonlijk genoemd „Ons Lieve Vrouwe dragt", of ..Ons Lieve Vrouwe
geley", omdat het miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouw mee werd gedragen.
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Volgorde in de processie
(iste kwart v.d. ijde

7
8
9
IO
II
12

13
14
4
l6
17
18

„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item
„Item

die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die
die

eeuw)

smede
mollerne
becker
corencooper
visscher
vleeschhouwer
scoenmakercnapen
louwer
merslude 1)
weder
wever
voire
sadelmaker
snider
pelser
ghewantsnider
lastdragher
wynlude

Ordonnantie v.-.n
Karel V

(ι525)

χ. smeden
2. molenaars en
olieslagers
3. bakkers
4. korenkoopers
5. slagers
6. vischkoopers
7. looiers en
schoenmakers
8. wolwevers
9. kramers
10. gewantsnijders en
droogscheerders
11. bontwerkers
12. nestelmakers,
bonnet- en
handschoenmakers
13. speldenmakers
14. schrijnwerkers en
kuipers
I J . verwers
16. hoedenmakers
17. plattijnmakers

Ordonnantit van de
aartshertogen

Albert

en Isabella (1610)

1.
2.
3.
4.
j.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
IJ.
16.

smeden
molenaars
bakkers
korenkoopers
slagers
vischkoopers
looiers
wolwevers
kramers
gewantsnijders
bontwerkers
nestelmakers
speldenmakers
schrijnwerkers
verwers
hoedenmakers

Vergelijken we nu de volgorde van vermelding der ambachten
en neringen in de processie-ordonnantie met de hiërarchische rangorde, waarin de ambachtsgilden in de beide politieke ordonnantiën
van 1525 en 1610 zijn opgesomd, dan springt aanstonds de ouderdom
van meerdere ambachtsgroepeeringen in het oog. Tevens blijkt uit
deze ordonnantiën hoe hoog de middeleeuwsche mensch de maatschappelijke rangorde waardeerde 2 ).
Voorop gaan de smeden. Ook in andere steden, o.a. te Leuven,
openden zij den processiestoet. Dit wijst zeer zeker op den ouderdom en het aanzien van deze groep, die dan ook het eerst er in geslaagd is van de overheid de erkenning als corporatie te verkrijgen.
*) In het Rood Privilegeboek wordt gesproken van „merclude".
2
) Spiesz, Braunschweig, blz. 49, e.v.
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In de keur van 1302, waarbij dit geschiedt, wordt het ambacht met
„smedeconst" aangeduid en worden de smeden zelf als „here"
betiteld 1 ) .
Meer dan twee eeuwen achtereen weten niet alleen de smeden,
maar ook de molenaars, de bakkers en de korenkoopers hun vroegere
plaats in het maatschappelijk leven te handhaven. De slagers en
vischkoopers wisselen slechts van plaats met elkaar, wat ook de
„merslude" of kramers doen met de verwers.
De weders, die in de processie-ordonnantie de negende plaats
innemen, worden in de keizerlijke ordonnantie van 1525 niet meer
afzonderlijk genoemd. Zij zijn dan vermoedelijk bij de verwers onder
gebracht, die de vijftiende plaats innemen. Een tijdelijke achteruit
gang van de lakenververij wordt er door geïllustreerd.
De vollers komen in de politieke ordonnanties van 1525 en 1610
in het geheel niet meer voor, al zijn zij in de zeventiende eeuw toch
nog in de stad aanwezig 2 ). Hoewel we dienaangaande niet over
nadere gegevens beschikken, meenen we te mogen aannemen, dat een
verklaring hiervóór ligt in het feit, dat deze woelige lieden, zooals
dit in meerdere steden het geval was, ook in Den Bosch het stadsbestuur zooveel last hebben veroorzaakt, dat zij niet langer in de
raadzaal werden geduld s ).
Het doet vreemd aan, de gezellen van het schoenmakersambacht
de zevende plaats in de processie-ordonnantie te zien innemen. Gezien echter de belangrijke economische beteekenis van de schoenmakerij in Den Bosch, is het vermoeden gewettigd, dat de gezellen
zich tijdelijk in een eigen gezellenorganisatie hebben vereenigd en
daarom ook een eigen plaats in de stadsprocessie hebben gekregen.
De reden, waarom zij zoo'n hooge sport op de maatschappelijke
ladder innemen, schuilt waarschijnlijk in het feit, dat de meesterschoenmakers met de leerlooiers, direct achter de knapen, een zelfstandige groep vormden. In 152J nemen de schoenmakers nog de
zevende plaats in; wel blijken dan de looiers, waarmee ze één corporatie vormden, hen in aanzien en economische beteekenis te hebben
overvleugeld. In 1610 nemen zij tegenover deze laatsten zelfs een
onbeteekenende positie in; ze worden niet afzonderlijk meer vermeld.

!) Verhavcrt, Leuven, blz. $2. B. j , art. 2, art. 12. Zie ook v.Werveke, Origine,
blz. ¡10, e.v.
2) B. 172, art. 21.

3) Blok, Hollandsche stad, Middeleeuwen, blz. 180, e.v.
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Afgaande op hetgeen de geschiedenis elders ons leert, geeft de
processie-ordonnantie een veel ouderen rechtstoestand weer dan dien
van het oogenblik harer verschijning. Het is zelfs niet onwaarschijnlijk, dat de hiërarchische volgorde van de genoemde beroepen teruggaat tot de eerste tijden van de stad, toen de overheid zich, ter voorkoming van onderlinge geschillen, genoodzaakt zag de burgerij naar
rangorde van ouderdom en aanzien in te deelen.
Van de in de processie-ordonnantie genoemde beroepen zijn er drie
niet tot een ambachtsgilde of ambachtscorporatie uitgegroeid, n.l. de
zadelmakers, de lastdragers en de wijnlieden.
Wat de zadelmakers betreft: meerdere straten in Den Bosch werden destijds naar de zadelmakers genoemd 1 ). Zoo was er binnen de
oude stad een straat, die van de markt naar de snellestraat liep en
zadelstraat heette. Later werd dezelfde straat omgedoopt in schapenmarkt, omdat daar de schapen toen ter markt gebracht werden.
Eerst in 17io verzochten de zadelmakers onder het gilde van de
schrijnwerkers, draaiers en kuipers te worden opgenomen 2 ). Dit
werd hun evenwel door de stadsregeering geweigerd 3 ).
Tot de maatschappelijk onaanzienlijke beroepen behooren de lastdragers. Vermoedelijk om hun groot aantal was het hun toegestaan
groepsgewijze tusschen de gewantsnijders en de wijnkoopers aan de
processie deel te nemen. Maar tot een corporatie hebben zij zich
nimmer kunnen opwerken; daarvoor namen zij economisch een te
onzelfstandige positie in en misten zij het bezit van een bedrijfsinventaris. Deze beide factoren maakten een beroep maatschappelijk
minderwaardig en waren voor de beoefenaars ervan een beletsel om
tot gildevorming te komen 4 ).
Ook de „wijnlude" groeiden nimmer tot een gilde uit. Hier maakte
het aristocratisch karakter van het bedrijf de oprichting van een
corporatie overbodig. Het staat zelfs vast, dat meerdere magistraatsleden van Den Bosch het beroep van wijnkoopman hebben uitgeoefend 5 ). Dit verklaart ook hun rangorde in de processie. Als meest
geziene beroepsbeoefenaars sluiten zij den stoet van hen, die in het
!) J. v. Heurn, Beschrijvinge der stad van 's-Hertogenbosch, 1780. Onuitgegeven
handschrift. Berust in het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te 's-Hertogenbosch.
2
) Notulen van schepenen van 18 November 1710.
3) Notulen van schepenen van 6 Januari 1 7 ц .
4
) Spiesz, Braunschweig, blz. 73.
5
) G.A. 's-Hertogenbosch, no. 451.
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economisch leven een rol spelen en het bedrijfselement vertegenwoordigen. Terwijl dus de smeden om hun ouderdom en aanzien den
processiestoet openen en in de loop der eeuwen aan de hun toegewezen plaats als een in rangorde eervolle vasthouden, sluit de overheid zich ten aanzien van de plaats van de „wijnlude" aan bij de
algemeene opvatting, dat de voornaamste plaatsen achteraan zijn in
den stoet.
Dezelfde gedragslijn volgde de overheid ten aanzien van de gewantsnijders, die de vijftiende plaats innamen. Ook hun nering gold
voor voornamer dan het beroep van de overige handwerkers en
kleinhandelaren. Evenals de „wijnlude" behoorden ook zij meermalen tot het patriciaat 1 ). Vandaar ook dat zij zich een plaats achter
de gewone ambachtslieden en neringdoenden zagen aangewezen.
Wanneer evenwel later de drapenier op den voorgrond treedt, d.i.
de ondernemer, die zich ter bewerking van de door hem ingekochte
wol van een groot aantal arbeiders bedient en den lakenverkoop en
gros aan zich trekt, wordt de gewantsnijder op het tweede plan gedrongen. Wel verdwijnt hij niet uit den lakenhandel en weet hij,
dank zij den gildedwang, den detailhandel nog in de zestiende eeuw
voor zich te reserveeren, maar de vooraanstaande positie, die hij in
de veertiende en blijkbaar ook nog in de eerste jaren van de vijftiende eeuw innam,-vermag hij niet te handhaven. Hoezeer hij na de
opkomst der drapeniers in maatschappelijk aanzien is achteruit gegaan, illustreert de rangorde, die hij inneemt in de ordonnantie van
Karel V.
Voorts merken we nog op, dat — met uitzondering van de verwers — de beroepen die in corporatief verband worden uitgeoefend
en in de ordonnatie van Karel V onder no. 12 tot en met no. 17
worden genoemd, niet als zelfstandig beroep in de processie-ordonnatie voorkomen. Buiten de schrijnwerkers en kuipers, waarvan het
bestaan als gilde reeds in 1354 gedocumenteerd wordt, zijn deze
beroepen van jeugdiger leeftijd. De groepeeringen, waarin zij georganiseerd blijken, zijn ten tijde van de processie-ordonnatie nog
geheel afwezig ofwel verkeeren nog in oprichting.
Zoo vormden, zooals uit een keur blijkt, de handschoenmakers,
de nestelmakers, de riemmakers, de taschmakers, de buidelmakers,
de witlcermakers en de perkamentmakers in 1448 tesamen één gilde
1) Niermeyer, Dordrecht, 1942, afl. 3 en 4, blz. 207; Huizinga, Haarlem, blz.
6y, Spiesz, Braunschweig, blz. 54, e.v.

Ordonnantie „van de kerssen te dragen als men onse Vrouwe dreecht"
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en hadden tesamen één keur 1 ). Blijkens een schepenakte van io
October 1481 evenwel scheidden de nestelmakers en de handschoenmakers zich in hetzelfde jaar (1481) van de speldenmakers en de
riemmakers af om tésamen een eigen gilde te vormen 2 ). Als beoefenaars van een nieuw ontstaan beroep zijn de speldenmakers, die in
1448 nog niet worden genoemd, tot 1481 in het gilde van de nestelmakers, de handschoenmakers en de riemmakers opgenomen; de
taschmakers, de buidelmakers, de witleermakers en de perkamentmakers hebben vermoedelijk reeds vóór 1481 den strijd om het
bestaan moeten opgeven, worden althans in de schepenakte niet
meer als beroepsbeoefenaars vermeld. Sindsdien treden de bonnetmakers op den voorgrond. Zij worden in 1502 onder het gilde van
de nestelmakers en de handschoenmakers gebracht en verkrijgen een
eigen keur 3 ).
De · schrijnwerkers, draaiers, kuipers en rademakers zijn in de
processie waarschijnlijk bij de zadelmakers ingedeeld geweest. De
hoedenmakers bevinden zich ten tijde van de processie-ordonnantie
nog in opkomst en worden daarom nog niet als zelfstandig beroep
genoemd. Op het einde van de vijftiende eeuw echter hebben zij een
belangrijke evolutie achter zich. Uit „Die Lübeckischen Pfundzollbücher" van 1492—1496 blijkt, dat in hoofdzaak Bossche hoeden
over Lübeck naar Lijfland worden gezonden 4 ). Uit de narratio van
de eenigyt bewaard gebleven keur van 1557 valt op te merken, dat
hun gilde toen reeds jaren bestond 5 ).
Op de zeventiende en laatste plaats wordt in de ordonnantie van
Karel V het gilde der plattijn- of klompenmakers vermeld. Vermoedelijk is dit het jongste gilde, dat politieke bevoegdheid heeft verkregen, ofschoon toch de plattijnmakers reeds in 1399 een gilde
vormden. In de oudste aanwezige stadsrekening, die van dit jaar
dateert, staan n.l. de keuren verantwoord, die door het gilde der
„plattynemekeren" zijn geïnd e ).
Hun opname in het derde lid van het stadsbestuur wijst er op, dat
zij in het maatschappelijk leven invloed hebben gehad. N a 152J is
het bedrijf achteruit gegaan. Weten de overige gilden zich in de
i)
2)
3)
4
)
5)
β
)

B. 61.
B. 8J.
Β. ι ο ί .
Bruns, Lübeckischen Pfundzollbücher, biz. 73.
В. 144.
ν. Zuylen, Stadsrekeningen, I, biz. 3.
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zestiende eeuw te handhaven, de plattijnmakers blijken er niet toe
in staat. In і б ю hebben ze blijkens de ordonnantie van de aarts
hertogen Albert en Isabella hun politieke bevoegdheid verloren.
Evenals de vollers komen ook de snijders, die wel in de processieordonnantie worden genoemd, niet in de ordonnantie van 1525 voor.
Deze maakten evenwel in dit jaar met de gewantsnijders en de
droogscheerders één gilde uit en zijn vermoedelijk onder de droog-1
scheerders begrepen geweest 1 ).
Geen politieke bevoegdheid hebben bezeten het gilde van de
linnen- en tapijtwevers en van de goud- en zilversmeden. De linnenwevers werden waarschijnlijk in het begin van de vijftiende eeuw
tot corporatie verheven, de goud- en zilversmeden in 1503. Het
eigenaardige van de linnenwevers is, dat zij, evenals de politieke
gilden, tot militairen dienst waren gehouden. Vermoedelijk bevindt
de groep der linnenwevers zich ten tijde van haar verheffing tot
corporatie in een overgangsperiode, waarin aan nieuwe, door het
stadsbestuur erkende ambachtsgroepeeringen, geen staatkundige
rechten meer worden verleend. Immers, de speldenmakers en de
hoedenmakers, wier afstamming waarschijnlijk tot denzelfden tijd
teruggaat, worden wel met politieke macht bekleed. Alle nadien
erkende gilden zijn vrij van militairen dienst, maar missen ook
politieke zeggenschap.
Zoo blijven ook de gilden, die in den loop van de zestiende eeuw
erkend worden, met name het gilde van de chirurgijns en barbiers,
de lint- en passementwerkers, de schilders en de timmerlieden, metselaars en leidekkers buiten den stadsraad. N a behandeling van de
strekking der keizerlijke ordonnantie van 1525, regelende de staatkundige macht der ambachtsgilden, zal deze afwezigheid van staatkundige bevoegdheid geen verwondering meer wekken. Door deze
ordonnantie toch werden de politieke gilden aanmerkelijk in hun
staatkundige rechten beknot. Na de inname van de stad in 1629
worden de bierdragers, de zakkendragers, de koren- en zoutmeters,
de turfdragers, de turfstonners, de voerlieden en de kraankinderen
om bedrijfs-economische reden, op initiatief van de overheid zelf,
in een gilde ondergebracht 2 ). Ook de baardragers en de oude kleerenkoopers zien zich dan in een gilde georganiseerd.
Een en ander wettigt de conclusie, dat in Den Bosch een breed
1) In 1504 vormden de snijders en de droogscheerders tesamen één corporatie.
) zie blz. 104.
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uitgebouwde gilden-organisatie heeft bestaan, die zich uitstrekte over
vele sectoren van het economisch leven. Geen gilde-organisatie kenden
de groothandel, de kleinhandel in wijn, de handel in zout, de handel
in ossen en horenbeesten, de draperie tot 1502 (wel de zelfstandige
weverij), de brouwerij tot 1675, de medemakerij en de industrieën,
die zich in de zeventiende eeuw in de stad vestigden.
Territoriale omvang der bevoegdheid van de ambachtsgilden.
De jurisdictie der stedelijke ambachtsgilden was doorgaans beperkt
tot het rechtsgebied van de stad en haar vrijheid. Ook voor de
ambachtsgilden in Den Bosch was dit het geval. In dit verband
lezen we in een keur van de wolwevers van 1421:
„Item in dit voirs. ambacht sal men nerghent meesterien houden dan binnen der stat of binnen die graffen, die naest der
stat gaen; waert dat sake, dat enich meester des voirs.
ambachts buiten meesteri ginc houden op die Dungen, tot
Orthen, te Hyntham, of in die vryheit van der Stadt, die en
sal gheen were opsetten noch gheen were afweven, hy en sal
ierst oirlof bidden ende hebben aen sijn dekenen desselves
ambachts" 1 ).
In het overige gebied rond de stad was het bedrijfsleven onmiddellijk en uitsluitend onderworpen aan de rechtsmacht van den
landsheer. Alleen de dorpen en vrijheden, waar andere beeren, hetzij
geheel zelfstandig, hetzij tesamen met den hertog, het bestuur in
handen hadden, vielen buiten het landrecht. Het gevolg hiervan was,
dat de plattelandsnijverheid zich, vergeleken met de stadsnijverheid,
in een veel gunstiger positie bevond. Men denke slechts aan de vrij-,
stelling van de steeds knellender gildebepalingen van de stad, aan
den vrijdom van de stedelijke accijnzen, aan de lagere kosten van
levensonderhoud, terwijl bovendien sommige ambachten, zooals de
linnenweverij, zich bij uitstek leenden, om als nevenbedrijf door de
boeren te worden beoefend. Geen wonder dus, dat deze bevoorrechte
!) B. 41, art. 43; de „vrijheid" is het gebied rond de stad aan de rechtsmacht
(wetgeving, uitvoering en rechtspraak) van de stad onderworpen. Tot de vrijheid
van Den Bosch behooren de dorpen Hintham, Rosmalen, Den Düngen en Reut.
Blijkens de processie-ordonnantie, dateerend uit het eerste kwart van de vijftiende
eeuw, neemt ook een vertegenwoordiging van het dorp Vught aan de processie
„als men Onze Vrouwe dreecht" deel. Vermoedelijk behoorde Vught toen tijdelijk
tot de vrijheid van de stad.
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positie van de plattelandsnijverheid, wegens haar scherpe concur
rentie, verzet uitlokte bij de stedelijke gilden. Vooral sinds het begin
van de zestiende eeuw, toeh de plattelandsnijverheid een bijzonder
hooge vlucht begon te nemen, trad dit verzet sterk op den voorgrond.
In Holland trachten de gilden zelfs te bewerken, dat alle nijver
heid op het platteland zal worden verboden. Deze poging leidt tot
de uitvaardiging in 1531 van de bekende algemeene „ordre op de
buitenneringen", waardoor het oprichten van brouwerijen, weverijen,
looierijen, e.a. op het platteland van geheel Holland verboden wordt.
Daar mag nog maar alleen landbouw en veeteelt worden uitge
oefend 1 ) . Wat de nijverheid in Den Bosch betreft, daarvoor wordt
althans bereikt, dat de linnenweverijen in de Meierij van de stad
gelegen, aan de wetgeving van het Bossche gilde der linnenwevers
worden onderworpen. Dit blijkt uit een keur van 1540, die ons zegt,
dat ook de „buitenmeesters", waarvan er in Vught, Son en andere
dorpen wonen, in het Bossche gilde zijn georganiseerd. Ook wor
den jaarlijks acht gezworenen aan de dekens tot bestuur van het
gilde toegevoegd. Van deze worden vier door de „binnenmeesters
der ambachts" benoemd en vier door „allen den buytenmeesters"
aangewezen. Deze onderworpenheid der linnenwevers aan de wet
geving der Bossche corporatie bleef ten minste tot 1582 gehandhaafd.
Want van dat jaar bezitten we een keur, waarin we lezen, dat alleen
de „binnenmeesters" de wasmeesters van het gilde benoemen. Er
waren derhalve nog in dat jaar „buytenmeesters" aangesloten bij het
gilde 2 ) .
De Bossche meesters in het ambacht van „ketelrye" hadden van
een anderen vorm van plattelandsconcurrentie te lijden. Deze hand
werkers, die hun ambacht, dat onder het gilde van de smeden ressor
teerde, al rondtrekkende uitoefenden, waren steeds op reis. Op deze
reizen ondervonden zij aan het einde der zestiende eeuw zoo'n
ernstige concurrentie van vreemde „ketelbuters" uit het land van
Luik, Brabant, Vlaanderen en Henegouwen, dat de uitoefening van

1) In 1525 wordt op een dagvaart van de Hollandsche steden te Geertruidenberg een verzoek tot wering van de concurrentie van het platteland gemoti
veerd met de bewoordingen: „dat die steden staende zijn up neringhe ende die
dorpen up landneringhe", Brünner, Order, blz. 126, e.V., blz. 106; Goossens, Onontgonnen Brabant, blz. 15, blz. 16.
2
) B. 117; B. 130, art. 3; B. 155, art. $. Over de gezworenen, zie blz. 122.
Over de wasmeesters zie blz. 250.
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hun ambacht vrijwel onmogelijk werd gemaakt 1 ). Onder deze
„ketelbuters" uit den vreemde bevonden zich zelfs gezellen, die hun
leertijd niet eens in een vrije stad hadden beëindigd. Daarom richtten
de Bossche meesters zich in 1599 bij supplicatie tot aartshertogin
Isabella en verzochten haar, al dergelijke personen de uitoefening "
van de „ketelrye" in de Meierij te verbieden. Hun verzoek werd
toegestaan en aan alle „uythemschen" verboden ketels te koopen, te
verkoopen, te ruilen, te maken en te vermaken of op welke andere
manier ook het ambacht van „ketelrye" uit te oefenen, tenzij zij
meester in Den Bosch worden of hun leerjaren bij een vrijmeester in
dezelfde stad of in andere vrije steden hebben beëindigd. Wordt
hiervan behoorlijk certificaat overlegd, dan hebben zij de bevoegdheid het ambacht in de plaats, waar zij woonachtig zijn, uit te oefenen; niet daarbuiten. In dit geval zijn ook zij aan de keuren op het
ambacht der „ketelrye" van Den Bosch betrekking hebbend op verbeurte van een boete van drie gulden, onderworpen. Bij tweede en
volgende overtredingen staan zij bovendien ter correctie van de
schepenbank van de hoofdstad 2 ).

Plaatselijke nederzetting der

ambachtslieden.

Evenals in andere middeleeuwsche steden woonden ook te 's-Hertogenbosch de beoefenaars van sommige beroepen in bepaalde wijken
of straten bijeen. Reeds in de dertiende eeuw is sprake van: „vicus
tinctorum", „vicus wevershuls", en „vicus fullonum" 3 ). Uit de
schepenregisters blijkt, hoe talrijk het aantal verwers is, dat in de
„vicus tinctorum" of verwerstraat gevestigd was 4 ). De weversplaats werd door de lakenwevers bewoond 5 ). Tevens vormde deze
plaats een trefpunt voor wevers die gezellen en voor werklooze gezellen, die een meester zochten. Wie gezellen wilde huren of zich
verhuren wilde, moest dit doen op deze arbeidsbeurs. In de keur van
de wevers van 1421 lezen we daarover:

!) Ook de oorlogsomstandigheden speelden een rol, waardoor zij zich „niet'
buiten der Stadt derven transporteren omme henne negotiatie en affairen te doene,
uyt vreess van den vijanden gevangen te worden".
ï) G.C.A., I. blz. 79.
ï) Mosmans, St. Janskerk, blz. 41.
4) v. Sasse van Ysselt, Huizen en gebouwen, II, blz. 175, e.V., blz. 279, c.v.
5) v. Sasse van Ysselt, Huizen en gebouwen, II, blz. 250.
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„Item soe wie knaepen hueren sal op die placts oft van der
plaetsen van dezen voirs. ambacht, die sal sijn een meester
oft eens meesters wijf f, off eens meesters soen; ende quam
daer yemont anders, die die knapen huerde, die sals sijn op
eenentwintich scillings payements, alsoe die als sy daeraf becoert worde, die te delen als voors. is".
Verder:
„Item so wat knapen die hem bestaden (verhuren) willen,
die sullen gaen staen daer sy van recht staen souden, op vyff
scillings den dekens also dick als sy daeraff becoert weerden 1 ).
Uit een en ander blijkt, dat de lakennijverheid binnen een bepaald
gedeelte van de stad was geconcentreerd. Dit moet echter niet zóó
worden opgevat, dat de straten, die naar een bepaalde groep van
handwerkers werden genoemd, uitsluitend door dezen waren bewoond. Hun aantal n.l. was meermalen zóó groot, dat zij op
deze straten hun stempel drukten. Overigens speelde ook de aard
zelf van het ambacht bij de vestiging van zijn beoefenaars op een
bepaalde plaats, een beslissende rol. Zoo vestigden zich de vollers in
het vollerstraatje nabij het vollersgat — later groóte hekel genoemd —, waar een „gradus dictus volretrap" toegang gaf tot het
water 2 ). In dezelfde omgeving treffen we ook het raamstraatje aan;
de naam staat in rechtstreeksch verband met de lakenramen, die in
1471 in den „hove" nabij de St. Barbara-kapel stonden opgesteld 3 ).
Naast de handwerkers in de lakenindustrie hebben ook andere
beroepsbeoefenaars op de benaming van straten invloed uitgeoefend.
Vandaar de namen: zadelmakersstraat, kaarsenmakersstraat, gorterstraat, mandenmakersstraat en lange en korte korenstraatje. Niet dat
de benaming van deze straten zich blijvend heeft gehandhaafd;
meestal bracht zij slechts gedurende een beperkte periode de domineerende positie van bepaalde beroepsbeoefenaars tot uitdrukking.
Hadden de oorspronkelijke handwerkers en neringdoenden hun

!) B. 41. art. 12, art. 13; Posthumus, Leidsche Lakenindustrie, I, blz. 302.
2) v. Sasse van Ysselt, Huizen en gebouwen, blz. 250; Gebr. Mosmans, Oude
namen, blz. 83.
s
) Eveneens hebben handel en nijverheid invloed gehad op het doen ontstaan
van: het bleekemraatje (linnengoedwasschers), achter de mandenmakers, de (cremers) cameren, het gruitstraatje, de karrenstraat, de korcnbrug en de vischmarkt,
Gebr. Mosmans, Oude namen, blz. 77, e.v., blz. 82; B. 78, art. 121.
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overwegenden invloed ter plaatse verloren, dan kwamen na korter
of langer tijd weer andere benamingen in gebruik. Hoewel met
betrekking tot vrije of gedwongen vestiging der ambachtslieden geen
bronnenmateriaal is bewaard gebleven, is toch de waarschijnlijkheid
groot, dat — ook in de oudste tijden — de handwerkers niet door
overheidsbemoeiing tot het bewonen van bepaalde wijken of straten
genoodzaakt zijn geworden. Ook in de dertiende eeuw ontstaan de
ambachtsstraten spontaan en zonder overheidsinmenging. De „vicus
colportorum veterum vestium" evolueert zonder ingrijpen van bovenaf tot „vicus tinctorum". Reeds in 1375 is sprake van „vicus dictus
wevershuls, nunc papenhuls". De oorspronkelijke zadelmakersstraat
neemt, zooals we reeds eerder zagen, den naam aan van schapenmarkt; de kaarsenmakersstraat wordt windmolenbergstraat; de gorterstraat krijgt den naam van korte putst raat, de mandenmakersstraat wordt een gedeelte van de kruisstraat 1 ) en de koffermakersstraat ziet zich omgedoopt in stoofstraat 2 ). Voor zoover niet de
aard van het uitgeoefende ambacht daartoe drong, zijn de geconcentreerde nederzettingen van beroepsgenooten vermoedelijk het gevolg
van het intuïtief saamhorigheidsgevoel, dat hen vooral kenmerkt in
de voor-corporatieve periode. Welke van deze twee gronden in een
bepaald geval het zwaarst heeft gewogen, is niet na te gaan. Vast
staat, dat in de lakennijverheid overwegingen van practischen aard
bij de nederzetting van niet gering belang zijn geweest. Waren beroepsgenooten eenmaal in een bepaalde wijk of straat gevestigd, dan
gold het als een goed ambachtsgebruik, dat ook nieuwelingen daar
een huis kochten of huurden: verwers in de verwerstraat, wevers op
de weversplaats, enz. In sommige steden, o.a. bij de kuipers te Frankfort en de zeembereiders te Lübeck werden dergelijke gebruiken tot
wettelijke gildevoorschriften verklaard. Of dit in Den Bosch het
geval is geweest, blijkt uit de aanwezige documenten niet. Wel kan
met zekerheid worden gezegd, dat sinds de tweede helft van de
vijftiende eeuw in de gildenarchivalia van Den Bosch, niettegenstaande deze vanaf dien tijd overvloediger worden, zulke bepalingen
niet worden aangetroffen 3 ). Ook in de stadsordonnantiën is geen
enkel voorschrift van een dergelijke strekking te vinden.

!) Gedeelte van het korenstraatje tot de vischstraat,
2
) Gebr. Mosmans, Oude namen, blz. 77, e.v.
3) v. Loesch, Kölner Zunfturkunden, I, blz. 34.
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bedrijfsvormen.

Sinds eenige Bossche ambachtsgroepeeringen erin geslaagd waren,
corporatieve zelfstandigheid te verwerven, spanden ook andere
stedelijke ambachtsgroepen, waarvan de leden over een eigen bedrijf sinventaris beschikten, meer nog- dan voorheen zich in om tot
corporatieve organisatie te komen. En dit laat zich begrijpen. Immers,
bij den toenmaligen stand van het publieke recht, was verbetering
van rechtspositie en waren betere levensvoorwaarden slechts in corporatief verband te verkrijgen. Daarom bleef geen enkele handwerker, tenzij noodgedwongen, buiten gildeverband. Aan dezen
drang kwam toentertijd de stedelijke overheid op vrij loyale wijze
tegemoet. En als het aantal handwerkers van eenige groep niet talrijk
genoeg werd geoordeeld om een afzonderlijk gilde te vormen ofwel
maakte het stadsbestuur om eenige andere reden bezwaar tegen het
verkenen van publieke bevoegdheden aan een beroepsvereeniging,
dan verzochten de belanghebbenden om in een andere reeds bestaande corporatie te worden opgenomen, teneinde op die manier
toch in de voordeden der corporatieve wetgeving te deelen. Dikwijls dan ook werden de handwerkers, die op grond van den aard
van hun beroep, met elkaar in nauw verband stonden, in één gilde
opgenomen. Voorbeelden van een dergelijke samenvoeging zijn in
's-Hertogenbosch zeer talrijk: schoenmakers en looiers; schrijnwerkers, draaiers, kuipers en rademakers; handschoenmakers, nestelmakers, riemmakers, taschmakers, buidelmakers en perkamentmakers; olieslagers en molenaars; e.a. Somwijlen echter werden ook
ambachten samengevoegd, die weinig of geen verwantschap met
elkaar vertoonden. In dat geval werd elk ambacht onder een eigen
keur in een enkel corporatief verband opgenomen. Zoo geschiedde
bij de kramers en tingieters; de snijders en droogscheerders; de bonnetmakers, nestel- en handschoenmakers.
Toch, niettegenstaande de verstrekkende voordeden aan het bezit
van een wettelijk statuut verbonden, zijn er altijd groepen van beroepsgenooten geweest, die, hetzij om persoonlijke redenen, hetzij op
gronden in het door hen uitgeoefende beroep gelegen, blijvend of
langen tijd buiten gildeverband zijn gebleven. Zoo hebben de meesters in het wijnambacht, dat hoofdzakelijk in handen was van het
economisch sterke patriciaat, nimmer een corporatie gevormd. Ook
de drapeniers zijn tot de eerste jaren van de zestiende eeuw (ijoz)
buiten gildeverband gebleven. Omgekeerd namen anderen, zooals de
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lastdragers, economisch een dusdanig onzelfstandige positie in, dat
zij voor het verkrijgen van corporatieve wetgeving nimmer in aanmerking kwamen 1 ).
Naast het in gildeverband uitgeoefende ambacht bleven derhalve
in het middeleeuwsch Den Bosch een aantal vrije groepen bestaan,
die onderworpen waren aan het gemeene recht, waarvan de stedelijke
bedrijfs-ordonnantie wel het belangrijkste deel uitmaakte.
Ook ontstond in Den Bosch vrij laat, n.l. in den loop van
de zeventiende eeuw, naast de middeleeuwsche klein-onderneming,
die met maximum vijf knechts werkte, een nieuwe bedrijfsvorm, de
„huisindustrie". In tegenstelling met de middeleeuwsche handwerkersbedrijven werd bij dezen nieuwen bedrijfsvorm, door middel
van de arbeidsverdeeling, die de „huisindustrieele" producenten toepasten en die tot dan toe alleen nog maar in de stedelijke lakennijverheid was aangewend geweest (draperie), een veel omvangrijker productie verkregen, dan bij handhaving der oude werkmethode in de
kleinonderneming bereikbaar was. De invoering van dezen modernen
vorm van productie was voornamelijk het gevolg van de vrijzinnige
economische politiek, die het Bourgondische en Habsburgsche régime
voorstond alsook van de sterke ontwikkeling van den handel door
de ontdekking van Amerika en van den zeeweg naar Indie. Deze
ongekende uitbreiding van het handelsverkeer, vooral op internationaal terrein, bracht niet enkel een verhoogde vraag naar waren
en een intensieve uitwisseling van allerlei goederen met zich, maar
verscherpte tevens in beduidende mate de concurrentie tusschen de
warenproducenten onderling. De gilden nu met hun systeem van
bevoorrechting der meesterskinderen en uitsluiting van buitenstaanders — waarover aanstonds meer 2) — waren blijkbaar niet bereid
zich aan de structureele veranderingen, die zich vooral sinds de
tweede helft der zestiende eeuw in de economische verhoudingen
voordeden, aan te passen. Bovendien gingen invoering van nieuwe
productie-procédés, bedrijf svergrooting en bedrijf somvorming lijnrecht
in tegen de nivelleerende bedrijfspolitiek, die de gilden eeuwenlang
hadden gevoerd. Een economie, die met deze tradities brak, kon niet
de hunne zijn. Toch bleek voor sommigen ook hier de natuur sterker
dan de leer. Niet alle gildebroeders ontkwamen aan den invloed

i) De „cordewaghencruders" of kruiwagenkruiers werden wel in een gilde opgenomen, zie blz. 238.
2) Zie blz. 97.
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van den nieuwen geest, die het economisch leven over steeds breeder
terrein ging beheerschen. Steeds talrijker worden de bedrijfsvoorschriften, die de gilden noodig achten, niet alleen om de gevaren van
buitenaf tegen te gaan en het verworven arbeids- en afzetgebied te
behouden, maar ook om den drang naar hervorming, die in sommige
gildebroeders leeft, zooveel doenlijk te remmen. Somwijlen groeien
de gildekeuren uit tot een buitensporige lengte. Niettemin gaan de
„fittest" en meest kapitaalkrachtigen van de voor de verre markt
werkende handwerkers lijnrecht in tegen den wil der corporatie en
streven zooveel mogelijk naar invoering van het „huisindustriëel"
systeem. Een keur der smeden van 1541 geeft daarvan een voorbeeld:
„Item en zal voortaen niemant desselfs ambagts sijn onbercyde en ongemaekte messen mogen senden, laaten off doen
draegen uit off buiten synen huyse ofte winkel om die by
eenige anderen elders voorts bereyd ende opgemaekt worden
dan alleenlijk heure hegten off kruynen wel laeten besteeken
tsy in koopere, silvere ende diergelyke, op den poen van de
messen te verbeuren, alsoo uitgesonden, ende al nog van
anderhalve keysers gulden, te betaelen, half by den meester
off meestersse sulks gedoogende off doende, ander half by
dengeenen die alsulke messen opgemaekt mögt hebben off
medegedraegen om op te maken, te deyle als voor" 1 ).
En wat doet de stedelijke wetgeving tegen invoering van den
nieuwen bedrijfsvorm? Vermoedelijk heeft de vrees, dat meerdere
meesters bij de invoering daarvan hun zelfstandigheid zouden verliezen en tot afhankelijke arbeiders van den „grootondernemer"
zouden worden gemaakt, de stadsoverheid bewogen aan de wenschen
van de meerderheid der gildebroeders gevolg te geven 2 ). Vandaar
dat het corporatief verband, waarin de ambachten van oudsher
werden beoefend, vooralsnog gehandhaafd bleef.
In de zeventiende eeuw evenwel is het stadsbestuur, ziende de
chronische malaise waarin de kleinindustrie bleef verkeeren, overstag gegaan en zijn de messen- en speldenindustrie, de hoedenmakerij,
de tapijtweverij en het lint- en passementsbedrijf met haar goedkeuring den weg van de „kapitalistische", d.i. naar een zoo groot
mogelijke productie strevende nijverheid ingeslagen. De hoeden- en
speldenindustrie, de tapijtweverij en het lint- en passementsbedrijf
t) B. 131, art. 32.
2

) Kulischcr, Wirtschaftsgeschichte, II, blz. 113, e.v.
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hebben zelfs nog den bedrijfsvorm van „gecentraliseerde manufactuur" of van „fabriek" gekozen 1 ).
Het ligt voor de hand, dat bij een dergelijke situatie de nieuwe,
uit den vreemde afkomstige nijverheid, die zich in de zeventiende
eeuw in Den Bosch vestigde en geheel op afzet in den vreemde was
ingesteld, zooals de bombazijnmakerij, de porcelijnmakerij, de suikerraffinaderij en de glasblazerij, geen bescherming in gildeverband
zocht. Zij gaf de voorkeur aan individueele bescherming en kreeg
een eervolle plaats buiten gildeverband 2 ). In dit geval werd aan
één of enkele personen door de stadsoverheid onder door haar gestelde voorwaarden het exclusieve recht geschonken om in een aanwezigen tak van nijverheid voor een bepaalden tijd een onderneming
te exploiteeren. De vorm, waarin dit geschiedde, was ook hier de
„huisindustrie" of de „gecentraliseerde manufactuur" 3 ). Tevens
reserveerde het stadsbestuur zich daarbij het recht om na afloop van
den overeengekomen termijn, de concessie in te 'trekken, dan wel te
vernieuwen. Op deze manier vormde zich geleidelijk een nieuwe
„Unzünftigkeit", die het middeleeuwsch recht niet kende. Dank zij
de ovërheidsconcessie kwam die „Unzünftigkeit" zoowel rechtens
als in maatschappelijk opzicht met „Zünftigkeit" op één lijn te
staan.
!) In 1855 zijn in Den Bosch twee speldenfabrieken, vier lintfabrieken, drie
garen- en lintfabrieken, vijf passementfabriekcn, vier hoedenfabrieken en twee
tapijtfabrieken aanwezig. A. J. v. d. Aa, Beknopt aardrijkskundig woordenboek
der Nederlanden, 185;, blz. 498.
2) ftezenmans, 's-Hertogenbosch, blz. 360, e.v.; J. H. v. Heurn, Bebchrijvinge
der stadt van 's-Hertogenbosch. Onuitgegeven handschrift.
3) Kulischer, Wirtschaftsgeschichte, II, blz. 146; Eberstadt, Französische Gewerberecht, blz. 325 en blz. 326.
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DE ORGANISATIE DER AMBACHTSGILDEN.
Nu we in algemeenen zin georiënteerd zijn ten aanzien van het
object van ons onderzoek, vraagt allereerst de organisatie der
ambachtsgilden de aandacht.
In het vóór-corporatieve stadium der ontwikkeling van de
ambachtsgilden, toen het doel daarvan nog vrij vaag, onvast en
weinig gedetailleerd was, kon worden volstaan met een zeer eenvoudigen vorm van organisatie en met een beperkt aantal leefregels,
die enkel steunden op gebruik en gewoonterecht. Met name sprak
de eenvoud van dien organisatievorm uit de samenstelling van het
bestuursapparaat en van wat daarmee samenhangt. Van differentiatie van functie en van werkverdeeling was toen nog geen sprake.
Voor zoover uit de oudste keuren van 's-Hertogenbosch valt op te
merken, berustte in dit eerste ontwikkelingsstadium de heele leiding
van een Ambachtsgilde in handen van twee dekens of twee gezworenen. Andere gildefunctionarissen worden er niet in genoemd; ook
gezworenen in den zin van raadgevers van de dekens, zooals we die
later zien optreden, treffen we er niet aan. Wel vinden we in de
oudste keuren een indeeling der beroepsgenooten naar drie groepen
of trappen opgenomen: leerling, gezel en meester. We mogen aannemen, dat onder invloed van hetgeen elders reeds was ingevoerd,
deze hiërarchische indeeling ook in Den Bosch in de vóór-corporatieve periode aanwezig was. Herhaaldelijk immers plachten voorschriften, die in het vóór-corporatieve stadium der ambachtsgilden
reeds bestonden, in de keuren te worden vastgelegd.
De leerling.
Zooah in ieder beroep, kon ook in het door de gildewetgeving
beschermd ambacht een tijdperk van opleiding worden onderscheiden
en een tijdperk, waarin men, na beëindiging van de opleiding, geacht
werd technisch bekwaam te zijn het ambacht zelfstandig uit te
oefenen. Had de leerling de vereischte beroepsopleiding ontvangen,
dan kon hij rechtstreeks tot den meesterstand overgaan, mits hij over
de middelen, voor het meesterschap vereischt, beschikte. Bleek dit
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niet het geval, zooals reeds in de veertiende eeuw veelvuldig voorkwam, dan was hij genoodzaakt eerst eenigen tijd bij een meester
in loondienst te gaan werken. Had hij op deze manier de noodige
financiën bijeengebracht, dan bestond er meestal voor hem geen bezwaar meer om zich als meester te vestigen. Zoo was de toestand
in den tijd, toen het gilde nog geen exclusivistische politiek voerde.
We komen hierop nader terug 1 ).
Als doel van de leerlingopleiding gold de instandhouding van het
ambacht. Steeds moest aan de vraag naar arbeidskrachten kunnen
worden voldaan. Dit maakte een blijvende aanvoer van nieuwe
meesters noodzakelijk. „Om orberlichkeit des ambachts ende der
stat" moest de corporatie er daarom ook zorg voor dragen, dat er
gelegenheid tot opleiding bestond. Uit de leercontracten nu, zooals
die te leperen en te Doornik zijn bewaard gebleven, blijkt, dat reeds
in de vóór-corporatieve periode de meester met deze opleiding was
belast 2 ). Mede in verband met hetgene we hierover in de oudste
gildekeuren van Den Bosch vermeld vinden, mogen we wel aannemen, dat ook in Den Bosch reeds in het vóór-corporatieve stadium
der ambachtsgilden de meester als leermeester van den leerling
optrad. Deze toestand bleef in de corporatieve periode gehandhaafd.
Een enkele maal slechts kwamen hierop uitzonderingen voor. Zoo
blijkt uit een keur van de vollers van 1377 dat in dit gilde ook de
gezel de bevoegdheid, tot opleiding had 3 ). De zelfstandige positie
trouwens, die hij in dit gilde innam — o.m. woonde hij op zichzelf
en blijkt hij ook gehuwd te zijn geweest — maakte hem voor het
geven van opleiding zeer geschikt. De meesters hadden hiertegen
geen bezwaar. Waarschijnlijk droeg daartoe mede de omstandigheid
bij, dat de meestervollers, hoewel financieel in beteren doen verkeerend dan de gezellen, toch, naar hun sociale positie beoordeeld,
nog niet opvallend van deze laatsten verschilden. Overigens blijkt
in Den Bosch het recht van den gezel tot opleiding van leerlingen,
beperkt te zijn gebleven tot het vollers-ambacht. In de wetgeving
althans van geen ander gilde vinden we hem eenzelfde bevoegdheid
toegekend. Wel blijkt daarnaast in enkele ambachten het recht van
den meester zelf tot opleiding van leerlingen aan een zekere beperking gebonden te zijn geweest. In die ambachten bezat de meester
!)
2)
blz.
s
)

zie blz. 96.
Des Marez, Apprentissage à Ypres, blz. 12, e.V.; Verriest, Luttes sociales,
33, e.v.
B. 23, art. 5, art. 22.
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niet aanstonds bij zijn optreden als ondernemer de bevoegdheid, om
leerlingen in opleiding te nemen. In de juist aangehaalde keur der
vollers lezen we met betrekking tot dit punt in artikel ι :
,
ende hi sal een jaer meester sijn eer hi eenen knape
leeren mach".
En in artikel n van een keur der wolwevers van 1421 vinden we
vermeld:
„Item soe wie int voirs. ambacht meester wil weerden, die
sal dat ierste jaer gheenen leerknaepe selten, en hy en sal ook
dat ierste jaer niet ter plaetsen gaen hen te verhueren'' 1 ).
Blijkbaar beschikte in die ambachten de nieuwe meester, naar het
oordeel van den gildewetgever, in het eerste jaar van zijn meester
schap nog niet over voldoende ervaring om een leerling een behoor
lijke opleiding te geven. Trouwens treffen we in Den Bosch een
dergelijke bepaling uitsluitend aan in keuren van ambachten, die tot
de lakennijverheid behooren.
Uit de bewaard gebleven leercontracten van leperen en Doornik,
waarover we zooeven spraken, blijkt, dat reeds in het vóór-corporatieve stadium de opleiding geschiedde op grond van een tusschen
partijen gesloten overeenkomst. Tot meerder bewijs lieten partijen
soms de gemaakte bedingen door de schepenbapk op schrift brengen.
Omdat toen evenwel het leerlingwezen als onderdeel der regeling van
het ambacht tot de rechtsmacht van de stedelijke overheid behoorde,
kon de magistraat een dergelijke formeele rechtshandeling ook naar
het materieelrechtelijk terrein overbrengen. Zulks geschiedde te
leperen in 1280, na den opstand van Cockerulle, toen Gui van
Dampierre, de Vlaamsche graaf, in een conflict tusschen handwerkers
en patriciaat, ten voordeele van het patriciaat ingreep. Om de
ambachten in de Vlaamsche lakenindustrie zooveel mogelijk in een
toestand van afhankelijkheid te brengen en het corporatief streven
der ambachtsgenooten tegen te gaan, bepaalde hij, dat voortaan
iedere leerovereenkomst aan wettelijk gestelde eischen had te voldoen
en door een tweetal schepenen op schrift moest worden gesteld.
Geschiedde dit niet, dan verbeurde de meester een boete van drie
ponden en verloor gedurende een jaar de bevoegdheid het ambacht
uit te oefenen 2 ). Eerst toen na 1302 het ambacht binnen het raam
1) B. 23, art. 1; B. 41, art. 11.
) Des Marez, Apprentissage à Ypres, blz. 8.
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van het juridisch statuut der corporatie door deze zelf werd geregeld, nam het gildebestuur het toezicht over het leerlingwezen van
de stadsoverheid over.
De leerlingovereenkomst in Den Bosch werd gesloten tusschen den
meester en den leerling, mits deze mondig was. Meestal bleek dit
laatste niet het geval. Dan traden diens ouders of naaste familie
als vertegenwoordigers op van den pupil. Had de leerknaap geen
familie in Den Bosch en kwam hij niet met kost en inwoning in de
leer, dan had de meester zich met de blokmeesters te verstaan van
het blok, waar de pupil in pension ging 1 ). Was de overeenkomst
naar eisch tot stand gekomen, dan kon toch aan den inhoud daarvan
nog niet aanstonds uitvoering worden gegeven. Eerst moest het
overeengekomene door de dekens worden goedgekeurd. Bij dezen
moest daartoe aangifte van de overeenkomst worden gedaan. In den
regel rustte de plicht tot het doen van deze aangifte op den meester,
maar ook de familie van den leerling werd wel met het voorschrift
belast. Dit laatste blijkt uit de wetgeving van de speldenmakers 2 ).
Voorts moesten de naam en de voornamen van den leerling en
van den meester aan de dekens van het gilde worden medegedeeld.
Deze namen werden in een ambachts- of gildeboek geregistreerd.
Daar eenzelfde registratie bij meerdere gilden wordt aangetroffen,
hebben we hier vermoedelijk met een algemeen geldend voorschrift
te doen s ) . Deze verplichte registratie stelde de dekens in de gelegenheid de noodige contrôle over het leerlingwezen uit te oefenen. Aan
de hand daarvan konden zij steeds nagaan, hoeveel leerlingen een
meester in opleiding had, wie zijn leerlingen waren en welk deel van
den leertijd reeds was verstreken. Gewoonlijk ontvingen de dekens
voor hun administratieve werkzaamheden een kleine vergoeding,
„opschrijfgelt" genoemd. De aanneming van den leerling geschiedde
in Den Bosch meestal in tegenwoordigheid van de dekens. Een keur
der bakkers van 1546 zegt hierover:

1) B. 163, art. 13. Sedert 1471 was de stad in negen wijken of blokken ingedeeld. Aan het hoofd van ieder blok stond een blokmeester, die zorg droeg dat
de gemeene bruggen, straten, pompen, watertrappen, putten en het brandbluschmateriaal behoorlijk werden onderhouden. Ze verzamelden tevens aalmoezen, die
ze onder de armen van het blok verdeelden. Over de militaire beteckenis van
deze blokken, zie blz. 339.
Zie ook v. Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche, 1670, blz. 31.
; 2 ) B. 142, art. 17.
3) B. 131, art. 6; B. 139, art. 4; B. 144, art. 10; B. 147, art. 12; B. 163, art, 4.
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. . . .„ende dat niemant van den ambagt voorsz. eenige leerknapen en sal mogen aannemen anders dan in presentien van
den dekenen ten tyden der ambagts voorsz. off ten minsten
van den tween van hen, opte verbeurten van drie ponden
payements, te deylen als voor" 1 ).
Nochtans kwamen op dezen regel uitzonderingen voor. Zoo wordt
b.v. in de keur der smeden van 1541 bij de aanneming van leerlingen
door den meester in het geheel niet over aanwezigheid van dekens
gesproken. Ook de registratie geschiedde hier niet door de dekens,
zooals gewoonlijk het geval was, maar door den wasmeester van het
gilde 2 ). Als de meester den leerknaap aangenomen had, moesten deze
beiden bij den wasmeester komen,
„omme geschreven ende genoteert te worden heuren ende des
leerjongens naamen ende toenaemen, jaere, maend ende dag
van de aenneminge" s ).
Bij de goud- en zilversmeden droeg de aanneming de eerste zes
weken een voorwaardelijk karakter. Deze tijd werd „proeftijt" genoemd. Bij de speldenmakers duurde de proeftijd een maand. Hij
stelde den meester in staat na te gaan of de pupil voldoende capaciteiten en aanleg bezat om de opleiding met succes te volgen. Eerst als
de proeftijd verstreken was, ving voor den leerknaap de verplichting
aan het leergeld te voldoen 4 ). Was de leerovereenkomst tot stand
gekomen, dan rustte op den leerling, c.q. op diens ouders of naaste
familie de verplichting aan den meester — hetzij ineens, hetzij in
termijnen — een bepaald bedrag te voldoen, dat door partijen in
onderling overleg werd vastgesteld en bestemd was voor het onderhoud van den pupil (kostgeld). Deze verplichting werd reeds in het
vóór-corporatieve stadium aangetroffen en in de corporatieve periode
gehandhaafd s ). Daarnaast eischte ook het gilde zelf al gauw bepaalde rechten, „leergelt" genoemd. Het was een contraprestatie
voor de corporatieve bescherming, welke de leerling tijdens zijn opleiding genoot en die rechtvaardiging vond in de groeiende onkosten,

») B. 134, art. 5.
.
) zie blz. ajo.
3) B. 131, art. 6.
*) B. 103, art. 8.
5) Verriest, Luttes sociales, blz. 40; Des Marez, Apprentissage à Ypres, blz. 28;
Martin Saint Léon, Histoire des corporations, blz. 82.
2
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welke het corporatieve leven voor het gilde meebracht. In het begin
der corporatieve wetgeving werd in Den Bosch over „leergclt" nog
niet gesproken. Nochtans was de meester, die iemand de „smedeconst" wilde leeren, in 1302 verplicht een zeker bedrag aan het
1
gilde te betalen ) . Vermoedelijk stond dit in verband met het onvol
doende aantal leerlingen, dat zich in verband met de vraag naar
arbeidskrachten ter opleiding in het smidsvak aanbood. Eenzelfde
verplichting bestond ook bij de wolwevers in 1421, waar eveneens
de meester een, zij het een geringe prestatie, aan het gilde had te
voldoen. Zelfs nog-in 1502 betaalde de meester bij de bonnetmakers
de helft van het leergeld, dat aan het gilde verschuldigd was. Afgezien
echter van deze gevallen rustte de gehoudenheid tot prestatie steeds
op den leerling, c.q. zijn ouders of naaste familie 2 ). De grootte van
het verschuldigde „leergclt", waaraan geleidelijk meer bijkomende
verplichtingen worden toegevoegd en voor de betaling waarvan de
meester tegenover het gilde borg bleef, stond in nauw verband met
den duur van de opleiding.
Meesterkinderen bevonden zich te 's-Hertogenbosch ten aanzien
van de betaling van „leergclt" in een bevoorrechte positie 3 ) . Wie in
het gilde geboren was, werd, zooal niet vrijgesteld, dan toch veel
lichter belast dan buitenstaanders. Soms ging deze bevoorrechting
nog veel verder. Zoo werden de zoons van wolwevers, verwers en
bonnetmakers zelfs vrijgesteld van de beroepsopleiding zelf en kon
den zonder wettelijk voorgeschreven leertijd meester worden 4 ). Blijk
baar werd op die wijze getracht de beschikbare werkgelegenheid
voor het nageslacht der gildelieden te reserveeren. Een verklaring
voor dit verschijnsel zullen we elders geven 5 ) .
Wat de duur van den leertijd betreft, reeds in het laatste kwart
van de dertiende eeuw treft men in meerdere steden ordonnanties
aan, waarin die duur door de stadsoverheid is geregeld. Waar het
stadsbestuur niet regelend optrad, waren het gebruik en de gewoonte
beslissend 6 ). Gewoonlijk nam daar de corporatieve wetgeving de
») B. j , art. 1.
2) B. 41, art. 4, art. 9; B. 101, art. 10. Zie ook B. 71, art. 4; B. 131, art, 5,
art. 6.
3) B. 5, art. 1; B. 59, art. 7; B. 71, art. 3; B. 103, art. 6; B. ioj, art. 12;
B. 106, art. 8; B. 109, art. 11; B. 113, art. 4; B. 134, art. 9.
*) B. 41, art. 1; B. 99, art. 4; B. 101, art. 3.
5) Zie blz. 96.
β) Verriest, Luttes sociales, blz. 35; Des Marez, Apprentissage à Ypres, blz. 149.
5
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bestaande voorschriften over. In 's-Hertogenbosch eischten de schoen
makers en looiers, de tingieters, de handschoenmakers en de schrijn
werkers een opleiding van drie jaar. Twee jaar werd voorgeschreven
door de linnenwevers, de smeden, de rademakers, de bontwerkers,
de wevers en verwers, de droogscheerders, de bakkers, de bonnetmakers, de olieslagers en molenaars, de speldenmakers, de chirurgijns
en barbiers, de vilthoedenmakers, de timmerlieden en de lint- en
passementwerkers •J. De langste opleiding werd gevorderd door de
wolwevers en de goud- en zilversmeden, die vier jaar voorschreven 2 ) .
Het doet vreemd aan, deze laatste ambachten vier jaar te zien eischen,
terwijl bijvoorbeeld voor het minstens even moeilijke beroep van
tapijtwever maar twee jaar werd gevorderd. Hieruit blijkt, dat de
duur van den leertijd in eenig beroep niet altijd en niet uitsluitend
in verband gestaan heeft met de kennis en vaardigheid, die voor de
uitoefening ervan waren vereischt. Trouwens, we weten dat vanaf
het oogenblik, dat het gilde een exclusivistische politiek ging voeren
en erop uit was het aantal nieuwe meesters te beperken, een lang
durige leerlingopleiding mede werd voorgeschreven om het ledental
van het gilde te beperken. Vandaar dat de duur van den leertijd
sinds de tweede helft van de vijftiende eeuw de tendentie heeft
langer te worden.
Voor zoover ons bekend, zijn in Den Bosch geen schriftelijke leercontracten bewaard gebleven. Vermoedelijk staat dit in verband
met het feit, dat de meeste leerovereenkomsten alleen maar monde
ling tot stand kwamen en dat er tijdens de corporatieve periode —
in tegenstelling met hetgeen we over den toestand te leperen in 1280
meedeelden — geen verplichting bestond om de leerovereenkomst
door de schepenbank of een notaris op schrift te doen stellen. Voor
de vaststelling van het leergeld en den duur van den leertijd brengt
dit geen moeilijkheden mee, daar de keuren hierover vrij uitvoerig
zijn. Voor verheldering echter van ons inzicht in de wijze waarop
het onderhoud van den leerling geregeld werd, zou de aanwezigheid
van schriftelijke leerovereenkomsten, waarin ook meestal een rege
ling omtrent het kostgeld voorkomt, wel van belang zijn geweest.

1) B. 43, art. 3; B. 104, art. 3; B. 61, art. 3; B. 109, art. 2; B. 71, art. 5;
B. 80, art. 3; B. 99, art. 3; В.. юб, art. 6; В. 134. ¡»rt. 5; В. ιοί, art, 2 ;
В. 139, art. ι; В. 142, art. 6, art. 21; В. 141, art. 2; В. 144, art. 21; В. 14;,
art. ι; Β. I64. art. 4.
2
) В. 4i, art. у, В. юз, a r t - 2 '
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Want hierover wordt in de keuren niet meer meegedeeld, dan dat
de leerling, tijdens den duur van zijn opleiding „in sijns meesters
cost" was. Een nadere omschrijving wordt hierbij niet gegeven. De
vraag dus welk bedrag voor het onderhoud van den leerling aan den
meester werd betaald en of de leerling buiten eten, drinken en
slapen ook op kleeren en schoenen en andere benoodigdheden aan
spraak kon maken, moeten we onbeantwoord laten. Elders hing dit
laatste wel af van het bedrag, dat door den leerling c.q. zijn ouders
of naaste familie aan kostgeld werd uitbetaald. Niet altijd echter
woonde de leerling bij den meester in. Vergelijken we artikel ι van
een keur der wolwevers van 1421 met artikel 65 van de ordonnatie
op „die draperyen ende wolwerc" van 1471 dan zien we, dat in
1421 de leerling wettelijk verplicht was bij den meester in te wonen,
terwijl m 1471 een facultatieve regeling bestond. Blijkens genoemde
ordonnantie behoorden de leerlingen het ambacht te leeren „op heurs
selfs ofte in heure meester costen", naargelang dit met den meester
was overeengekomen 1 ) . Ook bij de speldenmakers waren zij wel,
zooals we reeds eerder zagen, buiten het huis van den meester in
pension 2 ). Toch zijn beide gevallen uitzonderingen op den algemeenen regel.
Over de wijze waarop in Den Bosch de meesters voor de pupillen,
die bij hen inwoonden, zorgden, is ons uit schriftelijke stukken zoo
goed als niets bekend. Slechts één bepaling die opvalt in dit verband,
vinden we in de keur der wolwevers van 1421. Wanneer, zoo lezen
we daar, een leerknaap om brood bedelt, wordt de meester veroordeeld tot betaling van een boete 3 ). Het zou uiteraard niet verantwoord zijn, uit dit enkele geval van bedelarij een algemeene conclusie
te trekken. Vooral ook legge men bij de beoordeeling van deze bepaling geen modernen maatstaf aan. Oogstmislukking alleen reeds
kon zelfs den goedwillenden meester in een overmachtstoestand
brengen.
Meermalen werden in de leerovereenkomst ook bedingen gemaakt
omtrent het loon, dat aan de leerlingen moest worden uitgekeerd.
Leidende gedachte hierbij was, dat de arbeid van den pupil na
eenigen tijd van opleiding voor den meester winst afwierp. In de
bouwnijverheid werd dit loon voor den leerling ook wel door de

i) B. 41, art. 1; B. 78, art. 65.
2) B. 163, art. 13.
3) B. 41, art. 27.
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dekens en keurmeesters vastgesteld. In de wetgeving der timmerlieden en metselaars lezen we daaromtrent:
„Item dat elck meester van den voors. ambachte nyet meer
en sal moegen aennemen bynnen den tyde van twee jaeren
dan eenen leerknecht ende daertoe eenen van synen sonen
oft twee sonen in de plaetse van eene leerjongen, indyen
hem belieft, welcke leerknecht ende soné oft sonen bynnen
denselven tyde nyet en sullen moegen winnen oft verdienen
volle dachueren, maer sullen die deeckenen metten koermeesters ten tyde wesende hem op hoiren eeden sonder faveur
ordineren ende taxeren, hoevele sy daechs behoiren te winnen
oft verdienen, ende dat alle пае ráete datsse wercken können
ende anders nyet; ende dat daeromme, opdat die goede luyden
ende bourgeren nyet beschedt en souden worden" 'J.
Uit den verderen inhoud van de keur blijkt, dat dit loon werd
uitbetaald aan den leerling. In den regel volgde ieder gilde ten aanzien van het al dan niet uitbetalen van loon aan den leerling een
eigen gedragslijn. Bij de droogscheerders bijvoorbeeld mocht hem
niets worden uitgekeerd. Gebeurde dit toch, dan werd den meester
gedurende een jaar de uitoefening van zijn bedrijf verboden, verbeurde de leerling zijn leergeld en moest opnieuw gaan leeren 2 ).
Omgekeerd werden de lint- en passementwerkers streng gestraft
zoo zij ten aanzien der uitbetaling van loon aan hun leerlingen geheel
of gedeeltelijk in gebreke bleven 3 ). Het schijnt, dat in die gilden,
waarin de meerderheid der leerlingen na hun opleiding blijvend in
den gezellenstand werden opgenomen en de vakbekwaamheid gauw
was verkregen, het uitbetalen van loon het meest voorkwam.
Was aan alle voorschriften, voor de totstandkoming van de leerovereenkomst vereischt, voldaan en de leerling in opleiding genomen,
dan stond de pupil onder rechtstreeksche bescherming der corporatie
en had recht op deugdelijk vakkundig onderricht. In dit verband
lag het geheel in de lijn van den gildewetgever ertegen te waken,
dat de meester zich tijdens de opleiding geheel of gedeeltelijk aan
zijn verplichtingen tegenover den leerknaap onttrok. Meermalen
werden dan ook van die zijde op dit punt bepalingen uitgevaardigd
ter bescherming der belangen van den pupil. Zoo was het den wol1) B. 14;, an. 6.
2) Β. ι об, art. 6.
3) В. іб4, art. 7.
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wever, die een leerknaap in opleiding had, verboden ergens anders
in de stad te weven dan op zijn eigen getouw. De handschoenmakers
behoorden te zorgen dagelijks op hun werk te zijn; lieten zij den
knaap aan zijn lot over en verklaarden ze na afloop van de driejarige opleiding, dat de leerling aan zijn verplichtingen voldaan had,
dan werden ze beboet en mochten gedurende een jaar het ambacht
niet uitoefenen. Ook bij de schoenmakers en looiers moesten de
meesters na den leertijd van drie jaar onder eede waar maken, dat
de leerling drie jaar onafgebroken bij hen gewerkt en geleerd had 1 ) .
Omgekeerd had de leerling zich te richten naar de bevelen van
den meester en was het hem ten strengste verboden zich aan diens
leiding te onttrekken. Zooveel mogelijk werd hij in afhankelijkheid
van den meester gehouden. De leerling-droogscheerder mocht alleen
in het huis van zijn meester leeren scheeren aan diens scheertafel of
aan een andere tafel in hetzelfde huis; nergens anders. Tijdens de
opleiding in dat vak mocht hij geen ander ambacht leeren. Als motief
gold „dat sy het ambacht te bat (beter) mogen leeren". Beide voorschriften vinden we terug bij de snijders, die in 1504 met de droogscheerders één gilde vormden. Nimmer mocht de leerling-snijder
naaien, ook niet bij „goede luyden", tenzij rechtstreeks onder het
oog. van den meester. Ook het verbod om tijdens de opleiding een
ander ambacht te leeren, vinden we voor de snijders herhaald 2 ).
Bij de handschoenmakers moest de leerling zorgen dagelijks op het
werk te zijn s ). Door de uitvaardiging van deze en soortgelijke voorschriften waakten de gilden er tegen, dat met de opleiding der leerlingen de hand werd gelicht.
Het heeft den schijn, dat de verstandhouding tusschen leerling en
meester in Den Bosch nogal eens te wenschen overliet. Veel voorkomend toch zijn de gevallen, dat de leerknaap bij zijn meester wegloopt. Dit verklaart, dat meerdere bepalingen in de keuren zijn aan
te wijzen, die zich met de vlucht van ¿en pupil bezighouden. Als
regel gold, dat het wegloopen van den leerling geen verbreking van
de leerovereenkomst tot gevolg had, mits de vluchteling binnen zes
weken terugkeerde. Wel was hij in dit geval verplicht de werkelijke
aan zijn meester toegebrachte schade te vergoeden. Vond de terugkeer later dan na zes weken plaats, dan was het leercontract ver-

i) B. 41, art. 7; B. fii, art. 45; B. 43, art. 3.
) B. 105, art. 8; B. 106, art. 7.
3) B. 61, art. 4 j . Zie ook B. 142, art. 4.
2
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broken. De knaap werd uit het gilde gejaagd en moest tevens een
niet-geringe boete betalen. Vermeldenswaard in dit verband is de
procedure, die de wolwevers bij het wegloopen van hun pupil moesten
volgen. Zoodra de vlucht door hen ontdekt was, moesten zij een
aanklacht indienen bij de dekens. Dezelfde aanklacht behoorde „drie
wei ff totten drien naesten verten achten" d.i. driemaal achtereen om
de veertien dagen herhaald te worden. Niet nakoming van dit voorschrift werd met een geldboete gestraft. Was „die daghe" na zes
weken „volvaren" en de leerling nog niet teruggekeerd, dan werd
hij uit het gilde gestooten en verbeurde een boete van drie gouden
kronen aan den meester en een kroon aan het gilde. Was bovendien,
zooals meestal geschiedde, bij het aangaan der leerovereenkomst,
borg gesproken, dat de overeenkomst tusschentijds niet eenzijdig
door den leerknaap zou worden verbroken, dan verviel ook het
bedrag der borgstelling aan den meester ^ .
Soms bracht het vluchten van den leerknaap de schuldvraag in
geding. Niet alleen de lichtzinnigheid van den leerling of diens
heimwee naar het ouderlijk huis, ook de onredelijke hardheid van den
meester kon oorzaak van de vlucht zijn geweest. De schrijnwerkers
legden een dergelijk geschil ter berechting voor aan een bijzonder
college, bestaande uit de drie dekens en twee „goede mannen", waarvan er een gekozen werd door den meester en een werd aangewezen
door den leerknaap. Dit college-van-vijf beslechtte het geschil gelijk
alle andere geschillen tusschen meester en leerknaap. Wat het besliste
moest worden nagekomen. Voldeed de leerling niet aan de beslissing,
dan verloor hij het recht het ambacht verder te leeren en werd hem
tevens een boete opgelegd. Weigerde de meester aan de uitspraak te
voldoen, dan was hij verplicht binnen een maand terug te betalen
wat hij bij de totstandkoming der leerovereenkomst van den leerknaap in geld of natura had ontvangen; de leerovereenkomst zelf
werd als geëindigd beschouwd; de leerling kon in dit geval zijn opleiding bij een anderen meester voortzetten. Had de meester na
verloop van een maand nog niet aan zijn terugbetalingsplicht voldaan, dan verbeurde hij voor iederen dag, dat hij in gebreke bleef,
negen schellingen 2 ).
Sïreng waakte de gildewetgeving in Den Bosch ertegen, dat eenig
meester een gevluchten leerknaap of een leerling, die de leerovereen1) B. 41, art. 22; B. 42, art. 21; B. 78, art. 65; B. 144, art. 11.
2) B. 42, art. 2}, art. 2$, art. 16, art. 27.
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komst ontijdig verbroken had, in opleiding nam. De reden hiervan
was vooral gelegen in de overweging, dat anders het besef van den
leerling, door andere meesters in bescherming te worden genomen,
dezen tot contractbreuk zou kunnen aanzetten 1 ).
De leerverhouding kon in absoluten en relatieven zin worden
beëindigd. Bij relatieve beëindiging werd de leerling op grond van
bepaalde feiten ontslagen van al zijn verplichtingen tegenover een
bepaalden meester. Bij absolute beëindiging nam de verplichting tot
leeren zelf een einde. Relatieve beëindiging vond plaats:
a.

Bij den dood van den meester, indien het bedrijf niet door de
weduwe 'werd voortgezet. Was dit laatste wel het geval en
hield de weduwe van den overledene het bedrijf aan met behulp
van een gezel of meesterknecht, dan bleef de leerknaap bij haar
in opleiding tot zijn leerjaren geëindigd waren. Staakte zij
echter na den dood van haar man het bedrijf, dan rustte op de
dekens de verplichting den leerling bij een anderen meester te
plaatsen, waar hij zijn opleiding kon voltooien 2 ).
b. Bij verkoop aan een anderen meester. Deze verkoop, die elders
alleen in bijzondere gevallen voorkwam s ) — bij overlijden of
. wanneer een meester zijn bedrijf staakte, dan wel in groóte
armoe kwam te verkeeren — was in Den Bosch in een grooter
aantal gevallen toegestaan 4 ). Bij de wolwevers geschiedde dit
zoo, dat de meester, die tot verkoop overging, met den leerknaap voor de dekens verscheen. Te hunnen overstaan deed hij
van den knaap afstand en werd verplicht om voor ieder jaar,
dat de opleiding nog had moeten doorloopen, aan den leerknaap
voor diens levensonderhoud een mud rogge te geven. Zelf mocht
hij, zoolang de leertermijn nog niet verstreken was, geen
„meestery" meer houden. Niettemin bleef hij verplicht mee bij
te dragen in de onkosten die op het gilde kwamen te rusten.
„ . . . . ende dan sullen die deken dezen voirscr. leerknape
vercopen bi den ghemeynen ambacht en wat die leerknape
dan ghilt, dat sal hebben dat voirs. a m b a c h t " . . . .
1) B. 61, art. y, B. 103, art. 8; B. 106, art. 14; B. 142, art. 11.
2) B. 42, art. 23; B. 101, art. 14; B. i o j , art. 15; B. 106, art. 16; B. 134,
art. 6; B. 141, art. 19; B. 144, art. 12; B. 147, art. I J ; B. 164, art. 9,
3
) Martin Saint Léon, Histoire des corporations, biz. 88.
4) В. 4i. ar. 8; В. ιοί, art. 14.
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Stelde niemand prijs op de arbeidskracht van den leerling, dan
had het gilde aanspraak op de rogge, terwijl de leerling „ghevrijt"
was „in tselve ambacht als een knape" d.w.z. het recht bezat het
ambacht als gezel uit te oefenen *).
Absolute beëindiging van het leercontract vond plaats in de volgende gevallen:
a.

b.

c.

d.

Bij den dood van den leerling. In dit geval was het den meester
geoorloofd een nieuwen leerling in opleiding te nemen, al was
daarvoor dan ook meestal de toestemming van de dekens vereischt 2).
Bij uitstooting uit het gilde, doordat de gevluchte leerknaap
niet binnen den gestelden termijn van zes weken was teruggekeerd.
Bij afkoop. Zooals we reeds meedeelden, werd bij het afsluiten
der leerovereenkomst meestal borg gesteld, dat de leerling zijn
leertijd niet ontijdig zou verbreken. Met welk doel dit geschiedde? Al had de meester in het begin der opleiding weinig
of geen gemak van den pupil, geleidelijk aan veranderde dit en
werd de leerling hem een hulp, waarvan hij voordeel had.
Verbrak nu de leerling ontijdig de overeenkomst, dan ontging
hem dit profijt. Door de borgstelling werd dit nadeel geheel of
ten deele vergoed. De borgstelling fungeerde als afkoopprijs van
de bij de leerovereenkomst aangegane verplichtingen.
Bij afloop van den leertijd. Dit was de meest voorkomende en
de meest natuurlijke wijze van beëindiging van iedere leerverhouding.

Evenals de gezel, waarover we aanstonds gaan spreken, behoorde
de leerling tot de „passieve" leden van het gilde. Wel genoot hij
corporatieve bescherming. Dit hield evenwel niet in, dat hij op
eenige medezeggenschap in het gilde aanspraak kon maken. Vandaar
dat hij nimmer tot de vergaderingen van het gilde werd toegelaten,
zelfs niet op de „staet-" of processiedagen, wanneer de meesters na
afloop van de processie in den loop van den middag of van den
avond een gezellige bijeenkomst hadden. Afgezien van de vrijheid,
die de speldenmakers en de lint- en passementwerkers — twee groepen van ambachtpatroons, die niet meer als zuivere kleinonder1) B. 41, art. 8, art. 9, art. 10.
2) B. 41, art. 6; B. 42, art. 24; B. 147, art. 16.
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nemers konden worden beschouwd — ten aanzien van het aantal
op te leiden leerlingen genoten, mocht iedere meester maar één leerling in opleiding hebben. 'Wel was het toegestaan een nieuwe pupil
aan te nemen, indien de leerling in het laatste leerjaar was en mocht
hij een eigen zoon naast den leerknaap plaatsen zonder dat deze als
leerling werd aangemerkt, maar eenige verdere concessie werd hem
door den corporatieven wetgever niet gedaan 1 ).
Oorspronkelijk, in de vóór-corporatieve periode, werd de beperking van het aantal leerlingen bij denzelfden meester uitsluitend
beheerscht door het belang van den pupil. Een meester, die meer
leerlingen in opleiding had, kon niet voldoende aandacht aan de
vakopleiding van iederen leerling afzonderlijk besteden. Niet zoodra
evenwel was de ambachtsgroepeering tot corporatie verheven of de
regeling werd tevens aangewend om de gelijkmatigheid in den
omvang der bedrijven te bevorderen. Voorts speelde daarbij ook al
vrij spoedig het belang van den gezel een rol. Een meester, bij wien
meerdere leerlingen in opleiding waren, had minder behoefte aan de
arbeidskracht van den gezel, die daardoor werkloos dreigde te
worden, niettegenstaande hij ter verkrijging van de financieele middelen — noodig voor de vestiging van een eigen onderneming —
• op loondienst bij den meester was aangewezen.
De maatschappelijke opvoeding van den leerknaap werd door het
ongeschreven récht geregeld. Geen keur tenminste houdt zich met
dit onderwerp bezig. De eenige geschreven bepaling op dit punt
vinden we in een late keur van de lint- en passementwerkers
van 1595. Volgens artikel 7 van dezen gildebrief waren de meesters
verplicht het „schoelgelt" van den leerknaap te betalen „om sondaechs en heyligen daechs tzy in de duytsche 2 ) of francoysche
schooien te leeren". Blijkens artikel 21 behoorden zij — om alle
„incivilite ende ongeregeltheyt" te voorkomen — de meisjes van de
jongens gescheiden te laten werken,
„als oyck insonderheyt op diversche cameren ende solders
laten slapen ende goede regarde nemen, dat onder deselve
egeene oneerlycke liedekens, frauduleuze oft andere propoosten en werden gehouden".
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat niet iedereen, die vakopleiding
1) B. 131, art. 6; B. 147, art. 9; B. 144, art. 10; B. 145, art. 6; B. 137, art, 3;
B. 142, art. 10; B. 164, art. 4, art. 7.
2) Diewche school.
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genoot, leerling was. Zoo kenden de schilders ook maand- en jaarjongens, die zich bekwaamden in het „contrefeyten metten pennen"
om gemakkelijker andere ambachten, zooals dat van goudsmid, glassnijder en andere vakken, aan te leeren 1 ). Dergelijke personen werden
niet als lid van het gilde beschouwd.
De gezel.
Nu we onze aandacht gaan schenken aan den persoon, die op den
tweeden sport der hiërarchische ladder van „leerling, gezel en meester"
staat, doen we goed onderscheid te maken tusschen de periode,
waarin de vraag naar arbeid in 's-Hertogenbosch nog groeiende was
en den tijd, dat het gilde, tengevolge van de inkrimping van de
arbeidsmarkt, alles in het werk stelde om de beschikbare werkgelegenheid voor de meesters en hun nageslacht te reserveeren. In de
eerste periode was het gezelleninstituut een overgangsphase van den
staat van leerling naar dien van meester. Met uitzondering van de
lakenindustrie, bestond in geen andere tak van bedrijf een afzonderlijke gezellen-klasse. In die periode was dan ook bij de gezellen van
een „sociale kwestie" nog geen sprake 2 ). Tengevolge echter van
herhaalde oorlogen, besmettelijke ziekten, stilstand in de techniek
en heerschende beschavingstoestanden, veranderde in 's-Hertogenbosch deze situatie nog in de eerste helft van de vijftiende eeuw 3 ).
Vanaf dien tijd ontwikkelde zich allereerst in de op de locale consumptie afgestemde bedrijven, later ook in de voor export werkende
industrie, een tegenstelling tusschen meesters en gezellen. Zooals we
zullen zien, vormen verschillende corporatieve voorschriften van dit
verschijnsel den neerslag.
Ons hier bepalend tot de eerste periode, kunnen we vaststellen,
zooals bij de bespreking van den leerling reeds werd gememoreerd,
dat op zichzelf beschouwd, de leerling na beëindiging van zijn leertijd
onmiddellijk tot den meesterstand kon overgaan. Practisch echter
moesten meestal door hen de middelen worden bijeengebracht, die
voor de vestiging van een eigen onderneming waren vereischt. Hiertoe behoorde de leerling eenigen tijd in „knaepscape" d.i. als gezel
in loondienst bij een meester te gaan werken. Of deze overgang van
i) B. 173, art. 3.
) v. Wervekc, Medezeggenschap, blz. 6, noot 8.
3) Zie blz. 99.
2
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leerling tot gezel — in de documenten wordt deze laatste gewoonlijk
„knaepe" genoemd — met bepaalde formaliteiten gepaard ging, valt
uit de beschikbare gegevens niet op te maken. Had de leerling zijn
leertijd volbracht, dan deelde de meester dit waarschijnlijk mee aan
de dekens of de gezworenen, die deze mededeeling registreerden, en
zwoer de gezel „ten heyligen", dat hij het ambacht als een goed
gezel in overeenstemming met de corporatieve voorschriften zou
uitoefenen. Na deze plechtigheid was het hem geoorloofd om bij
iederen meester tegen loon te gaan werken. ledere gezel, die een
dienstbetrekking zocht, begaf zich daartoe naar de plaats, waar
arbeidsovereenkomsten in zijn ambacht plachten gesloten te worden.
Bij de wolwevers was dit de weversplaats 1 ). De tijden, voor het
houden van zoo'n arbeidsbeurs bestemd, werden meestal van bovenaf
vastgesteld. Bij de schoenmakers en looiers werd in 1304 de datum
bepaald op daags na Driekoningen en daags na Petrus en Paulus 2 ).
Bij de onderhandelingen, die aan het sluiten der overeenkomst voorafgingen, liet de meester zich inlichten of de gezel den gestelden leertijd beëindigd had en geen verplichtingen meer tegenover een vroegeren meester had te vervullen. Vooral de vaststelling van het loon,
waarvoor de gezel zou werken, was een zaak van belang. Voor
zoover partijen dit per uur, per dag of per week vaststelden (tijdloon), waren zij in het bepalen van de grootte ervan vrij. Werd in
stukloon gewerkt, wat vooral in de lakenindustrie voorkwam, dan
stelde de corporatie het loon vast. Bij de vollers ontving iedere gezel
van het bedrag, dat de meester voor een laken of stuklaken beurde
een derde en de meester twee derde 3 ). Waren partijen het eens geworden over de voorwaarden, dan werd de overeenkomst mondeling
gesloten. In meerdere opzichten week deze arbeidsovereenkomst van
de leerovereenkomst af:
a.

b.

In tegenstelling met de leerovereenkomst werd het arbeidscontract tusschen gezel en meester aangegaan voor een dag, een
week of een maand, doch meestal voor een half jaar. Werken
in stukloon kwam buiten de lakenindustrie in deze eerste periode
nog slechts sporadisch voor.
Geen goedkeuring door de dekens of gezworenen van de tusschen partijen gemaakte bedingen was bij de arbeidsovereeni) B. 41, art. 12, art. 13.
2) D. 6, art. 6.
3) B. 23, art. 42.
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c.

d.

e.

komst noodig. Alleen mocht zij geen bepalingen bevatten strijdig
met geschreven of ongeschreven gildevoorschriften. Ter bescherming van den gezel werd in 1377 bij de vollers het verbod
om waren in plaats van geld als loon aan te nemen, tot wet
verheven (truckstelsel) 1 ).
Al gauw na de verheffing der ambachtsgroepeering tot corporatie werd de leerling bij de totstandkoming der leerovereenkomst tot betaling van „leergelt" aan het gilde verplicht. De
gezel daarentegen was bij de afsluiting der arbeidsovereenkomst
in dit stadium nog tot geen enkele prestatie aan het gilde gehouden.
Indien de arbeidsovereenkomst voor een half jaar was aangegaan, woonde, evenals met den leerling het geval placht te zijn,
ook de gezel meestal bij den meester in. Doch op grond van den
aard der overeenkomst werden geen bedingen omtrent kleeren,
schoenen en andere benoodigdheden gemaakt. In de lakenindustrie nam de gezel een meer zelfstandige positie in. Niet zelden
was hij gehuwd, woonde op zichzelf en had leerlingen — waaronder ook eigen kinderen — in opleiding 2 ).
Wegens het onderscheid in doelstelling van leer- en arbeidsovereenkomst, vormde het loon een noodzakelijk en onmisbaar
bestanddeel van de arbeids- doch niet van de leerovereenkomst.

Zoowel voor den meester als voor den gezel was de arbeidsovereenkomst een bron van rechten en plichten.
H e t belangrijkste recht van den meester had betrekking op
den arbeid door den gezel te presteeren. En onder zijn verplichtingen
nam een belangrijke plaats in, diens gehoudenheid om den gezel
werk te geven. Schoot de meester hierin tekort, dan kon de gezel
zich op het gildebestuur beroepen. Dit gelastte dan den gezel zich
ter beschikking van den meester te houden. In dit verband moest
hij iederen morgen en iederen avond zich bij zijn patroon presenteeren. Had de gezel dit gedaan en kreeg hij dan nog geen werk,
dan ontving hij van het gilde het contractueel bedongen loon. De
meester werd beboet, tenzij bleek, dat hij door overmacht gedwongen
was van de diensten van den gezel af te zien s ) . Voorts moest het

1) B. 23, art. 10. Zie Schmieder, Arbeidsrecht, blz. 141.
2
) B. 23, art. 1, art. j , art. 22, art. 26.
S) B. 23, art. 40.
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loon door den meester tijdig en zonder chicanes worden uitbetaald.
Was de dag van betaling verstreken, dan behoefde de gezel op zijn
loon niet langer te wachten dan hij zelf wilde. Wederom kon hij
op het gildebestuur een beroep doen. Dit verplichtte den meester
tot betaling en verbood hem de uitoefening van het ambacht totdat
1
hij betaald h a d ) . Geschillen omtrent het loon werden in deze
eerste periode berecht door de gezamenlijke gildebroeders of de
dekens of gezworeneii, in de tweede periode door de dekens met
of zonder keurmeesters en met of zonder twee of meer door partijen
aangewezen meesters 2 ). Naast deze rechtstreeks uit de arbeidsover
eenkomst voortvloeiende verplichtingen, gold daarnevens voor den
meester het verbod, om een gezel, die bij een anderen meester in
loondienst was, zonder medeweten van dezen te „hueren". Vooral
in tijden, waarin er een tekort aan arbeidskrachten was, trachtten
minder gewetensvolle meesters door het aanbieden van hooger loon
den gezel tot contractbreuk aan te zetten. Zoowel in het eerste sta
dium als in de latere periode van het „knaepscap" heeft de corpo
ratieve wetgever dit euvel krachtig bestreden. Dit geschiedde niet
alleen uit saamhorigheid en ter bescherming van den bona fide
patroon, maar ook op grond van de overweging dat in vrijheid ge
sloten contracten moeten worden nagekomen 3 ) .
Het voornaamste recht van den gezel bestond hierin, dat hij voor
zijn arbeid betaling kon eischen door den meester van het contractueele loon 4 ). Daarnaast rustten ook op hem bepaalde verplichtingen,
waarvan de voornaamste was de verplichting om het overeengekomen
werk naar behooren te verrichten. Uiteraard moest hij ook alle andere
bepalingen van de arbeidsovereenkomst nakomen. Verbrak hij om
een of een andere onvoldoende reden het arbeidscontract, dan werd
hij beboet en moest de aan zijn patroon toegebrachte schade ver
goeden 5 ) . Woonde hij niet bij den patroon in, dan was hij toch ge
houden in diens huis of werkplaats zijn werk te verrichten. Voorts
mocht hij enkel krachtens uitdrukkelijke opdracht van den patroon
1) B.
2
) B.
B. 147,
3) B.
В. 109,
B. 164,
*) B.
5) B.

23, art. 42.
j , art. 5; B. 71, art. 6; B. 131; art. 8; B. 145, art. 7; B. 144, art, 66;
art. 36.
j , art. іг; В. 42, art. I J ; В. 79, art. 4; В. 104. art. 15; В, loj, art, 13;
art
· 28; В. 139, a r t - 28> B. I 4 I . a r t · 16; B. 144, art. 15; B. 145, art. 27;
art. 19; B. 173, art. 17.
23, art. 40.
I J , art. 12; B. 25, art. 9; B. 42, art. 15.
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in diens naam en voor diens rekening bij derden gaan werken. Voor
eigen rekening arbeiden, ten behoeve van anderen, was hem alleen
toegestaan in zijn eigen huis ').
Wat de deelneming aan het gildeleven betreft, buiten de lakenindustrie speelden de gezellen daar slechts een ondergeschikte rol.
Uit de voorradige gegevens blijkt niet, dat zij tot de vergadering der
meesters werden toegelaten of eenig aandeel hadden in de beslissingen
die door de corporatie werden genomen. Van eenigen invloed hunnerzijds op de samenstelling van het gildebestuur was geen sprake. Nog
minder konden zij op eenige vertegenwoordiging in dit bestuur aanspraak maken. Wel namen zij in de lakenindustrie, met name in
het gilde der vollers, een meer zelfstandige positie in, maar ook hier
reikte hun bevoegdheid niet verder dan tot deelneming aan de vergaderingen 2 ). Of zij daar, n.l. in de lakenindustrie, stemrecht hadden,
blijkt uit geen enkele bepaling. Wijl de aftredende gezworenen de
nieuwe bestuursleden benoemden en alleen „wittege meesteren" benoembaar waren, hadden zij in ieder geval geen aandeel in het bestuur en zijn samenstelling 3 ).
Een geheel ander beeld vertoont de toestand der gezellen in de
Vlaamsche lakenindustrie. Na den Gulden sporenslag (1302) voltrekt
zich daar het ontvoogdingsproces der gezellen — te beginnen met de
Brugsche vollers — in een snel tempo en weten zij in de voornaamste
steden — Brugge, Oudenaerde, Kortrijk en Gent — tot groóte zelfstandigheid te komen. Een verklaring voor hun zwakkere positie in
Den Bosch meenen we te moeten zoeken in den geringeren omvang
en de meer beperkte beteekenis van de lakenindustrie in deze stad.
Daardoor was het aantal gezellen niet zóó groot, dat zij tot eenige
zelfstandigheid of macht konden komen.
Als laatste karakteristiek van den toestand der gezellen in deze
eerste periode mogen we tenslotte nog vermelden, dat zooveel gezellen in dienst mochten worden genomen als door den meester voor
de uitoefening van zijn bedrijf werd noodig geoordeeld. Behoudens
in de lakenindustrie was hun aantal nog niet door corporatieve voorschriften beperkt. De belangrijkste reden, die in deze jaren tot beperking van het aantal leerlingen noopte, gold niet voor de gezellen. De gezel werd geacht het ambacht te kennen. Hij ging niet

1) B. 42, art. I J (a contrario).
2) В. і з , art. } f .
3) В. 23, art. 37.
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in dienstbetrekking om een vakkundige opleiding te ontvangen, maar
om met de vakkennis, die hij gedurende zijn leertijd verworven had,
geld te verdienen en door ervaring die vakkennis tevens te ver
1
rijken ) .
Komend thans tot de behandeling van het tweede ontwikkelings
stadium van het gezellenwezen, tot de periode dus, waarin het gilde
steeds meer er naar streeft het beschikbare arbeids- en afzetgebied
voor de eigen leden en hun nakomelingen te reserveeren en den toe
vloed van buitenstaanders te belemmeren, dient er allereerst op
gewezen te worden, dat sindsdien het „knaapschap" niet langer
meer alleen een overgangsstadium vormde tusschen den rechtstoestand
van leerling en dien van meester. Vanaf dien tijd treden de gezellen,
die thans ook herhaaldelijk als „geselle", „knecht" en „meesterknecht"
worden aangeduid, veel meer naar voren als een afzonderlijke klasse,
met belangen, die gescheiden of zelfs tegengesteld worden geacht
aan die van de meesters 2 ) .
Al aanstonds valt in dit tweede stadium op, dat de gezellen minder
dan voorheen bij hun patroon inwonen en dikwijls gehuwd zijn,
wat uiteraard ook het loonvraagstuk meer naar den voorgrond dringt.
In tegenstelling met vroeger zijn zij nu ook bij de verkrijging van den
rechtstoestand van „vrygesel" tot betaling van bepaalde rechten aan
het gilde verplicht. Blijkens een autonome keur van 1473 betalen de
linnenwevers-gezellen jaarlijks drie schellingen aan het gilde en is
tevens de wijze van betaling nader geregeld 3 ) . Voorts wordt in den
trant van de meesterproef, een proeve ingevoerd voor het verkrijgen
van de erkenning als gezel. Bij de droogscheerders moest de leerling
daartoe in tegenwoordigheid van de dekens en keurmeesters „scheeren
op elk van den dryen verwen een lofbaer proeve van drye geswayen". Keurden de dekens en keurmeesters de proef „lofbaer",
dan schonk de leerling hun twee quarten wijns en kon hierna „in
knaepscap" gaan werken. Werd de proef afgekeurd, dan moest hij,
niettegenstaande den volbrachten leertijd, het ambacht eerst beter
gaan leeren, totdat hij de proef met meer succes had doorstaan 4 ) . In

i)
)
art.
3)
4
)
2

B.
В.
28.
B.
B.

40, art. j .
:оз, art. 29; B. 109, art. 30; B. 142, art. 2; B. 14J, art. 14; B. 147,
79, art. 1, e.v.
42, art. 28; B. 106, art. 9; B. 109, art. 31.
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dien tusschentijd mocht hij nergens voor loon gaan werken ). Dan
ontstaat nog de „Mut- und Sitzzeit", die reeds in 1377 bij de vollers
werd aangetroffen en den gezel de verplichting oplegde, na afloop
van den leertijd een jaar „in cnaepscape" te gaan werken, alvorens
naar het meesterschap te kunnen dingen. Deze „Mut- und Sitzzeit"
treffen we in deze tweede periode ook aan bij de wevers en verwers,
de droogscheerders en de goud- en zilversmeden. Voor de droogscheerders is hij bepaald op een half jaar, voor de wevers en verwers
op een jaar en voor de goud- en zilversmeden zelfs op twee jaar 8 ) .
Daarnaast en vooral werden nu nog strengere maatregelen genomen
tegen de concurrentie van de gezellen. Ieder optreden voor eigen
rekening werd hen streng verboden. Reeds in 1422 bepaalden de
schrijnwerkers, dat de gezellen alleen op den vloer van hun meester
of in diens opdracht op den vloer van een poorter mochten werken.
Iedere arbeid voor derden in hun eigen huis, wat in het eerste stadium
werd toegestaan, was thans verboden 3 ) . Bij de timmerlieden mocht
geen knecht bij burgers of ingezetenen werken, tenzij de meester
hiervan behoorlijk kennis droeg en deze het werk had opgedragen *).
Blijkens de narratio van een keur van 1510 deden bij de bontwerkers
de knechten op andere wijze hun patroon scherpe concurrentie aan.
Daar traden de gezellen op als formeele handelaars in lamsvellen en
andere witte en zwarte vellen. Ze gingen de importeurs buiten de
stadspoorten tegemoet, kochten van hen de vellen en verkochten ze
aan den meester tegen veel te hoogen prijs. De raad maakte op ver
zoek van de meesters aan dezen toestand een einde. Iedere handel
voor eigen rekening werd verboden. Overtraden zij het verbod, dan
•^erden ze niet alleen beboet, maar was de patroon tevens verplicht
hen op staanden voet te ontslaan en mocht hij hun binnen het jaar
noch in het openbaar noch in het geheim werk geven of hen te werk
5
stellen ) . Ook de vergoeding van arbeid in den vorm van stukloon,
het loonstelsel, waarbij per werkstuk werd uitbetaald, kwam in dit
stadium buiten de lakennijverheid meermalen voor. Bij de schrijn
werkers arbeidden de gezellen zelfs uitsluitend als stukwerkers en
mocht een meester naast een leerknaap, vier stukwerkers in dienst

i)
2
)
s)
*)
5
)

B.
B.
B.
B.
B.

106, art. 9; Des Marez, Organisation, blz. 61.
23, art. 1; B. 99, art. i; B. 103, art. 4; B. 106, art. 4.
42, art. I J ; B. 147, art. 11.
145, art. zj.
11 o, narratio.

8i

hebben *). Ook aan de „kaftmekeren", de „spelstekeren" en de „hooftmekeren", die in dienst waren bij de speldenmakers, werd vermoedelijk stukloon uitbetaald 2 ).
Belangrijken invloed op de positie van de gezellen oefende hun
aantal uit, dat in deze periode een meester in dienst mocht hebben.
Een direct gevolg van de inkrimping van het stedelijk arbeids- en
afzetgebied was n.l. dat de beschikbare arbeid en afzet, wilde men
geen ongelijke verhoudingen krijgen, zoo gelijkmatig mogelijk onder
de aanwezige ondernemingen verdeeld moesten worden. Hiertoe
werden geleidelijk aan steeds meer nivelleerende bedrijfsvoorschriften
in het leven geroepen, waaronder ook de beperking van het aantal
gezellen per meester. Voor de gezellen had deze beperking, bij de
inkrimping van het stedelijk arbeids- en afzetgebeid tot gevolg, dat
met de vermeerdering van het aanbod van werkkrachten hun kans
op werkloosheid werd vergroot en hun materieele positie slechter
werd. De schrijnwerkers, zooals we zagen, mochten buiten een leerknaap niet meer dan vier stukwerkers aannemen. De vilthoedenmakers een leerknaap en een gezel of twee gezellen en geen leerknaap.
De messenmakers een leerknaap en vijf knechten. Aan de speldenmakers, die in I J 5 3 ten hoogste drie gezellen in dienst mochten
hebben, werd, op grond van de toepassing van het huisindustrieel
systeem in andere steden, waarbij het kapitaalbezit en de leiding in
het arbeidsproces zich losmaakten van den arbeid zelf en wegens de
concurrentie die daarvan voor de Bossche industrie het gevolg was,
in I J 8 8 toegestaan, het arbeiderscontingent tot vijf gezellen te verhoogen. Alleen aan de timmerlieden en metselaars, die meestal met
hun werkgevers overeenkomsten sloten, om een werk binnen een
bepaalden tijd op te leveren (aanneming van werk), werd in 1560
op grond van practische noodzaak toegestaan, „soe vele werckgesellen als zy behoeffden ende bewercken sullen" in dienst te nemen.
Maar deze vrijheid, die ook bij de schilders gegolden heeft, bleef
beperkt tot de bouwnijverheid 3 ). In de overige sectoren van het economisch leven hield de gildewetgever strak aan beperking vast en
was het getal vijf het maximum aantal dat werd toegestaan. Voorts
*) B. 147, art. 12.
2
) B. 142, art. 2. „Kaftmekeren" maakten den omslag, waarin de spelden door
de „spelstekeren" werden gestoken; „hooftmekeren" maakten de speldenknoppen.
*) B. 131, art. 7; B. 144, art. 13; B. 145, art. 14; B. 147, art. 13; B. 160,
art. 2. Zie over de gezellenbeperking ook: Hermandung, Aachen, blz. 51; Fecht,
Zurich, blz. 58. Hohmann, Fulda, blz. 62.
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heeft de verplichting om na den leertijd te gaan reizen (Wandergesellen), zooals dit aan de Fransche en Duitsche gezellen was voorgeschreven, nimmer in Den Bosch, evenmin als in andere Brabantsche
steden, bestaan 1 ).
Al deze feiten nu — de gezel die op zichzelf ^oont en gehuwd is,
de betaling van bepaalde rechten bij het gezellenentrée, de gezellenproef, de „Mut- und Sitzzeit", het verbod om voor eigen rekening
zaken te doen, het stukloon als vorm van arbeidsvergoeding en de
bepaling van het aantal gezellen per meester — hebben gaandeweg
bewerkt, dat de gezellen zich als een van de meesters gescheiden
klasse zijn gaan voelen. Een klasse, die ten aanzien van de oplossing
van haar belangrijkste sociale aangelegenheden als loonregeling, bepaling van den arbeidsduur en soepelheid in de toepassing van de
contractwetgeving geheel aàn het welbehagen der meesters was overgeleverd 2 ). Tot deze conclusie dwingt het feit, dat de medezeggenschap der gezellen in de corporatie nimmer verder reikte dan tot
bijwoning der vergadering van de meesters s ). Van eenig aandeel in
de besluitvorming van het gilde en in de samenstelling van het corporatief bestuur was geen sprake. Wel was dit ook in de eerste periode
het geval, maar buiten de lakenindustrie bestond toen voor de gezellen nog geen sociale kwestie. In Frankrijk, België en Duitschland
hebben de gezellen de belangrijkste eischen van hun sociaal program
trachten te bereiken door uit het gilde te treden en tot vorming van
eigen strijdvereenigingen, „compagnonnages" en „Gesellenverbände"
over te gaan. De strijdmiddelen, die deze vereenigingen gebruikten,
waren voornamelijk de werkstaking (uutganck) en de boycot. Waar
de „compagnonnages" in Brabant werden aangetroffen, vonden zij
haar oorsprong in de „armbusse", ook wel aangeduid met den naam
„confrérie des pauvres". Te Leuven en Brussel bestonden meerdere
van deze „armbusse", die in den loop van de vijftiende eeuw waren
opgericht om de ambachtsgilden van de verzorging der godsdienstigcharitatieve belangen van de leden te ontlasten. Zoowel de meesters
als de gezellen waren er lid van. Maar al vrij spoedig geraakten de
1) „Tour de France", „Wanderschaft". Olivier Martin, Organisation corporative, biz. 132; Coornaert, Corporations, biz. 238; v. Wervekc, Medezeggenschap,
biz. 7; Schanz, Gesellen-verbände, biz. io; biz. 131.
2
) Schanz, Gesellen-verbände, biz. 112, e.V.; v. Werveke, Medezeggenschap,
biz. 7.
S) В. 6i, art. 18. Wanneer van „gemeyn ambacht" sprake is, willen we ook
de gezellen daaronder rekenen.
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meesters wegens hun gebrek aan belangstelling voor doel en leven
der broederschap op den achtergrond en bleven alleen gezellenbroederschappen over. Niet zoodra echter hadden de gezellen alleen het
heft in handen of zij stelden de behartiging van hun beroepsbelangen
op den voorgrond. De „confréries" werden „compagnonnages" 1 ).
In 's-Hertogenbosch is het nimmer gekomen tot de oprichting van
„armbussen" of broederschappen, die speciaal belast met de behartiging van het godsdienstig-charitatief leven der gildebroeders, gaandeweg in de ontvoogding der gezellen-klasse een beteekenende rol
zijn gaan spelen. Wel hebben vermoedelijk de „scoenmekercnapen"
tijdelijk zoo'n groepeering gevormd. Van de wijze evenwel, waarop
zij vereenigd waren, is geen spoor bewaard gebleven 2 ). Dit gemis
aan gezellen-vereenigingen in Den Bosch dwingt ons tot de conclusie,
dat zich het ontvoogdingsproces der gezellen, nu zij nimmer uit het
gilde zijn getreden, in de ambachtscorporatie zelf heeft voltrokken.
Wie nu meent, dat deze ontvoogding, wegens ontbreking van iedere
medezeggenschap der gezellen in den gang van zaken der corporatie,
steeds onbevredigend moet zijn verloopen, vergist zich. Wat toch is
het geval? Vergeleken met de getalsterkte der leden van de ambachtsgilden te Leuven en Brussel, telden de ambachtscorporaties te 's-Hertogenbosch aanzienlijk minder leden. Dit kwam begrijpelijkerwijze
aan de onderlinge verstandhouding tusschen meesters en gezellen in
laatstgenoemde stad ten goede. Bijna dagelijks kwamen daar partijen
met elkaar in persoonlijk contact. Deze dagelijksche omgang verzachtte de tegenstellingen en maakte partijen meer bereid om sociale
moeilijkheden en dringende conflicten zonder strijd tot oplossing te
brengen of te voorkomen. Een sprekende maatregel ter voorkoming
van sociale geschillen levert een keur van de timmerlieden en metselaars van 1560. Blijkens artikel 14 toch van deze keur zijn het niet
de meesters die het loon van den gezel dicteeren, maar wordt dit
door de dekens en keurmeesters voor iederen gezel afzonderlijk onder
hun ambtseed vastgesteld 3 ).
Van belang ook voor de sociale positie der knechts was vooral de
houding der corporatie ten opzichte van de toelating van vreemde
gezellen. In het eerste ontwikkelingsstadium van het gezellenwezen,
1) v. Werveke, Medezeggenschap, blz. I J , e.V.; Schanz, Gesellen-vcrbände,
biz. 76; Des Marez, Organisation, biz. 468; Verba vert, Leuven, blz. 58.
2
) In de achttiende eeuw heeft in Den Bosch een „bos" van droogscheerdersen kleermakersgezellen bestaan. Timmer, Knechtsgilden en knechtsbossen, blz. 189.
( s B. 145, art. 14.
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toen de groei van het arbeids- en afzetgebied een tekort aan arbeids
krachten veroorzaakte, werd uiteraard de vreemde gezel nog niet
geweerd. Alleen in de lakenindustrie, althans zeker in het vollers
ambacht, wisten de gezellen toen reeds te bereiken, dat aan vreemden
den toegang tot het gilde werd bemoeilijkt. Voor deze afwijkende
houding was echter een zeer verklaarbare reden aanwezig. In 1355
had hertog Jan III de stedelijke lakenindustrie in bescherming ge
nomen tegen de plattelandsconcurrentie. Hij gaf n.l. aan de stad een
privilege dat bepaalde, dat in het vervolg niemand, die binnen de
jurisdictie van den Bosschen schout woonde, laken mocht maken
of doen maken, weefgetouwen of volkommen mocht opstellen, dan
alleen binnen de stad en haar vrijheid. Een uitzondering werd alleen
gemaakt voor die dorpen en vrijheden, die geheel of gedeeltelijk onder
andere beeren stonden 1 ). Het gevolg nu van deze bevoorrechting
der stadsindustrie was, dat vele „lammeesters" in de stad een onder
neming wilde vestigen, waarmee de meestervollers zeker niet inge
nomen zijn geweest. Althans in 1377 blijken zij een belemmerenden
maatregel in dien zin te hebben verkregen, dat de „lantmeesters"
zich niet in de stad als meester konden vestigen, tenzij zij aan den
eisch van het poorter-recht hadden voldaan, alsmede aan de ver
plichting om eerst een jaar in „knaapschap" te werken 2 ). Maar ook
de gezellen waren niet gesteld op toevoer van goedkoopere arbeids
krachten, die hun loon konden drukken. Ook zij zagen de „lant
meesters" liefst niet naar de stad verhuizen. In hun belang nu voegde
het stadsbestuur ten nadeele der „lantmeesters" de nieuwe belem
merende bepaling toe, dat iedere „lantmeester", die wegens het her
togelijk verbod om in de Meierij van Den Bosch laken te maken, in
's-Hertogenbosch knaap wilde worden, bij zijn gezellen-entree dertig
schellingen moest betalen s ) . Bescherming van hun materieele positie
dus deed de vollersknechts naar middelen omzien de „lantmeesters"
terug te houden binnen Den Bosch werk te zoeken. Eenzelfde exclu
sieve tendenz echter is in geen ander ambacht in deze periode merk
baar.
Een geheel ander beeld dan ook vertoont de tweede periode. De
belemmering begint reeds in 1422 bij de schrijnwerkers, een op het
gebied van de locale markt aangewezen ambacht. De vreemde gezel
i) B. 12, art. 1.
2) В..i3, art. i.
3) B. 23, art. 19.
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heeft niet alleen een geldprestatie te verrichten van vijftien schellingen, maar tevens een werkstuk, door de dekens te ordonneeren, te
maken. Eerst wanneer de gezellenproef is goedgekeurd en de vijftien
schellingen zijn betaald, kan de vreemdeling gaan werken „by den
stuk of by den wet", d.i. tegen stuk- of tijdloon 1 ).
Bij de wevers en de verwers mochten alleen die vreemdelingen in
.jknaepscappen" werken, die hun ambacht in „vrije steden" geleerd
hadden 2 ). Bij de speldenmakers moesten ze tevens „goed bethoon"
brengen van de dekens van het ambacht der „vrije stad", waar ze
hun opleiding hadden ontvangen s ). Was een vreemdeling in loondienst bij de vilthoedenmakers en had een zoon van een anderen
meester of een werklooze meester geen werk, dan behoorde de vreemde gezel op hun verzoek het werk neer te leggen en namen zij het
werk tegen hetzelfde loon en gelijke andere condities over. Vereischte was evenwel, dat zij even bekwaam waren als de vreemdeling.
Had deze het ambacht in Den Bosch geleerd of was hij bij zijn
patroon in pension, dan kon men hem niet tot vertrek verplichten 4 ).
Bij de timmerlieden en metselaars behoorden vreemdelingen zekerheid te stellen, dat ze de overeenkomst niet ontijdig zouden beëindigen. Hun loon werd door de dekens en keurmeesters vastgesteld,
terwijl de meesters verplicht waren van de overeenkomst aangifte
te doen bij de dekens, die hun namen in een register inschreven. De
bekwaamheid van deze vreemde gezellen werd door dekens en keurmeesters beoordeeld. Ook hier was dus een gezellenproef voorgeschreven 5 ). Blijkens een keur derzelfde handwerkersgroep van 167J
mocht een vreemde knecht ook dan niet in dienst worden genomen,
als onder de eigen inwoners nog werklooze gezellen waren, die even
bekwaam bleken en als goede en getrouwe knechten bekend stonden e ).
Het is niet twijfelachtig of dezelfde regeling heeft ook reeds in 1560
bestaan.
Uit een en ander treedt duidelijk aan het licht, dat de corporaties
welwillend hebben meegewerkt aan wering van den vreemden gezel,
als het belang der inwonende gezellen dit vroeg. Eerst trof hem een
geldelijke last, daarna had hij deugdelijke bewijzen te toonen van
i)
2)
3)
*)
• 5)

B.
B.
B.
B.
B.

42, art. 13.
9 j , art. 18.
142, art. 23.
144, art. 27.
I4J, art. 9.

β) G. С. Α. Ι. f. IJ9.
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volbrachten leertijd en zelfs een bekwaamheidsproef af te leggen.
Sinds de zestiende eeuw trad een sterk exclusieve tendenz naar voren
en wilden de stedelijke gezellen voor zich alleen op de aanwezige
werkgelegenheid beslag leggen. Vermoedelijk heeft hun algeheele
wering van buitenstaanders als ideaal voor oogen gezweefd, maar in
de verwezenlijking van dit egoistisch streven zijn zij nimmer geslaagd.
Naast de gezellen die lid van het ambachtsgilde waren en daarom
ook wel „vrije knaepen" werden genoemd, waren er in 's-Hertogenbosch ook arbeidskrachten, die buiten den „vrijdom" van het gilde
stonden en geen corporatieve bescherming genoten, n.l. de „onvrije
knaepen". Van de „onvrije meesters" of beunhazen verschilden zij
in zooverre, dat zij geen ondernemers waren, maar slechts hun
arbeidskracht ter beschikking van derden stelden. Doordat nu het
door hen verrichte werk corporatief beschermd werd, was het hun
niet geoorloofd in de stad arbeid te verrichten. Niet alleen was het
aan de meesters van het gilde ten strengste verboden van hun arbeidskracht gebruik te maken, ook de burgers mochten op hen, ter bescherming van het belang der „vrije knaepen", geen beroep doen.
Dit maakte, het spreekt voor zich, hun positie verre van benijdenswaardig. Ten aanzien van de uitoefening van hun arbeid stonden zij
geheel rechteloos ^ . Deze „onvrije knaepen" behoort men niet te
verwarren met de werknemers uit de vrije beroepen, in den groothandel en uit de vrije industrie. Zooals het economisch optreden van
hun patroons, was ook hun arbeid aan het gemeene recht d.i. aan de
stedelijke ordonnantiën onderworpen. Een eigen plaats voorzeker
namen de arbeidskrachten in, die in de huisindustriëele lakennijverheid
werkzaam waren. Al stonden alle deelnemers in het productieproces
van wol tot laken in loondienst van den drapenier, toch liep hun
maatschappelijke positie sterk uiteen. Zoo werd er heel wat vakbekwaamheid en vrij wat kapitaal vereischt van de verwers niet alleen,
maar ook van de wevers, de vollers en de droogscheerders. Daartegenover stonden dan de kamsters, de spinsters, de nopsters, de
skroetsters, de kaardsters en de blotsters, die in maatschappelijk opzicht, al beschikten ze ook al over eenigen, zij het een bescheiden bedrijfsinventaris, eerder met een gezel, dan met een kleinondernemer
gelijk stonden 2 ). Omdat geen corporatieve wetgeving hun beroep
1) B. 145, a r t - 18.
2
) B. 78, art. 12, art. 13, art. 14, art. I J , art. 16, art. 17, art. 72; de kaardsters komen in een ordonnantie van 1503 als zelfstandige deelbewerksters voor.
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regelde en beschermde, waren dergelijke hulpkrachten ten aanzien van
hun arbeid niet alleen in politioneel maar ook in strafrechtelijk
opzicht alleen aan den inhoud der bedrijfsordonnan tien, die de draperie regelden, onderworpen 'J.
Op den drempel van den nieuwen tijd kwam het ook in de ambachtsgilden voor, dat de ondernemer over werkkrachten beschikte,
die geen lid van de ambachtscorporatie waren. Zoo mochten de
speldenmakers in 1588 — we deelden dit reeds eerder mee — buiten
drie leerknapen en vijf gezellen, zooveel kaftmakers, speldensteeksters en makers van speldenknoppen in loondienst hebben als ze
zelf wilden. Wel was dit soort arbeiders aan de bedrijfsbepalingen
der corporatieve wetgeving onderworpen 2 ).
De meester.
Volwaardig lid van het ambachtsgilde was alleen hij, die met het
praedicaat van „meester" werd aangeduid. Deze benaming werd
reeds gebezigd in de vóór-corporatieve periode, maar gaf toen enkel
uitdrukking aan het technisch begrip van iemand, die het ambacht
vakkundig beheerscht. Door de corporatieve wetgeving werd hieraan
een juridische beteekenis toegevoegd: de „meester" werd tevens volwaardige drager van de corporatieve rechten en plichten.
Vanaf het oogenblik, dat de ambachtsgroepeering tot corporatie
was verheven, werden door den gildewetgever bepaalde voorwaarden
gesteld, waaraan diegene, die als meester in het gilde wenschte opgenomen te worden, moest voldoen. Maar evenals bij den gezel, valt
ook hier reeds op het eerste gezicht een opvallend verschil in behandeling te constateeren, al naar de candidaat-meester zich aan het gilde
presenteert in den tijd, dat de werkgelegenheid nog groeiende is dan
wel in de periode, dat de omvang van het arbeids- en afzetgebied

1) De vraag mag hier gesteld of de Bossche draperie, die op een huisindustrieel
systeem berust, als een voorloopster van de Leidsche nering kan worden beschouwd. O.i. is dit niet het geval. De Bossche draperie, door een ordonnantie
van 1471, later een ordonnantie van 1503, e.a. geregeerd, is geen corporatie. De
hooge dekens, zegelaars en comzegelaars zijn geen bestuurders, maar oefenen
alleen een controleerende en rechtsprekende functie uit namens de stad; de boeten
komen gewoonlijk de stad ten goede. Vergaderingen van drapeniers kennen deze
ordonnantien niet. De rechtspersoon, voorwaarde voor een corporatie, ontbreekt.
Cfr. Posthumus, Neringen, blz. 30, e.v.
2
) B. 142, art. 2, art. 14
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vrijwel gelijk blijft of zelfs kleiner wordt 1 ). De wettelijke eischen,
die in 's-Hertogenbosch worden gesteld aan hen, die als meester tot
het gilde willen toetreden, zijn:
a. Bezit van het burgerrecht.
Voor het eerst ontmoeten we dezen eisch in de wetgeving van de
schoenmakers en looiers in 1304 en van de slagers van 1327. De laatste
keur spreekt zelfs van „firmiter statutum et sanxitum (est)" 2 ). Ook
in de keuren der overige gilden wordt sindsdien dezelfde eisch gesteld. Het voorschrift is niet van de gildebroeders zelf, maar van
de overheid afkomstig, die de stedelijke werkgelegenheid alleen
wenschte te reserveeren voor hen, die ook genegen waren in de stedelijke belastingen bij te dragen. „Want nyemant poirtersneringe doen
en mach, hy en moet yerst poerter zijn", staat er ergens in een keur 3 ).
Om het burgerrecht, tenzij men het door geboorte of huwelijk bezat,
te verkrijgen, kon nog in de veertiende eeuw met een geldelijke
prestatie worden volstaan. Blijkens het Privilegium Trinitatis (1330)
betaalde een gekocht poorter vijf ponden, waarvan de ééne helft
bestemd was voor den hertog, de andere helft voor de stad; bovendien
had hij te storten een groóte tournois ten behoeve van de St. Janskerk,
twee groóte aan den hoogschout en een Engelsche aan den vorster 4 ).
Wie deze bedragen betaald had, „die solen die porte ende die
inganghe open sijn". De eisch, om eerst een jaar en zes weken (jaar en
dag) in de stad te wonen, alvorens het poortersgeld te voldoen, wordt
niet vermeld. Toch blijkt die eisch nog in dezelfde eeuw te zijn
ingevoerd.
In het tweede stadium van het gildewezen, wanneer werk- en afzetgelegenheid slinkt, is het niet langer de overheid, die opname van
zoo'n beperkende voorwaarde in de keuren voorschrijft, maar wordt
zij op aandrang der corporatie wettelijk voorgeschreven. Zij behoort dan tot het complex maatregelen, dat wordt aangewend om
buitenstaanders te weren 5 ).
!) v. Werveke, Ambachten en erfelijkheid, blz. 7, e.V.; Schanz, Gesellen-ver·
bände, blz. 7, e.v.
2
) B. 6, art. 1; B. 9, art. 4.
3) B. 145, art. 28.
•·) Nijmeegsche studieteksten — Handvesten, blz. 50, art. 39.
5
) Des Marez, Organisation, blz. 7$; Eberstadt, Französische Gewerberecht,
blz. 2JO, blz. 43J, ν. Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche, 1670, blz. 29.
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b. Vakkundige bekwaamheid.
Zooals we bij de behandeling van leerling en gezel reeds meedeelden,
kon de leerling in de eerste periode van het corporatieve leven aanstonds na volbrachten leertijd meester worden, indien hij over de
daartoe noodige geldmiddelen beschikte. Van een gezellen- of meesterproef was toen nog geen sprake. Hoogstens werd op het einde
van de leeropleiding bij den meester enkel geïnformeerd of de leerling voldoende beroepsvaardig was om een hoogere plaats in de
corporatieve hiërarchie in te nemen. Maar dit was nog verre van
een wettelijk omschreven meesterproef1). Toen deze laatste werd ingevoerd, kreeg de corporatie als het ware een hefboom in handen om
den toegang van buitenstaanders tot den meesterstand naar eigen
goeddunken te regelen. Niet zoodra gaan dan ook de ambachtslieden
er toe over, uit concurrentie-overwegingen den toevloed van nieuwe
meesters te beperken of de meesterproef met zijn bijkomende verplichtingen komt onder de maatregelen, die daartoe worden aangewend, vooraan te staan. Voor het eerst vinden we haar vermeld
in een voor de locale markt werkend ambacht, n.l. dat der schrijnwerkers in 1422. Wel is er nog geen sprake van een wettelijk
omschreven werkstuk, maar we staan toch voor den meesterproef,
^ zooals die weldra in de keuren nauwkeurig zal worden vastgelegd.
In den tekst van den desbetreffenden gildebrief lezen we:
„Item dat geen man meester worden en sal, hy en sal eerst
twee stucken werekx maken, die hem die drie dekenen voorschreeven heyten te maecken, ende twee goede mannen die
van die ambachte sijn, daer die man af is, die meester worden
will; ende als hy die twee stukken werekx alsoo gemaakt
heeft, dat sy den voors. vyve loffbaer duncken, soo sal hy
meester mogen worden."
Eerst in de zestiende eeuw wordt de meesterproef algemeen: we
vinden haar in 1503 bij de goudsmeden en bij de tingieters, in 1523
bij de droogscheerders, in 1540 bij de messenmakers, in 1545 bij de
bakkers, in 1553 bij de speldenmakers en bij de chirurgijns, en in
I J 57 bij de vilthoedenmakers 2 ).
!) Martin Saint Léon, Histoire des Corporations, biz. 97, biz. 231.
art
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2
) В. юз,
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' > B. 134,
art. 8; B. 142, art. 7; B. 141, art. 3; B. 144, art. 2; B. 147, art. 9,
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Bij de goudsmeden bestaat de proef in het maken van een stuk
werk van „grosseryen" of een gouden ring met steen er in of wel
uit het vervaardigen van een ander stuk werk, dat tot het onderdeel
van het ambacht behoort, waarin de candidaat meester worden
wil 1 ). Wie chirurgijn wil worden, moet twee vlimmen of lancetten
bereiden en twee aderen steken 2 ).
Gewoonlijk geschiedt de proef in tegenwoordigheid van de dekens
en de keurmeesters. De messenmakers eischen ter voorkoming van
fraude, dat hun vertegenwoordigers van het begin tot het einde bij
de proef aanwezig zullen blijven. Het examen wordt gedaan op een
door hen aan te wijzen plaats, waarvoor bij de schrijnwerkers de
winkel van een der dekens of keurmeesters wordt aangewezen; bij
de chirurgijns blijkt het klooster der zwarte zusters, die zich sinds
haar vestiging in 1477 met ziekenverpleging belastten, hiertoe bestemd te zijn geweest. De uitslag van het examen wordt beoordeeld
door dezelfde personen, die het hebben afgenomen, n.l. de dekens
en de keurmeesters. Bij de schrijnwerkers en de vilthoedenmakers
geschiedt dit onder ambtseed. Om een schijn van onpartijdigheid te
wekken, laten de messenmakers en de speldenmakers — twee belangrijke groepen van ambachtslieden, welke voor de verre markt
werken — de 'proef na beëindiging ook door de meesters van het
ambacht beoordeelen. Steeds ontvangen de dekens en keurmeesters
voor hun bemoeiingen een kleine vergoeding hetzij in geld, hetzij
in wijn. Wanneer de proef de examen-commissie niet tot tevredenheid stemt, kan de candidaat voorloopig geen meester worden. De
wetgeving van de droogscheerders drukt zich als volgt uit:

1) Blijkens een keur van 20 December 1775 (art. 5) bestaat de proef voor een
zilversmid uit het vervaardigen van een zilveren trekpot, vierkant met holle
hoeken, zooals het model daarvan in de gildekist berust; voor een goudsmid in
een draadswerk gouden boekslot van 2$ tot 30 Engelschen het stuk; voor een
gladwerker in een gestampt en een glad hol kruis van 4 Engelschen gewicht,
waarvan zich de teekening eveneens in de gildekist bevindt.
2) De tingieters schrijven het maken van twee modellen voor, n.l. een platte
schotel-model van drie pond en volgens dit model een deugdelijken schotel en een
kanmodel, naar welk model een deugdelijk stuk werk; de messenmakers twee
werkstukken: specie (stoff) van een stuk staal naar model van het voorbeeld dat
het ambacht bezit; daarvan een lemmet smeden en een behoorlijk mes; een speldenmaker duizend fijne spelden van zwarten draad; een riemmaker ten dozijn
goede riemen; een vilthoedenmaker een „loffbaerlycken en passablen hoct"; een
bakker drieërlei soort brood, ieder brood met een gewicht van 13И pond of
de helft of een vierde ervan; het Brusselsch brood 6 pond.
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„so sal men hen lacken ende nyet moegen ontvangen voir
meester, tijt sy het voors. ambacht beter geleert sullen hebben".
Bij de chirurgijns mag de candidaat slechts eenmaal herexamen
doen. Is de proef ook den tweeden niet „lofbaer", dan kan hij nooit
meer als meester in het gilde worden opgenomen en is het hem
onmogelijk in de toekomst meester-chirurgijn te worden 1 ).
Voordat vreemdelingen tot den meesterproef werden toegelaten,
moesten zij aantoonen, dat zij:
a.
b.

in het bezit waren van het burgerrecht;
het voor hun ambacht in Den Bosch voorgeschreven aantal
leerjaren hadden beëindigd.

Ten aanzien van de manier waarop het bewijs voor dit laatste
moest worden geleverd, bestonden in het eerste ontwikkelingsstadium
van het gildewezen geen bepaaldelijk omschreven regels. In de volgende periode treedt ingevolge de door het gilde gevoerde politiek
ook op dit punt verandering in. De candidaat behoort van zijn opleiding „goed authenticq bescheyd" of „goede certificatie" over te
leggen. Bij de schrijnwerkers is het zelfs niet voldoende een certificatie, die door het gilde van de stad, waarin de opleiding geschiedde,
is verstrekt, over te leggen, maar heeft ook het bestuur van de stad,
waar het ambacht werd geleerd, een certificatie, van het stadszegel
voorzien, af te geven. Bij de vilthoedenmakers moet de opleiding
ontvangen zijn in een van de vier hoofdsteden van Brabant: Leuven,
Brussel, Antwerpen of 's-Hertogenbosch. Die elders zijn opleiding
heeft gekregen, kan in Den Bosch nimmer als meester in het gilde
worden opgenomen 2 ).
с Bekendheid te goeder naam.
Voor personen, die in Den Bosch hun opleiding hadden ontvan
gen, was het bewijs ten aanzien van den goeden naam van den
aspirant-meester eventueel vrij gemakkelijk te leveren. Immers zoo
wel uit eigen wetenschap, als aan de hand van verklaringen, door

1) B. 104, art. 4; B. 141, art. 2.
2) B. 104, are. 4; B. loj, art. 3; B. 139, art. 1; B. 141, art. 2, art. 3; B. 142,
art. 6; B. 144, art. 2; B. 145, art. 9; B. 147, art. 1; B. 164, art. 5.
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de gildebroeders af te geven, kon het gildebestuur zich vergewissen
of een bepaald candidaat-meester te goeder naam en faam bekend
stond. Vandaar dan ook, dat in de gilderegelingen niets was bepaald
over de wijze waarop de goede reputatie van aspirant-meesters uit
Den Bosch zelf, door het gildebestuur moest worden vastgesteld.
Anders evenwel lagen de zaken als een candidaat uit den vreemde
zich aan de dekens presenteerde. Voor hen was bij de slagers het
bijbrengen van het bewijs zijner reputatie reeds in 1327 niet vormloos meer. We lezen hierover in de wetgeving van deze ambachtslieden:
„Itenv quilibet externus veniens ad dictum locum de Busche
Ducis ad exercendum dictum macellandi officium ibidem, si in
dicto officio notum non fuerit, bonas exhibebit litteras testimoniales ville aut loci, unde fuerit oriundus, vel per testes
probabit ydoneos, quod bone sit fame viteque laudabilis et
honeste, ut cum dictis carnificibus stare poterit cum honore" 1 ).
Ook op dit gebied treedt in de tweede periode verandering in.
Blijkens een keur der evenvermelde ambachtslieden van 1549 was
het vreemdelingen zelfs onmogelijk gemaakt, zich toegang tot het
betreffende gilde te verschaffen, door met behulp van betrouwbare
bescheiden aan te toonen, dat zij in hun woonplaats te goeder naam
bekend stonden. Vreemden blijken van de toetreding als meester tot
het gilde geheel uitgesloten te zijn 2 ). Alleen aan den candidaat, die
een slagersdochter trouwt, in het ambacht geboren, wordt het bijbrengen van bewijs nog toegestaan. Is hij aan de gildebroeders niet'
bekend, wat gewoonlijk het geval is, zoo hij uit den vreemde komt,
dan
„sal hy schuldig sijn den deekenen van denselve ambagte
ten tyde wesende goed bescheyd ende sekerheid te doen van
sijn residentie, stad off dorp, daer hy gebooren is, met sekeren
brieven, conden en waarheeden, soo dat behoort, al eer hy in
tselve ambagi sal moogen koomen off daer in ontfangen
werden, ten einde dat men soude moogen weeten, van wat
naam, faam ende leeven hy sy ofte sijn ouders sijn geweest"..
Het komt ons voor, dat een dergelijk optreden als vrij onbillijk
moet worden aangemerkt, daar het voor een vreemdeling dikwijls
i) B. 9, art. 8.
2) B. 70, art. 3.
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lang niet gemakkelijk was zulke certificaten in handen te krijgen.
Wat voorts wel opvalt is, dat een dergelijk voorschrift alleen bij de
slagers wordt aangetroffen. We zullen aanstonds gelegenheid hebben,
dit feit nader te belichten 1 ).
d. Betaling van meester-, ingang- of entreegeld.
Zoodra de ambachtsgroepeering tot corporatie was verheven,
eischte de corporatieve wetgever, dat iedere candidaat-meester een
bepaald entreegeld aan het gilde zou betalen. De bijdrage, die hiertoe
werd gevorderd, fungeerde als contra-prestatie voor de talrijke rechten, die de meester vanaf het moment, dat hij als zoodanig in het
gilde werd opgenomen, aan de corporatieve wetgeving kon ontleenen.
Zoo'n bijdrage had het gilde trouwens noodig. Immers, als rechtspersoon had het behoefte aan geld of geldswaardige middelen, om
aan de financieele verplichtingen, waarvoor het zich gesteld zag, uit
eigen inkomsten te kunnen voldoen. Overigens was de geldswaardige
bijdrage, die van den nieuwen meester werd gevorderd, in het eerste
stadium van het gildewezen, slechts zeer bescheiden en weinig gecompliceerd. Vier ponden en tien schellingen Bossche munt eischten
de slagers in 1327; dertig schellingen plus een pond was vorderden
de schrijnwerkers in 1354. Het doel waarvoor het geld werd aangewend, vinden we voor de slagers in een keur van 1327 duidelijk
omschreven:
„ . . . . predicte monete prout prescriptum est dividendos, pro
eo videlicet quod dicti carnifices seu macellarii de communi
eorum officio pauperibus inter eos degentibus de suis victualibus, ut premittur, providebunt" 2 ).
Naarmate echter het gilde zich steviger in het stadsleven inschakelde, bleken de aanvankelijke bijdragen meer en meer ontoereikend.
Naast de charitatieve verplichtingen eischten allerlei nieuwe belangen
vergrooting van de corporatieve inkomsten. De schrijnwerkers brachten het entreegeld van dertig schellingen en een pond was in 1354
op zes ponden payements, een pond was en een Brabants dubbel
mottoen in 1378; de vollers verhoogden het bedrag van dertig
schellingen in 1377 op drie Frankrijksche gouden kronen in 1420.
1) B. 9, art. 8; B. 70, art. 3, B. 138, art. 5.
2) B. 9, art. 7; B. 25, art. 13.
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De wolwevers eischten in totaal zeven en een halve Frankrijksche
kroon in 1421 l).
In het tweede ontwikkelingsstadium van het gildewezen zien we
gaandeweg voor den aspirant-meester allerlei gedwongen nevenprestaties zich vastkoppelen aan de hoofdverplichting tot betaling van
een bepaalde geldsom. Vóór de tweede helft van de vijftiende eeuw
bestonden deze nevenprestaties uit de schenking van een zekere
hoeveelheid wijn aan de dekens als vergoeding voor hun bemoeiingen
bij de meesteropname en uit de levering van een pond was tot onderhoud van de ambachts- of gildekaars in de St. Janskerk. N a 1450
zien we onder de bijkomende verplichtingen meermalen ook opgenomen een bijdrage in de kosten van den bouw zelf van de St. Janskerk. Evenzoo worden voor het onderhoud en de versiering van het
gilde-altaar en van het beeld van den patroonheilige, alsmede voor
de verlichting van dit beeld bijzondere bijdragen van de candidaatmeesters geëischt. In plaats van de uitgaven voor een en ander onder
den „onraed" of algemeene onkosten van het gilde te brengen, zoodat
de betaling daarvan over alle gildebroeders hoofdelijk werd omgeslagen, wentelen de gildebroeders in dit stadium dergelijke kosten
liever op de schouders van de candidaat-meesters af. Bovendien
wordt geleidelijk ook de hoofdprestatie verhoogd. In 1557 bedraagt
zij bij de vilthoedenmakers 15 Carolus guldens, bij de schilders in
1618 18 Carolus guldens. Dit alles heeft tot gevolg, dat de totale
heffing in een tijd van chronische malaise voor een gemiddelden
ambachtsman een sterke rem wordt voor diens dingen naar het
meesterschap.
e. Het bereiken van een bepaalden leeftijd.
Met uitzondering van het gilde der slagers, dat reeds in 1361 ten
minste den 20-jarigen leeftijd vordert, wordt in de eerste periode
van het gildewezen door geen ander gilde een grens gesteld, waar
beneden het verboden is aan iemand het meesterschap toe te kennen 2 ).
In het tweede ontwikkelingsstadium van het gildewezen treden op
dit punt geheel nieuwe toestanden in en worden ten aanzien van den
toelatings-leeftijd zelfs streng beperkende regelen gesteld. De meeste
aandacht aan den leeftijd schenken die gilden, waarin de erfelijkheid
1) B. 15, art. 1; B. 23, art. 1; B. 25, art. 1; B. 40, art, 1; B, 41, art, 2,
*) B. 16, art. 3.
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van het beroep een belangrijke rol speelt, n.l. het gilde van de
slagers en dat van de vischkoopers. Bij de slagers wordt ook in 1459,
wat reeds in 1361 het geval was, voor alle buitenstaanders de minimum-leeftijd van 20 jaren geëischt; in 1549 wordt voor den oudsten
zoon in het ambacht geboren, de leeftijd bepaald op ten minste 18
jaren. De overige kinderen in het ambacht geboren en hij, die een
dochter huwt, geboren nadat de vader meester is geworden, moeten
den leeftijd van 20 jaar hebben bereikt. Het gilde der vischkoopers
eischt in 1489 voor de toelating van meesters-kinderen den 20-jarigen
leeftijd en voor buitenstaanders, die overigens aan de voorwaarden
tot toelating voldoen, den leeftijd van 25 jaar 1 ).
Ook de overige gilden geven thans aandacht aan de regeling van
den leeftijd van den candidaat-meester. De handschoenmakers
eischen voor den meesterszoon den leeftijd van ten minste 20 jaar of
den gehuwden staat; de vilthoedenmakers stellen voor den meesterszoon dezelfde eischen, doch bepalen den minimum leeftijd op 18
jaren. Voor buitenstaanders wordt in geen van beide gilden een
minimum leeftijd voorgeschreven. Doch uit de vermelde regeling
voor meesterszoons meenen we met waarschijnlijkheid te mogen
afleiden, dat voor anderen de minimum-leeftijdsgrens hooger gelegen
heeft. Bij de verwers mag niemand in het gilde komen „die onder
synen mundigen jaaren is". De lint- en passementwerkers, die in
1595 een corporatie blijken te vormen, eischen voor toelating van
iedereen den minimum leeftijd van 16 jaren of den gehuwden staat 2 ).
f. Het bezit van een wapenrusting.
Dezen eisch vinden we zoowel in de eerste als in de tweede periode
der ontwikkeling van het gildewezen aan alle leden gesteld. De
beschikking over een eigen wapenrusting werd vanaf den beginne
tot het laatste kwart der zestiende eeuw een eisch geacht van zoodanig publiek belang, dat de opname in het gilde geweigerd werd,
indien de candidaat-meester niet aan deze voorwaarde voldeed. In
de wetgeving der vollers van 1377 lezen we met betrekking tot dit
punt:
„Hi (d.i. de candidaat-meester) sal hebben hairnasch na sinen
vermogen, halsbergule of plate ende dat dairtoe behoirt, eer
1) B. 90, art. 3, B. 137, art. j ; art. 7.
) B. 61, art. 7, В. ЗД art. 6; B. 144, art. 4, B. 164, art. 5.
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hi werken sal. So wie des niet en heeft, die sal syne meesterscappe derven, totter tijt toe dat hijt heeft" ^ .
Dezelfde bepaling vinden we terug in de wetgeving van iedere
andere corporatie, die in den stadsraad vertegenwoordigd is geweest.
Hieruit blijkt wel zeer duidelijk, dat er verband heeft bestaan tusschen den militairen dienstplicht en de staatkundige bevoegdheid der
gilden. De plaats, die de gilden in de stedelijke militie innamen en
de belangen der gemeenschap, die daardoor werden gediend, zijn
ongetwijfeld voor deze aanleiding geweest om medezeggenschap in
het bestuur van diezelfde gemeenschap te eischen. Voordat de „scutten" in de stedelijke militia waren ingeschakeld, was de stadsverdediging, ongeacht de ridders en knapen, zelfs uitsluitend van de gilden afhankelijk. Ook het onderhoud en de bewaking van de
ambachtstorens in den stadsmuur en de handhaving van de openbare rust in de stad was aan de gilden toevertrouwd. Zóó nauw was
de vervulling van al deze plichten met het lidmaatschap van het
gilde verbonden, dat zelfs de „meestersse" een wapenrusting moest
bezitten en iemand behoorde aan te wijzen, die in het gildeleger
haar plaats innam. "Wegens het nauwe verband van den militairen
dienstplicht der gildebroeders met hun lidmaatschap van de stedelijke
gemeenschap, komen we op dit onderwerp nader terug 2 ).

Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt wel duidelijk het verschil
in behandeling van den candidaat-meester, die toelating verzoekt tot
de corporatie in den tijd, dat de werkgelegenheid in de stad nog
groeiende is en die dit doet in de periode, dat de omvang van het
arbeids- en afzetgebied vrijwel gelijk blijft of somwijlen zelfs kleiner
wordt. Omdat in de tweede periode de stedelijke bevolking geen
snellen aanwas meer vertoont, ja, hier en daar zelfs slinkt, nemen
de gilden sinds de eerste helft der vijftiende eeuw allerlei maatregelen, die voor een deel er op gericht zijn, het ledental te beperken, om
daardoor voldoende werkgelegenheid aan de gevestigde meesters te
verzekeren, terwijl zij voor een ander deel ten doel hebben, het
recht tot uitoefening van het ambacht uitsluitend aan de nakomelingen der meesters van dien tijd te reserveeren. We hebben deze

i) B. 23, art. 2.
2) Zie blz. 328.'
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maatregelen in voorgaande bladzijden besproken. Tot de eerste groep
daarvan behooren: de verplichting voor den candidaat-meester om
een jaar en zes weken in de stad te wonen en in het bezit te zijn van
het burgerrecht; de eisch om „goed authenticq bescheyd" of „goede
certificatie" van volbrachten leertijd over te leggen, alsmede om,
— zooals we bij den gezel constateerden — een bepaalden tijd in
„knaepscape" te werken; de formeele bewijsplicht inzake „goeden
naam, faam ende leeven"; de meesterproef; de minimum-leeftijdsgrens en de verhooging van het entreegeld.
Tot de tweede groep van bedoelde maatregelen behooren die, welke
betrekking hebben op de bevoorrechting der kinderen van de ge
vestigde meesters. Als zoodanige maatregelen hebben we leeren ken
nen: de algeheele vrijstelling van de opleiding en van den leertijd,
verlaging somwijlen van den leeftijdsgrens, waarop de meesterszoons
het meesterschap kunnen verkrijgen en tenslotte een aanzienlijke ver
mindering van het entreegeld. De hier vermelde vormen van be
voorrechting der meesterszoons en in sommige, steden ook van de
schoonzoons der meesters hadden tot practisch gevolg, dat het
ambacht in de betreffende families erfelijk werd. Naast zulke ge
vallen, van wat men genoemd heeft „erfelijkheid in feite", staan
een aantal andere gevallen van „erfelijkheid in rechte", die hun ont
staan niet danken aan regelingen van de corporaties, doch recht
streeks aan een beslissing der stedelijke- of landsoverheid, bepalende,
dat alleen zoons, resp. schoonzoons van meesters — leden der be
treffende corporaties — tot deze mochten worden toegelaten. Langen
tijd heeft in breeden kring de meening geheerscht, dat de „erfelijk
heid in rechte" moest worden aangemerkt als de bevestiging en be
krachtiging door het openbaar gezag van wat uit het particulier
initiatief der belanghebbenden was gegroeid. Het is evenwel de ver
dienste van Prof. van Werveke te hebben aangetoond, dat in de
meeste gevallen de „erfelijkheid in rechte" haar ontstaan dankt aan
invloeden, die heel wat vroeger zich hebben doen gelden dan de
oorzaken, waaruit de „erfelijkheid in feite" in latere tijden is voort
gekomen 1 ) .
Wat leeren ons nu de beschikbare gegevens ten aanzien van de
erfelijkheid van het ambacht in 's-Hertogenbosch? Zooals uit de
verhandeling omtrent den gezel en.den meester is gebleken, waren
aanvankelijk de ambachtslieden ook in deze stad er niet op uit,
1) v. Werveke, Ambachten en Erfelijkheid, blz. 7, e.v.
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vakgenooten uit den vreemde te weren. Daarvoor was trouwens ook
geen aanleiding, omdat tot het laatste kwart der veertiende eeuw
het inwonertal toenam en bijgevolg de werkgelegenheid naar evenredigheid ruimer werd. Blijkens een in 1374 gehouden haardtelling,
waren toen in Den Bosch niet minder dan 2.73 5 welgestelde gezinnen
gevestigd. Schatten we het aantal haardsteden van armlastigen op
150, dan telde de stad in dat jaar totaal 2.885 haardsteden. Vergeleken met andere steden is dit aantal niet gering. Maar daarna komt
dan ook de aanwas der bevolking tot stilstand en verkeert zelfs in
een daling. Voor een aanmerkelijk deel is dit te wijten aan de Geldersche oorlogen op het einde van de veertiende en in het begin der
vijftiende eeuw, alsmede aan de ernstige en herhaalde besmettelijke
ziekten, waardoor de stad in de eerste helft van de vijftiende eeuw
geteisterd werd. Daarnaast hebben ook meer algemeene factoren,
zooals de lage stand der techniek en de heerschende beschavingstoestanden, hun invloed op het stationnair blijven of den terugloop
van het bevolkingscijfer doen gelden. In 1438 telt de stad 2.883
haardsteden, waarvan 2.583 in gebruik genomen door welgestelde
gezinnen en 300 door armlastigen. Het aantal haardsteden, bewoond
door welgestelde gezinnen is dus in 1438, vergeleken met 1374, met
152 of 6% teruggeloopen 1 ). Eerst in 1472 treedt weer een aanwas
der bevolking in. In dit jaar worden 2.930 gebruikte haardsteden
geteld; in 1496 3.456 en in 152e 4.211 2 ). Toen dan, zooals we zagen,
in de eerste helft van de vijftiende eeuw de werkgelegenheid niet
1) Cuvelier, Dénombrements, blz. X X I X , blz. CXVII.
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Deze vermindering komt hoofdzakelijk
op rekening van de ramp, die de stad
vlak voor deze haardtelling treft. 13
Juni 1463 breekt een brand uit, die naar
bewering van Cuvelier „de helft van de
huizen" in asch legt. Dit is wel sterk
overdreven.
vermoedelijk
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Э4$6

Vervolg dezer noot pag. 99.

99
meer toenam, ja zelfs inkromp, kwamen ook in Den Bosch de gilden
er toe, maatregelen te treffen om het beschikbare arbeids- en afzetgebied voor de leden en hun nageslacht te reserveeren. Nu zouden
we mogen verwachten, dat na 1472, als de bevolking weer toenam
en derhalve ook de werkgelegenheid zich weer uitbreidde, de gilden
toen de maatregelen tot feitelijke bevoorrechting van de nakomelingen der leden zouden verzachten of intrekken en dat zij weer tot de
meer vrijzinnige politiek van voorheen zouden terugkeeren. Toch
is dit niet geschied. Op grond van de heerschende levensduurte en
den lagen stand van de productie- en de verkeerstechniek zijn zij in
dezelfde exclusivistische richting blijven voortgaan, met het gevolg,
dat we ook in Den Bosch de meest vergaande bepalingen tot wering
van buitenstaanders en tot begunstiging van meesterszoons in de
zeventiende eeuw aantreffen. Toch is deze begunstiging nooit zoover
gegaan, dat de gilden met behulp van exclusivistische maatregelen
tot „gesloten vereenigingen" zijn geworden. Vermoedelijk heeft het
politieke gezag uit overwegingen van gemeenschapsbelang verhinderd, dat het daartoe feitelijk ooit gekomen is.
Al doen zich evenwel in Den Bosch geen gevallen voor, waarin van
„erfelijkheid in feite" moet worden gesproken, zoo is daarmee niet
uitgemaakt, dat er ook geen gevallen van „erfelijkheid in rechte"
worden aangetroffen. Volgens Prof. van Werveke 1 ) heeft de overheid in het bijzonder den verkoop van levensmiddelen, vooral van
snel bederfelijke levensmiddelen, tot één bepaalde plaats moeten
beperken om het toezicht op die levensmiddelen behoorlijk te kunnen
uitvoeren. Vandaar de oprichting b.v. van vleesch- en broodhuizen.
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M
38

41II

bewoonde huizen

leege huizen.
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'Wanneer men het aantal bewoonde haardsteden vermenigvuldigt met 4.7 krijgt
men de volgende inwonertallen: 1438: 13.550; 1472: 13.871; 1490: 16.243; 1516:
19.792. Vergeleken met den toestand in 1899 zijn de inwonerscijfers aan den lagen
kant. In 1526 kan zeker het aantal inwoners op meer dan 20.000 worden getaxeerd. Cuveüer, Dinombrements, blz. LXIX; CXIV; LXVII; CXXXII, CLI;
CLXIV; CLXX; CLXXIV; CLXXVI; CCXLI; CCLXXVI; CCLXXVII.
1) v. Wervefei, Ambachten en erfelijkheid, blz. 16.
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die uiteraard slechts over een beperkt aantal verkoopplaatsen beschikten, zoodat ook het aantal meesters beperkt moest blijven en
dezen begrijperlijkerwijze de overheid trachtten te bewegen, de overdracht van hun bedrijf in rechte aan hun nakomelingen te verzekeren.
In dit verband rijst de vraag, of mogelijk in Den Bosch bepaalde
voedselvoorzienings- en eventueel nog andere ambachten in het bezit
van de „erfelijkheid in rechte" zijn geweest. In een keur der bakkers
van 1428 lezen we:
„Item dat nyemant meester worden en sal van den ambacht
voirs. als eens meesters soen, hy en sal sijn geboeren nadien
dat sijn vader meester desselven ambachts wairt; weert soe,
dat hy dair te voiren geboeren weer, hy soude dairaf moeten
en sculdich sijn te doen, gelijc of hy gheen meesters soen en
weer" !).
Is nu de hier vermelde erfelijkheid van het meesterschap in het
bakkersambacht een gevolg geweest van de concentratie van den
broodverkoop in het broodhuis en van het daarin aanwezige beperkte aantal verkoopplaatsen of moet deze erfelijkheid op andere
wijze worden verklaard? Dat er in Den Bosch een broodhuis is geweest, staat vast. Zeker is ook, dat dit broodhuis in 1373 in vier
„cameren" is verdeeld, welke woonvertrekken na de verdeeling aan
particulieren zijn verkocht 2 ). N a 1373 dus konden de inmiddels
verdwenen verkoopplaatsen bij een eventueele erkenning door de
overheid van de „erfelijkheid in rechte" bezwaarlijk een rol meer
spelen, zoodat, wanneer de concentratie van den broodverkoop in
het broodhuis en de beperking van het daarin aanwezige aantal
verkoopplaatsen ertoe hebben bijgedragen, de overdracht van het
bakkersbedrijf in rechte aan de nakomelingen der aanwezige meesters te verzekeren, het voorrecht reeds vóór 1373 moet zijn verkregen.
De bepaling in de keur van 1428 zou dan de bevestiging zijn van
een reeds gevestigden toestand. Maar ditzelfde privilege vinden we
woordelijk terug in een keur van hetzelfde jaar van de schoenmakers
en looiers en van de schrijnwerkers 3 ). Twee ambachtscorporaties,
die met de voedselvoorziening in geen verband staan. Er moet dus
wel een andere oorzaak aan het voorrecht ten grondslag liggen. Uit

t) B. 4;, art. 10.
2) Zie blz. il 1.
S) B. 46, art. 10; B. 47, itft. 8.
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de narratio nu en het slot van de aangehaalde keur der bakkers en
der schrijnwerkers blijkt — zooals reeds eerder werd meegedeeld —
dat in hetzelfde jaar 1428 tusschen de magistraatsleden onderling
oneenigheid heeft bestaan, wat enkelen van hen ter versterking van
hun positie er toe gebracht heeft, aanhang te zoeken bij eenige gilden.
Als belooning voor den steun, die deze gilden gaven, verkregen zij
dan van de betrokken magistraatsleden keuren, die bepaalde gunsten
inhielden. Het aantal voorrechten, dat zij op deze manier wisten te
bemachtigen, bleek zelfs zoo groot, dat tusschen sommige gilden —
vermoedelijk omdat de voorrechten met elkaar in conflict kwamen — :
oneenigheid ontstond. Tenslotte kwamen de twistende magistraats
leden bij wijze van compromis overeen, dat in de toekomst geen
keuren meer mochten worden in het leven geroepen, tenzij de stadsraad daartoe bij meerderheid van stemmen besloot. Intusschen wisten
de gilden, die het voorrecht der erfelijkheid reeds in geschrift ver
kregen hadden, dit te behouden. Vermoedelijk dankten deze derhalve
het voorrecht aan de tijdelijke zwakheid van het stadsbestuur. Is deze
hypothese juist, dan kan het geen verwondering wekken, dat het
privilege weer uit de corporatieve wetgeving verdwijnt, zoodra het
patriciaat er in slaagt zijn machtspositie te herwinnen en de gilden
weer op de knieën weet te dwingen. Uit een keur van 1432 van de
schrijnwerkers, van 1457 van de schoenmakers en looiers en van
1546 van de bakkers blijkt dan ook, dat elk der genoemde gilden
in deze jaren weer voor buitenstaanders openstaat 1 ). Daartegenover
evenwel blijken in hun wetgeving weer bepalingen opgenomen, die
op de bevordering der „erfelijkheid in feite" zijn gericht. Een regeling, die de „erfelijkheid in rechte" nabij kwam, vinden we bij het
vischkoopersgilde. Uit een keur van 1489 blijkt, dat niemand als
meester of meestersse in dit gilde mocht worden opgenomen, zoolang
niet het aantal leden tot 30 was teruggeloopen. Eerst dan kon het
gilde een nieuwen meester ter bezetting van de opengevallen plaats
aannemen. Nochtans gold deze algemeene regeling niet voor meesterskinderen. Deze vielen niet onder den numerus clausus en konden
steeds, ongeacht het aantal leden, als meester toetreden. Ook zonder
dat een plaats was opengevallen, hadden zij krachtens hun afstamming te allen tijde het recht lid te worden van het gilde. Door deze
regeling werd. eenerzijds de erfelijkheid van het ambacht verzekerd
en werd anderzijds voorkomen, dat het betreffende ambacht en gilde

1) B. 48, art. 1, art. 3, art. 4; B. 66, art. 3; B. 134, art. 1.
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het uitsluitend domein werden van bepaalde families. Om voorts
tegen te gaan, dat de eerste de beste buitenstaander een open plaats
zou bezetten, was bepaald, dat deze niet kon toetreden zonder een
vermogen van ten minste 100 Rijnsgulden te bezitten. Wel een bewijs
voorzeker, hoe winstgevend het vischkoopersbedrijf was. Was nu de
hier vermelde erfelijkheid van het meesterschap in het vischkoopersambacht een gevolg van de concentratie van den vischhandel in de
vischhal en van het beperkt aantal vischbanken in deze hal?
Vermoedelijk wel. Immers, meer dan de helft der vischbanken
bleek in den loop van de zestiende eeuw erfelijk in het bezit van
bepaalde families te zijn. De overige verkoopplaatsen werden twee
maal per jaar bij loting onder de vischkoopers verhuurd 1 ) .
Bij de slagers werd de erfelijkheid van het ambacht, zij het waar
schijnlijk eerst sinds 1549, volledig in rechte erkend. In Г459 was
het ambacht nog voor buitenstaanders toegankelijk. Dit blijkt uit
den inhoud van een gildebrief uit datzelfde jaar. Ten aanzien der
voorwaarde van toetreding door niet-meesterskinderen lezen we:
„Item soe wye des ambachts begeert ende die voirs. ambacht
doen will ende in den vleyshuyse vleysch vercopen, dien sal
men moeten aannemen ende ontfangen sonder weygeren ende
wederseggen, by alsoe dat die sal aut moeten wesen twentich
jaeren of meer, eer hy voirs. ambacht hanteren m a g " . . . . 2 ) .
Wel een geheel anderen toestand dan ook treffen we in 1J49 aan.
Dan worden blijkens een keur van ditzelfde jaar alleen als meester
tot het gilde toegelaten:
ie. de oudste meesterzoon in het ambacht geboren en 18 jaren oud;
2e. de overige meesterzoons in het ambacht geboren en 20 jaren oud;
3 e. de schoonzoons, gehuwd met een dochter in het ambacht ge
boren en 20 jaren oud.
Alleen kinderen dus, geboren in den tijd, dat hun vader meester
was, genoten krachtens hun afstamming het voorrecht, het ambachtsrecht van hun vader voort te zetten. Kinderen geboren, vóórdat hun
vader meester was, en niet-meesterskinderen konden nimmer als

') B. 90, art. 80.
2) B. 70, art. 3.
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meester tot het gilde toetreden en in die hoedanigheid het ambacht
uitoefenen. En ook hier is de vraag ter plaatse of de samentrekking
van den vleeschverkoop in het macellum en de aanwezigheid van
het beperkt aantal vleeschbanken bij de verleening van het voorrecht
aan afstammelingen van belang is geweest. We meenen van wel.
Reeds blijkens den gildebrief der slagers van 1327, lang dus vóórdat
er reden bestond, wegens inkrimping van het arbeids- en afzetgebied,
naar bescherming van de aanwezige werkgelegenheid te streven,
trachtten de slagers voor niet-meesterskinderen den toegang tot het
gilde te bemoeilijken *). Wel blijkt dan nog niet, of de slagers hun
vleeschbanken in het vleeschhuis reeds „ten erve" bezitten. Dit staat
eerst voor het jaar 1459 onomstootelijk vast. In de slagerskeur toch
van dit jaar lezen we:
„Item dat men die bancken in den voirs. huyse tjaers twee
werven loten sal, als dairaf gewoenlic is, ende dair en teyden
als die voirs. lotinge geschiet sijn sal, soe en sal nyemant van
den voirs. vleyshouweren den anderen sijn banck, die hem
gevallen is, verslaen of ongebruyck maken. Ende dede yemont
hiertegen, die soude verboeren soe dicke dat geviel ende hij
dairaf beclaegt worden, XXI scillinc payments, te deylen
als voirs. is; behoudelic oft geboerden dat die banken in den
voirs. huyse al beslagen weer, alsoe dat enige geen bancken
ten erve oft ten hueren en consten gecrigen, dat die dekenen
voirs. ambachts by rade der scepenen ten tyden wesende,
dien een behoorlike stat sullen wysen, om sijn banck dair te
setten" 2 ).
Meerdere slagers dus bleken in dit jaar hun bank „ten erve" te
bezitten. Nu ligt het voor de hand, dat dit erfelijk bezit der vleeschbanken de meesters in de verleiding bracht om met de bank ook het
meesterschap aan hun kinderen over te dragen. Maar het verkrijgen
van dit recht ging hen zoo gemakkelijk niet af. Het blijkt uit de
reeds aangehaalde passage van den gildebrief van 1459. De overheid
weigerde blijkbaar aan den wensch der slagers ten aanzien van dit
punt gevolg te geven. Immers wat lezen we in de keur? Ieder nietmeesterskind, ten minste 20 jaren oud, „dien sal men moeten aannemen ende ontfangen sonder weygeren en de wederseggen". Eerst
in 1549 werd hun streven met succes bekroond en erkent het stads1) B. 9, art. 7, art. 8.
2) D. 90, art. i i .
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bestuur, dat alleen de afstammelingen, geboren tijdens het meesterschap, tot het gilde toegang hebben 'J.

Gaan wij thans na op welke wijze de eigenlijke opname van den
aspirant-meester in het gilde geschiedde, dan zien we dat dit met
zeker ceremonieel gepaard ging. „Sollempniter admissus" staat er
in een keur der slagers van 1327 2 ). Ten overstaan van den schout,
sinds de vijftiende eeuw gewoonlijk ten overstaan van schepenen,
legde de candidaat-meester met de linkerhand op het Evangelieboek
een eed af. Blijkens den tekst van dezen eed beloofde hij, onder
aanroeping van God en de Heiligen als getuigen, trouw aan den
wettigen landheer, aan de stad en aan het gilde. In het bijzonder
verzekerde hij plechtig den inhoud der corporatieve voorschriften te
zullen naleven. Speciale aandacht werd hierbij geschonken aan die
bepalingen, welke gericht waren op de garandeering van de kwaliteit der producten en op het tegengaan van unfaire handelingen tusschen de gildebroeders onderling. Zoo lieten de schoenmakers, om
enkele voorbeelden te noemen, den candidaat zweren, dat hij nimmer
met kaarslicht zou werken, maar alleen „by schoonen dage". De
looiers moesten, voordat hun de keur werd uitgereikt, onder eede
verklaren, geen versehe huiden te zullen koopen, dan die op den
1) B. 9, art. 7, art. 8; B. 70, art. 11; B. 137, art. j , art. 8, art. 25,
Wat te zeggen van de gilden, die na de inname van de stad (1629) in het
leven werden geroepen en vanaf hun oprichting door de overheid zelf tot „gesloten vereenigingen" werden gemaakt? Zoo bestaat het bicrdragersgilde, vermoedelijk in 1630 in het leven geroepen, uit 24 leden. Het gilde der zakkendragers van 1635 uit 16, het korenmeeters- en het zoutmcetcrsgilde, opgericht
in 1Í31 uit 16; sinds 1672 uit 12. Het gilde van de turfstonners telt in 1635 18
leden, in 1681 12, dat van de turf dragers in 1678 54. Het gilde der kraankinders
in 1704 8. Van „erfelijkheid in rechte" is geen sprake. Maatregelen, die de
„erfelijkheid in feite" van het beroep bevorderen, ontbreken eveneens. Het was
de overheid te doen de uitoefening van het beroep in het belang van het bedrijfsleven te regelen. Daarom maakte zij van de beroepen „stadsambachten". De
functionarissen werden door haar benoemd en tot toetreding tot het gilde verplicht. Hierdoor waren zij aan de door haar in het leven geroepen voorschriften
onderworpen. (Bierdragersgilde, notulen van schepenen van 7 Maart 163J; korenen zoutmeetersgildc, notulen van 30 November 1634; 15 Februari 1672; turftonnersgilde, notulen 14 Maart 1635 en 11 September 1681; turfdragcrsgilde,
notulen van 17 October 1678 en 21 Juli 1688; kraankinderengilde, notulen van
j November 1704).
2) B. 9, art. 7.
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stapel, waar huiden plachten gezouten te worden, gezouten waren.
Ook beloofden zij onder eede in den slachttijd met niet meer dan
twee gildebroeders te zullen „tsamen coopen" (grossieren) 1 ). De
handschoenmakers verzekerden plechtig, evenals de schoenmakers dit
deden, niet bij „nagt" te werken of bij „licht van vuur". Wie beboet
werd betaalde negen ponden payements,
„ende ook sal dieselven gedaen hebben tegen synen eed, die
hy dede, doen hy meester waart des ambachts voirs., ende een
jaar sijns ambags berooft sijn" 2 ).

#

De speldenmakers zwoeren hun spelden en ander werk op wettelijk
gewicht te zullen maken a ).
Door het afleggen van dezen eed alleen werd de candidaat nog
niet in den meesterstand verheven. Daarvoor moest hij bovendien
door de gildebroeders worden „ontvangen", d.i. in hun broederkring
worden opgenomen. Hiertoe had na de eedsaflegging een installatie
plaats, tot het bijwonen van welke plechtigheid alle gildebroeders in
vergadering werden bijeen geroepen. Blijkens een overeenkomst, door
de schrijnwerkers in 1509 ten overstaan van een notaris in de vrijheid
van het convent der Minderbroeders gesloten, mochten de dekens in
de toekomst niemand meer als meester installeeren of de ambachtsknaap moest eerst plaats en uur hebben medegedeeld, waar en wanneer de dekens zouden vergaderen om de installatieplechtigheid te
verrichten. Aan het gebouw behoorde voortaan ook de gildevaan te
worden uitgestoken. Had de eigenlijke installatie plaats gevonden,
dan rustte op den geïnstalleerde de verplichting om de aanwezige
gildebroeders een maaltijd aan te bieden. Eerst bij deze gelegenheid
werd hij door de gildebroeders ontvangen „na der chaerten recht des
voorsz. ambachts en nader ouder gewoonte". Werd aan deze voorwaarden niet de hand gehouden en gingen de dekens toch tot de
installatie over, zonder dat de gildebroeders aanwezig waren,
„soo sullen die goede mannen van den voorsz. ambacht denselven voor geen meester mogen houden" 4 ).
Ook de installatie dus vormde een onderdeel van de aanneming
als meester. De gewoonte, de gildebroeders bij gelegenheid van de
1)
2)
3)
4)

B.
B.
B.
B.

24, art. 4; B. 66, art. 1, art. 5.
61, art. 26.
142, narratio.
107, art. 5.
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aanneming als meester een maaltijd aan te bieden (meester-maeltijt),
gaat tot den aanvang van het corporatieve leven terug. Vermoedelijk
zelfs vormt het gebruik een reminiscentie aan oud-Germaansche toe
standen. Aanvankelijk echter was de nieuwe meester geheel vrij in
het vaststellen van den omvang van het maal. Gebruikelijk was dit
te laten afhangen van de middelen, waarover de nieuweling be
schikte. In noodzakelijke gevallen zelfs kon de maaltijd geheel achter
wege worden gelaten l ) . Vandaar dat in de corporatieve wetgeving
over den maaltijd bij het meester-entree niet wordt gesproken. Niet
zoodra echter nam het gilde alle mogelijke middelen te baat om
buitenstaanders te weren en den toegang tot het gilde te belemmeren,
of ook de meestermaaltijd werd gecodificeerd. Voortaan kon geen
candidaat-meester zich meer aan de verplichting tot het geven van
een maaltijd onttrekken; zelfs werd hij verplicht „eenen goede tamelyken maeltijt" te geven. Zooals we zooeven bij de schrijnwerkers
zagen, wenschten de gildebroeders den pas beëedigde zelfs niet eens
als meester tot de corporatie toe te laten, wanneer hij met het geven
van een maaltijd in gebreke bleef. Geleidelijk aan echter groeide de
mcestermaaltijd uit tot een ernstig misbruik. Voor de meesters werd
hij een braspartij en voor den nieuwen meester een oorzaak van
„grooten koste ende laste". Dezelfde ambachtslieden, de schrijnwerkers, die in 1509 de verplichting onder bedreiging van niet-erkenning
als meester, schriftelijk vastlegden, schaften in ij66 dezelfde prestatie
af om daarvoor in de plaats 10 Carolusgulden te vorderen. Zij
motiveerden de verandering, door er op te wijzen, dat de maaltijd
— vermoedelijk voor hun zoons — te kostbaar was. De prestatie
van io Carolusgulden, die ervoor in de plaats trad, werd in de
toekomst gebruikt om de kosten van het gilde op de staat- of processiedagen, waarop eveneens gefeest werd, te verlichten. Toch bleek
het gebruik machtiger dan het wettelijk voorschrift. Ook na de zestiende eeuw is de meestermaaltijd blijven bestaan en meermalen tot
een zoodanig misbruik uitgegroeid, dat de stadsoverheid zich zelfs
verplicht zag in te grijpen. Dit was o.a. het geval in 1663 bij de
chirurgijns. Blijkens een resolutie van schepenen van dit jaar werd

1) In Keulen werd onderscheid gemaakt tusschen „fratres deserviti" en „fratres
indeserviti". De eersten, die een maaltijd gegeven hadden, bezaten het recht het
gildebestuur te kiezen en mee dit bestuur de belangen der corporatie te behartigen. De laatsten mochten wel het handwerk zelfstandig uitoefenen, maar
hadden g?en volledig aandeel in het besturen der corporatie, v. Maurer, Städteverfassung, Tweede deel, blz. 381.
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de nieuwe meester van den maaltijd ontslagen; in de toekomst had
hij ter verlichting van de kosten n o gulden te betalen. Van dit bedrag mocht voortaan maar 20 gulden verteerd worden. De chirurgijns, die den meesterproef hadden bijgewoond, ontvingen 10 gulden,
terwijl het resteerende bedrag (80 gulden) moest besteed worden ter
beneficieering van de chirurgijnskamer van het gilde 1 ).
Dekens.
Het was uiteraard practisch niet mogelijk om alle leden van een
ambachtscorporatie samen te roepen, telkens wanneer over een zaak,
die de corporatie raakte, moest beslist worden. Vandaar de noodzakelijkheid voor iedere corporatie, om een uitvoerende macht in te
stellen, d.w.z. aan enkelen het recht te geven om op den grondslag
en binnen het kader van vastgestelde regelen voor en namens allen
het bestuur uit te oefenen.
Aanvankelijk werd deze bestuursmacht in 's-Hertogenbosch uitgeoefend door „dekens" of „gezworenen"; in later tijd door „dekens".
Bij de smeden werden in 1302 de bestuurders „dekens" genoemd;
evenzoo in 1304 bij de schoenmakers en looiers en in 1354 bij de
schrijnwerkers. „Gezworene" is hun naam in 1327 bij de slagers en
in 1377 bij de vollers. Dien naam droegen ze nog in 1361 bij de
slagers en in 1420 bij de vollers. Eerst in 1459 blijken in het gilde
van de slagers in plaats van twee „gezworenen" drie „dekens" aanwezig te zijn 2 ). De beteekenis van het woord „gezworene" (iuratus)
behoeft geen nadere uitleg. Het woord „deken" (decanus) is van
Grieksch-Romeinschen oorsprong. Toch is het door de gilden vrij
zeker ontleend aan de taal der kerk, die het voor meerdere doeleinden bezigde.
Om de positie, die de gildehoofden in het corporatieve leven
innamen, nader te bepalen, is het gewenscht ook in de ontwikkeling
van het dekeninstituut twee fazen te onderscheiden. In het eerste
ontwikkelingsstadium, dat aanstonds na de invoering van het corporatieve régime inzet, wist de ambachtscorporatie de bevordering van
het welzijn der gildebroeders met het dienen van de stedelijke gemeenschap in overeenstemming te brengen. Doordrongen van de
!) B. 141, art. 4; B. 147, art. 4: Resolutie van schepenen van 's-Hertogcnbosch,
1 Augustus 1663; 20 December 1708.
ï) B. j , art. 8; B. 6, art. 7; B. 9, art. 1; B. 16, art. 1; B. 70, art. 1; B, I J ,
art. 2; B. 23, art. 37; B. 40, art. j .
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ethisch-godsdienstige leer der middeleeuwen, verrichtten de gildebroeders hun beroepsarbeid als een „sociale" taak, als een „dienst"
aan de gemeenschap. Ook de bezetting van de uitvoerende macht
werd als een „dienst" beschouwd, een „dienst" aan de corporatie
en de stad, waaraan de benoemde functionaris zich slechts in uiterste
noodzaak mocht onttrekken.
Een geheel ander beeld vertoont de tweede periode. Zooals hierboven uiteengezet, riepen de gilden sinds de eerste helft van de
vijftiende eeuw allerlei exclusivistische maatregelen in het leven, die
eenerzijds er op gericht waren het ledental te beperken, terwijl zij
anderzijds ten doel hadden het recht tot uitoefening van het ambacht
uitsluitend aan de nakomelingen der meesters te reserveeren. Niet
langer werd sindsdien de corporatieve organisatie der ambachtslieden gedragen door een geest van bezorgdheid voor het algemeen
welzijn. Het individualisme en de slechte economische toestand sinds
het laatste kwart der vijftiende eeuw deed bovendien met vroegere
tijden vergeleken, ongunstige levensvoorwaarden ontstaan, die in de
ambachtscorporatie twee duidelijk te onderscheiden groepen in het
leven riepen: van boven, een ware burgerlijke „aristocratie", ruimschoots profiteerend van de protectionistische maatregelen; beneden
een breede klasse van dienstbaren, participeerend voorzeker in het
werk der meer gegoede meesters, maar zonder hoop hun maatschappelijke positie in de toekomst nog te kunnen verbeteren. De ambachtscorporatie was in een nieuw stadium getreden, waarin ieder economisch en maatschappelijk evenwicht zoek is. De bezetting van de
uitvoerende macht was geen „dienst" meer aan de corporatieve en
stedelijke gemeenschap, maar een begeerde „baan", waarvan zich
steeds dezelfde families om de eer en de eraan verbonden financieele
voordeden trachtten meester te maken.
Gaan we thans tot bespreking van het instituut der dekens uit de
eerste periode over. Vanaf het oogenblik, dat de ambachtsgroepeering
tot corporatie was verheven, werden door deze bepaalde voorwaarden
gesteld, waaraan moest zijn voldaan om tot „deken" te kunnen
worden benoemd (passief kiesrecht). Tijdens de eerste periode bestonden deze voorwaarden uit:
a. Het bezit van het meesterschap.
Nimmer is in Den Bosch de gezel tot „deken" of „gezworene"
benoembaar geweest. Wel wordt in den gildebrief der slagers van
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1327 zonder meer gezegd dat deze twee geschikte „viri" tot ge
zworenen kunnen benoemen; maar hieruit stilzwijgend af te leiden,
dat dus ook de gezel tot het gezworenambt toegang had, is geenszins
verantwoord. Trouwens tegen een dergelijke conclusie pleit ook een
keur der vollers van 1377. Want al namen bij de vollers — zooals
we gezien hebben — de gezellen, vergeleken met dezer rechtstoestand
in andere ambachtscorporaties, een vrij zelfstandige positie in, toch
waren blijkens vermelde keur in die corporatie alleen „meesters"
benoembaar tot deken 1 ) .
b. Het bezit van geboren poorterrecht.
Deze voorwaarde dateert van 1383 en is afkomstig van de her
togen Wenceslaus en Johanna 2 ). Vermoedelijk werd zij gesteld, om
te voorkomen dat vreemdelingen, die enkel het poorterrecht hadden
gekocht, hier de lakens kwamen uitdeden en een politiek voerden,
die de stad niet welgevallig was. Een uitzondering werd alleen ge
maakt voor de gekochte poorters, die reeds vroeger het deken-ambt
bekleed hadden.
с Wettige geboorte.
Deze eisch is van het stadsbestuur afkomstig. Evenals het kanonieke
recht op kerkelijk terrein, zoo kende ook het gemeene stedelijke recht
op burgerlijk gebied, aan personen buiten echt geboren, slechts be
perkte rechten toe. Meestal werden zij wettelijk van het bekleeden
van publieke ambten uitgesloten. Zoo achtte in 1428 de wetgever
het noodig, natuurlijke personen van de benoembaarheid tot deken
uit te sluiten en dit verbod schriftelijk in de gildewetgeving vast te
leggen. Voortaan behoorde iedere candidaat-deken te zijn:
„wittige getruwede soen, van vader ende van moeder, in helen
bedde zittende gewonnen".
Alleen wanneer een natuurlijk persoon reeds in het verleden het
deken-ambt had bekleed, was hij ook in de toekomst daarvan niet
uitgesloten 3 ) .
1) B. 9, art. 1; B. 23, art. 37.
2) B. 28, art. 2.
3) B. 4j, art. 7; B. 46, art. 7; B. 47, art. j .
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d. De eigenhandige uitoefening van het ambacht.
Van 1399 tot 1525 gold in Den Bosch het wettelijk voorschrift,
dat niemand het poorterrecht van de stad kon verkrijgen, die niet
tevens tot een ambachtsgilde toetrad 1 ). Het gevolg van deze constitutioneele bepaling was, dat de democratische aspiraties der gilden
een aanmerkelijke versterking kregen. Immers door dezen maatregel
werden ook personen, die geen handwerk uitoefenden achter de verwezenlijking van het democratische streven der ambachtslieden geplaatst, al moet daarnevens worden erkend, dat er, zooals we zullen
zien, onder deze staatkundige leden der gilden ook lieden zijn geweest, die het deken-ambt enkel hebben aangewend om persoonlijke
politieke doeleinden na te streven. En bij een dergelijk misbruik van
het deken-ambt moest welhaast noodzakelijk het economisch belang
der ambachtsleden van het gilde worden geschaad. Door middel
immers van bedrijfscontrôle, bedrijfsrechtspraak, e.a. oefenden de
dekens een beslissenden invloed uit op den gang van zaken in het
bedrijfsleven. Vandaar dan ook de bepaling in 1448 door de handschoenmakers in hun wetgeving opgenomen, dat niemand tot deken
benoembaar is, tenzij hij het ambacht met de hand uitoefent. In een
keur van deze ambachtsgroep uit dit jaar lezen we:
„Item dat niemant deken des ambagts wesen en sal, hy en
sal dat voorsz. ambagt dagelijx selver metter hant doen
sonder argelist" 2 ).
Om de evenvermelde reden lijkt het ons niet onwaarschijnlijk, dat
nog voor meerdere andere ambachtscorporaties eenzelfde bepaling
heeft gegolden.
Naast de hier behandelde vier voorwaarden aan het bezit van
het passieve kiesrecht voor het ambt van deken gesteld, gold bovendien nog de bepaling, dat ook niet tot deken kon worden benoemd
de gildebroeder, die tevens schut was. Dit vond zijn grond in het feit,
dat aan het ambt van deken mede verbonden was het commando over
het leger der gildebroeders. Zou nu een deken deel uitmaken van de
afzonderlijke formatie der schutten, dan zouden de gildebroeders,
wanneer zij ter verdediging van de stad werden opgeroepen ofwel
ter „heervaert" (krijgstocht) moesten trekken, zonder militaire leiding
i) B. 31, art. 17; B. 113, art. 8.
ï) B. i i , art. J3.
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komen te staan ) . Voldeed een gildelid aan alle bovenstaande voor
waarden, dan stonden hem geen hinderpalen meer voor een verkie
zing tot deken in den weg.
Hoe kwam die verkiezing tot stand? Zooals we in het eerste hoofd
stuk reeds terloops zagen, hing de wijze, waarop de verkiezing der
dekens plaats vond, zeer nauw samen met de machtspositie, die de
ambachtsgilden in de stedelijke gemeenschap innamen. In steden, waar
de ambachten door middel van een gewapenden strijd tot bevrediging
van hun politieke aspiraties waren gekomen, verwierven zij gewoon
lijk tegelijk met hun staatkundige overwinning het recht om zelf,
zonder tusschenkomst van den magistraat, hun eigen bestuurders aan
te stellen. In Den Bosch hadden de ambachtsgroepen zich de politieke
macht niet door een bloedigen opstand weten te verzekeren en heeft
begrijpelijkerwijze de magistraat van meet af alles in het werk ge
steld om de benoeming der dekens aan zich te houden. Maar tot
volledig succes heeft deze poging niet geleid. Reeds in den tijd, dat
de ambachten weliswaar corporaties vormden, maar nog geen aandeel
hadden in de wetgeving van het stadsbestuur, benoemden de aftre
dende dekens hun opvolgers. "Wel moest, zooals uit de wetgeving der
slagers van 1327 blijkt, deze benoeming geschieden in overleg met
schout en schepenen, maar het formeele benoemingsrecht was aan
den magistraat ontzegd 2 ). Niet zoodra evenwel waren de gilden in
het stadsregiment opgenomen, of zij wisten dit gedwongen overleg
met den magistraat uit te schakelen. Blijkens een keur toch der
schrijnwerkers van 1354, geschiedde de benoeming reeds in dat iaar
door de aftredende dekens, zonder eenig tusschenkomen van den
regeerenden magistraat. "Wel een bewijs, dat het patriciaat zijn positie
van heerschende partij tegenover de ambachtsgilden niet volledig
kon handhaven en dat de ambachten hun macht ten koste van de
rechten van het patriciaat wisten te versterken. Soms ging deze
machtsuitbreiding zelfs zoo ver, dat een volkomen democratische ver
kiezing van het corporatie-bestuur werd bereikt, en de gildebroeders
zelf het recht verkregen hun gildehoofden te benoemen. Maar dit is
geen algemeene regel geweest. De totstandkoming van het bestuur
3
bleef in de meeste corporaties een autocratisch karakter dragen ).
Vermoedelijk hebben de gilden — zeker na het opleggen van de ver-

1) B. 61, art. 52; B. 63, art. 9.
2) B. 9, art. 1.
3) B. 1;, art. 2; B. 24, an. 7; В.

IJ,

art. 2; B. 41, art. 38.
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plichting in 1399 aan nieuwe burgers om in een ambachtsgilde te
treden — wel geprobeerd, het recht om zelf hun bestuur te kiezen,
constitutioneel vastgelegd te krijgen, maar daartoe hebben zij het
stedelijk patriciaat nimmer kunnen dwingen noch het landsheerlijk
gezag kunnen overhalen. Na een mislukt militair offensief tegen de
heerschappij van het patriciaat in 1408 geraakten zij zelfs verder
af van hun doel. Het benoemingsrecht van de dekens werd ver
anderd in het recht om een schriftelijke voordracht op te maken,
waaruit dan de magistraat zijn keuze deed. In dit verband lezen we
in de bepalingen, die hertog Anton nog in datzelfde jaar 1408 aan
„die chairte van Roesmalen" van 1306 toevoegt:
„In den iersten dat onze schoutet ende scepenen ende geswoeren van onsen Stadt van Den Bosch voirs., die nu zijn oft
naemaels weesen zullen, oft die meestendeel van hen oft zy
allen dairby nyet en quamen, wanneer zy dairtoe geroepen zijn,
voirtaen alle jaer, wanneer die dekenen van den ambachten
in onser voirs. Stadt affgaen sullen, by onsen schoutet van
Den Bossche ten tyde zijnde andere dekenen kiesen ende
selten sullen op hair ede, die zy deden, doen zy scepen
wordden, пае hueren besten vijf zynen, die hen sullen duncken
ons ende onser stadt voirs. nutste ende oirbairlixste wesen,
ende die dekenen sal ons schoutet van Den Bossche ten
versuecke van ons scepenen voirs altoos eyden. Item dat die
dekenen van allen ambachten, wanneer zy afgaan sullen,
onser voirs. scepenen bringhen zullen bescreven in eender
cedullen alle diegheene, die meeste te eret zijn ende geboiren
poirteren ende die dekenen hebben geweest in elcken ambacht
bescreven, alzoe verre als ons voirs. scepenen des aen die voirs.
dekens gesynnen ende begeren, omdat onse voirs. scepenen
ende geswoeren dan sullen dairuyt nemen ende ordoneren
zullen moigen andere dekenen als voirs. is; ende dat die de
kenen, die alsoc geset sullen moigen werdden, wanneer zy
afgaen huere dekenscap, in drie jairen dairnae gheen dekenen
wesen en sullen van ennigen ambacht in onser voirs. stadt
van Den Bossche" 1 ) .
Deze regeling echter heeft niet lang stand gehouden. Reeds elf
jaar later, in 1419, herstelt hertog Jan IV den constitutioneelen
toestand zooals die vóór 1408 bestond. Welke redenen den hertog
tot het doen van deze concessie aan de ambachtsgilden hebben be-

*) B. 36, art. 1, art. 2.
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wogen, hopen we elders uiteen te zetten ^ . Interessant voorzeker is
de tekst, die de hertog bij deze gelegenheid gebruikt:
„dat die dekenen van den ambachten onser voirs. stat, gelijc
si voirtijts van ouds geplogen hebben te hooren afgaen desselfs dekenscaps, kiesen seien uit hoeren ambachten dieghene,
die hen oberlicste tot den dekenscap duncken seien, een jair
lane deken te wesen ende te bliven. Ende also salt wesen
voirtaen jairlic allewegen, omdat die dekenen bat kennen, die
nutste tot den dekenscap sijn, dan yeman anders; in vuegen die
dekene, die van hoeren ambachten gecoren seien werden,
wanneer si afgaen, dat si binnen den derden ¡are ierst weder te
dekenscap gecoren seien mogen wesen" 2 ).
De motiveering „omdat die dekene bat kennen, die nutste tot den
dekenscap sijn, dan yeman anders" teekent wel de gezindheid van den
hertog ten opzichte van het patriciaat. Ook hierover spreken we
later 3 ).
Wie nu meent, dat de regeling, zooals die door hertog Jan IV in de
stedelijke constitutie was neergelegd, ook in de praktijk, d.i. bij het
verleenen van gildebrieven door het stadsbestuur aan de ambachtscorporatie, steeds werd nageleefd, vergist zich. Zoo waren het bij
de handschoenmakers in 1448 „die goede knapen", die jaarlijks benoemden. Stierf een deken tijdens zijn ambtsperiode, dan werd binnen twee dagen na diens overlijden een nieuwe keuze gedaan door de
overblijvende twee dekens „metten meestendeel van den ambagt" 4 ).
Ook bij de korenkoopers in 1476 stelden de vier aftredende dekens
met „een deel van den goeden knapen" de nieuwe aan 5 ). Bij de
snijders geschiedde in 1504 hun benoeming door de aftredende
functionarissen „mit een deel van den goede mannen" en bij de
droogscheerders door „dat ambacht". Eerst wanneer in een van beide
laatstgenoemde ambachten de gildebroeders niet tot overeenstemming
konden komen, greep de magistraat in en deed zelf de benoeming e ).
Zelfs nog in 1510 kozen de linnenwevers „by rade en consent van
den ambacht ofte den meesten deel van hen" 7 ).
i)
2)
3)
*)
5)
0)

Zie blz. 286.
B. 39, art. 1.
Zie blz. 287.
B. 61, art. 7, art. 44.
B. 81, art. 11.
B. 105, art. 27; В. юб, art. 31.

1) B. 109, art. 34.
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Naargelang dus de machtsverhouding van het oogenblik hield het
stadsbestuur aan de constitutioneele regeling van 1419 vast of week
daarvan af en kwam in meerdere of mindere mate aan de pretenties
der gilden tegemoet. Een enkele maal viel het ageeren der gilden ten
eigen nadeele uit. Dit was, eigenaardig genoeg, het geval bij de
„gestalde" gilden van de slagers en de vischkoopers. Zoo werd in
І4У9 het recht der leden van het slagersgilde beperkt tot het opmaken
van een voordracht van 6 of 7 personen, waaruit de magistraat een
keuze deed. Bij de vischkoopers wezen de aftredende dekens in 1489
„by rade van den gemeynen ambagte en пае meesten gewollich"
zes personen aan, waaruit eveneens de magistraat benoemde 1 ) . Ook
in deze twee laatstgenoemde gilden dus, waaraan de „erfelijkheid
in rechte" van overheidswege was toegekend, bleek van een democra
tische bestuursinrichting geen sprake te zijn. Mogelijk was de ge
troffen afwijkende regeling het resultaat van een compromis en
wilde de magistraat aan het onafhankelijkheidsstreven van deze
beide zeer bevoorrechte corporaties een rem aanleggen, door in meer
dere mate nog dan bij de andere gilden de keuze van de voornaamste
functionarissen aan zich te trekken en te houden. De verkiezing zelf
vond gewoonlijk plaats op den feestdag van den patroonheilige van
het gilde. Door sommige gilden werd van dezen regel afgeweken. Dit
was o.a. het geval bij het gilde der schoenmakers en looiers, dat in
1529 de benoeming van St. Remeys (1 October), den dag waarop
de Wet werd verzet, verplaatste naar den feestdag van St. Crispinus
en St. Crispinianus 2 ). Bij de vollers had de verkiezing plaats op
Zaterdag na St. Remeysdag, bij de bakkers op eersten Pinksterdag,
bij de molenaars op tweeden Pinksterdag en bij de vilthoedenmakers
op den vooravond van O.L. Vrouw Nativitatis, gewoonlijk genoemd
3
„die lieff Vrouw ter laeter"· ).
Interessant is voorts de formeele procedure die bij de dekenver
kiezing werd gevolgd. We vinden hierover uitvoerige gegevens in een
keur der wol we vers van 1421. De dekens, die aftraden, kozen onder
ambtseed twaalf „goede witachtige" mannen, geboren poorter^ wier
namen ze op twaalf „cedelen" (stembriefjes), even lang en even breed,
schreven. Deze „cedelen" werd«) allen in een hoed geworpen, waaruit
een van de dekens blindelings vier „cedelen" nam. Zij, wier naam op

1) B. 70, art. 1; B. 90, art. 27; B. 37, art. 1.
2) B. 118.
' ) B. iy, art. 37; B. 41, art. 38; B. 134, art. 20; B. 139, art. 8, B. 144, art. 28..
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deze vier „cedelen" geschreven stond, waren nu in het komende
ambtsjaar deken ^ . Op grond van hetgeen we over de manier van
stemmen ook in andere gildebrieven aantreffen, mogen we veilig
aannemen, dat steeds bij de stemming „cedullen" werden gebruikt,
onverschillig of de gildebroeders dan wel de dekens het benoemings
recht bezaten, ofwel alleen een voordracht van personen werd opge
maakt, waaruit de magistraat een keuze deed 2 ) .
Waren de persoonsaanwijzingen op deze manier geschied, dan
konden de benoemden nog niet in functie treden. Eerst hadden zij
ten overstaan van den schout een ambtseed af te leggen 3 ) .
Het daarbij gebruikte eedsformulier luidde als volgt:
„Dat ghy tot allen tyden, als ghy van de schepenen tot haren
raedt geroepen ende ontboden wordt, willichlijck compareren
suit, ende getrouwelicken пае uwen besten verstande ende vijf
sinnen helpen raden, in alle saecken, die u van de schepenen
voorghehouden ende te kennen ghegeven sullen worden ter
eeren van onsen genedichen heren, tot profijt ende welvaren
deser Stadt ende der gemeyne landen, ende dat en suit ghy
niet laten om gift, om haet noch om nijt, om vreemden of
magen noch om geenderhande saken, ende dat ghy alle keuren,
boete ende breucken aen suit brengen al пае inhoudt van uwer
kaerten".
Wanneer dit formulier door den schout was voorgelezen, ant
woordde de benoemde:
„Soo moet my Godt helpen en alle Sijne lieve Heiligen" 4 ) .
De sacrale tekst van dergelijke eedsformulieren werd in de middel
eeuwen als een canon beschouwd, waaraan weinig veranderd mocht
worden s ). Het is daarom zeer waarschijnlijk, dat ook de aange
haalde tekst, behoudens kleine wijzigingen, reeds in de veertiende
eeuw heeft dienst gedaan.
Had de beëediging plaats gevonden, dan konden de dekens, resp.
gezworenen met de uitoefening van hun ambt een aanvang maken.
1)
2
)
3)
4)
art.
5)

B. 41, art. 38.
B. 134, art. 20; B. 142. art. 32.
B. 23, art. 37; B. 25, art. 2; B. 36, art. 1.
v. Oudenhoven, VHertogen-Bossche, 1649, blz. 80; B. 137, art. 1; B. 139,
S; B. 141, art. 10; B. 144, art. 28.
Goosiens, „Wolwerck", blz. 8.
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Hun voornaamste ambtsbezigheden waren sinds de verheffing der
ambachtsgroepeeringen tot corporaties:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

De vertegenwoordiging der corporatie in en buiten rechten.
Het aannemen van leerlingen, het in ontvangst nemen van het
„leerkindsgelt" of „leergelt" en het uitoefenen van toezicht over
het leerlingwezen.
Het toetsen van meester-candidaten op de wettelijke eischen van
toetreding, het in ontvangst nemen van het entrée- of „inganckgelt" en het verrichten van de installatieplechtigheid.
Het bijeenroepen en voorzitten van de vergaderingen der gezamenlijke gildebroeders en het uitvoeren van op deze vergaderingen genomen besluiten.
De inning van de inkomsten der corporatie, het verzorgen van
een behoorlijke administratie dezer inkomsten en na het einde
van hun ambtsperiode het doen van rekening en verantwoording over het gevoerde beheer aan de corporatie (aan de nieuwe
dekens of aan een uit de gildebroeders gekozen kascommissie)
en aan de rentmeesters van de stad. Komt het gilde voor bijzondere onkosten (onraet) te staan, dan is het de taak der dekens
om aan de gildebroeders, ieder overeenkomstig zijn vermogen,
een hoofdelijken omslag op te leggen.
Het houden van toezicht op de naleving der keuren, inzonderheid van de bedrijfswetgeving. Zoolang het ambt van keurmeester nog niet als corporatief ambt is ingevoerd, zijn daarmee
de dekens alleen belast.
Het uitoefenen der corporatieve rechtspraak.
Het aanvoeren van het gildeleger en het zorg dragen, dat de
gildebroeders hun militaire plichten vervullen en over een behoorlijke wapenrusting beschikken.
Zorgen dat de bewaking van vesten (stadsgrachten) en ambachtstorens door de gildebroeders behoorlijk geschiedt.
De vertegenwoordiging van de belangen der ambachten en van
de stad in den stadsraad, zoodra de ambachtscorporaties in
laatstgenoemd college zitting hebben gekregen.

Wanneer we nu bedenken, dat al deze ambachtsverrichtingen door
slechts enkele personen — en dan nog in gezamenlijk optreden —
moesten worden verricht en hun eenige honoreering, naast de vergoeding voor een ambtscostuum, bestond in enkele vereeringen met
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wijn, was en kleine geldelijke vergoedingen, dan spreekt het vanzelf,
dat een eerlijke en nauwgezette waarneming van het ambt van deken,
ten bate van gilde en stad, den daartoe gekozene niet weinig tijd en
geld kostte en daarom bij lange niet door ieder werd begeerd. Daarom
kan het ook geen verwondering wekken, dat de gilden de aanvaarding
van het ambt somwijlen onder strafbedreiging verplichtend stelden en
de ambtsduur op niet langer dan een jaar werd bepaald 1 ).
Deze dwangmaatregel is geenszins in strijd met de bepaling, dat
de dekens eerst drie jaar na hun aftreden weer tot deken in eenige
corporatie benoemd konden worden, een bepaling, die hertog Anton
in 1408 in de vernieuwde „chairte van Roesmalen" had doen
opnemen 2 ).
Immers deze bepaling had een politieke strekking. Tijdens de
gildenrevolutie n.l. van datzelfde jaar 1408, hadden eenige personen,
die naar afkomst en maatschappelijke positie ver boven de gildebroeders stonden, het dekenambt misbruikt, door te trachten met behulp van de ambachtsgilden, die evenals zij zich door het regeerend
patriciaat verongelijkt voelden, de inwilliging van hun eischen met
geweld af te dwingen. Wel had de oppositioneele partij de nederlaag
geleden, maar na den gewapenden strijd moesten voor de toekomst
waarborgen worden geschapen, dat geen patriciërs ter bereiking van
eigen doeleinden zich voor de eischen der ambachtsgilden spanden,
als bevorderaars van dezer belangen optraden en op die wijze zich
door de gildeleden voor onbepaalden tijd in het dekenambt deden
handhaven en bevestigen. Immers dergelijke politieke machinaties
vormden een gevaar voor het landsheerlijk gezag, omdat de stad
daardoor onder een sterk democratisch georiënteerde dictatuur kon
komen. En in deze jaren was dat gevaar werkelijk dreigend, zooals
wel blijkt uit het feit, dat zelfs in 1419, het jaar waarin hertog Jan
IV een streep haalt door het voor de ambachtsgilden zoo vernederend dictaat van hertog Anton en deze hen in hun oude rechten herstelt, niettemin de bovenvermelde beperkende regeling gehandhaafd
blijft 3 ). Overigens bleek ook hier de wettelijke praktijk sterker dan
het constitutioneele voorschrift. Want reeds in 1428 weten de bakkers, de schrijnwerkers en de schoenmakers met de looiers den termijn
van gedwongen ambteloosheid voor de dekens tot twee jaar terug te

i) B. 9, art. 1.
2) B. 36, art. 2.
3) B. 39, art. 1.
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brengen 1 ). Alleen vinden we in 1448 bij de handschoenmakers den
constitutioneelen termijn van drie jaar gehandhaafd en treffen daarna
nog slechts een tweejarige periode van verplichte ambteloosheid
aan 2 ). Het verbod om binnen den tijd, dat een deken „ledich" is,
in een ander gilde het ambt van deken te bekleeden, is in dit ontwikkelingsstadium nog nergens te vinden.
Geheel anders is de positie der dekens in het tweede stadium van
het deken-instituut. Hoewel in den aanvang van dit stadium nog
van geen eigenlijk gezegde tegenstelling met den toestand in het
eerste stadium kan worden gesproken, treedt deze toch in het laatste
kwart van de vijftiende eeuw geleidelijk in de gildewetgeving aan
het licht, om in de latere middeleeuwen zeer duidelijk en scherp naar
voren te komen. Allereerst komt die tegenstelling tot uitdrukking in
de eischen aan het passieve kiesrecht voor het dekenale ambt gesteld. Het bezit van het meesterschap blijft als voorwaarde gehandhaafd. N a hetgeen we reeds vroeger over de ontwikkeling der positie
van den gezel hebben medegedeeld, is het duidelijk, dat hij in deze
tweede periode niet de geringste kans meer had om nog ooit tot de
bezetting van het deken-ambt te geraken. Ook de eisch van het ge;
boren poorterrecht bleef gehandhaafd, al zou het niet vreemd aandoen, indien bij de gewijzigde maatschappelijke verhoudingen de
gekochte poorters met geboren poorters op een lijn waren gesteld en
dezelfde rechten hadden verkregen 3 ).
De eisch van wettige geboorte vinden we eveneens in de keuren
terug 4 ). Over de voorwaarde der persoonlijke uitoefening van het
ambacht wordt niet meer gesproken. Dit was trouwens sinds 1525,
toen de verplichting van iederen nieuwen burger om in het ambachtsgilde te treden, werd opgeheven, niet meer noodig 5 ). Evenmin blijkt
er reden te zijn geweest om het voorschrift der onvereenigbaarheid
van het dekenambt met het lidmaatschap van een schuttersgilde nog
langer te handhaven. Het kwam niet meer voor, dat een gilde-deken
tevens het beroep van schutter, dat technisch sterk geëvolueerd en
verambtelijkt was, uitoefende. Daartegenover bepaalde Karel V in
1525 bij keizerlijke ordonnantie, hoofdzakelijk om staatkundige
redenen, dat een candidaat-deken in de toekomst aan eenige eischen
1)
2)
3)
4)
5)

B.
B.
B.
B.
B.

45, art. 8; B. 46, art. 8; B. 47, art. 6.
61, art. 11; B. 90, art. 13; B. 137, art. 13; B. 139, art. 20; B. 144, art, 28.
123, art. 9; B. 142, art. 5.
9c, art. 12; B. 134, art. 20.
123, art. 8.
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van financieelen aard had te voldoen. ledere candidaat behoorde
voortaan uit jaarlijksche rente een inkomen te genieten van 50 Rijnsgulden ofwel een vermogen te bezitten van 600 Rijns-gulden 1 ).
Alleen de best gesitueerden dus, renteniers en welgestelde kleinondememers, kwamen van nu af voor het deken-ambt in aanmerking.
Blijkbaar hadden het streven naar „erfelijkheid in feite" en de chronische malaise, welke in dere jaren in het bedrijfsleven heerschte, in
1525 reeds zóó diepgaand economisch en maatschappelijk verschil
tusschen de leden van het ambachtsgilde teweeggebracht, dat de
benedenlaag, hoofdzakelijk bestaande uit gezellen en verarmde meesters, incompetent en ongeschikt werd geacht om nog langer aan het
bestuur der stad deel te nemen. Vooral het revolutionnair optreden
van het proletarisch gilde-element tijdens de Juni-revolutie van genoemd jaar 1525, hetgeen aan de complotteurs den scheldnaam van
„chrysers" (malcontenten, verschoppelingen) had bezorgd, had de
overheid tot ingrijpen genoodzaakt.
Nog in ander opzicht bracht dezelfde keizerlijke ordonnantie
aanmerkelijke verandering teweeg. Eerstens werd meer uniformiteit
gebracht in het aantal dekens, dat ieder gilde in de toekomst zou
bezitten 2 ). Dit was een constitutioneel novum. Wel was voorheen
het aantal dekens, dat iedere corporatie wettelijk mocht bezitten in
de keuren opgenomen, maar constitutioneel was dit getal nog nimmer
vastgelegd. Op de tweede plaats werd de wijze van verkiezing veranderd, zooals door hertog Jan IV in 1419 voorgeschreven. Voortaan
behoorden de leden van ieder gilde jaarlijks een voordracht op te
maken van tweemaal zooveel personen, als er blijkens meervermelde
ordonnantie in ieder gilde dekens mochten zijn. Uit deze voordracht
deed dan de magistraat een keuze 3 ). Had de verkiezing op die wijze
plaats gehad, dan geschiedde de beëediging niet meer door den schout,
maar door de schepenen 4 ).
Hetgeen we dus vóór 1525 alleen bij de slagers en de vischkoopers
hebben ontmoet, vindt nadien algemeene toepassing. De ambachtscorporatie heeft niet langer zelf de deken-keuze in handen; haar
recht is teruggebracht tot het opmaken van een voordracht. Met
onmiskenbare duidelijkheid manifesteert zich de steeds grooter wor-

1)
2)
3)
4)

B.
B.
B.
B.

123,
123,
123,
123,

art.
art.
art.
art.

9.
7.
9.
9.
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dende afhankelijkheid der ambachtscorporaties van het publiek gezag, alsmede de opvallende bevoorrechting van de burgerlijke „aristocratie", waaruit voortaan de dekens alleen mogen worden gerecruteerd. Waarom het landsheerlijk gezag aldus handelde? Slechts
de gegoede burgerij, die iets te verspelen had, wist zich het gewilligst
naar de eischen van dat gezag te voegen.
Inmiddels blijkt het stadsbestuur meermalen af te wijken van de
constitutioneele ordonnantie van i j z j , evenals dit met betrekking
tot die van 1419 was geschied. Maar thans — en dit is het groóte
verschil met de eerste periode — nooit meer in het voordeel van de
gildeleden. Zoo maken niet die „luyden" van de corporatie, maar de
aftredende dekens bij de bakkers, de olieslagers en molenaars en de
schrijnwerkers de voordracht op 1 ). Met betrekking tot de bakkers
bezitten de schepenen zelfs het recht om, met terzijdestelling van de
ingediende voordracht, andere personen, die zij geschikter oordeelen,
op den dekenstoel te plaatsen 2 ). Naarmate we de inname van de
stad (1629) dichter naderen, zien we ook de verkiezingsprocedure
steeds meer in aristocratischen zin evolueeren. In dit opzicht zet een
ordonnantie van de aartshertogen Albert en Isabella van 1610, die
bij wijze van „additie ende declaratie" enkele wijzigingen aanbrengt
in de meer vermelde ordonnantie van 1525, wel de kroon op het
werk. Daarin toch wordt onder andere bepaald, dat in de toekomst
niet meer „die luyden" van de ambachtscorporaties, maar de aftredende dekens een voordracht behooren op te maken, en thans niet
meer van tweemaal maar van viermaal zooveel personen als er
wettelijk nog dekenzetels mogen bezet worden. Want ook het aantal
dekenstoelen werd weer ingeperkt s ). En het is opvallend: ook op dit
punt wijkt de gildewetgever weer af van den inhoud der ordonnantie. Immers niet acht, maar zes personen dragen in 1618 de aftredende dekens bij de schilders aan den magistraat voor om daaruit
twee dekens te kiezen 4 ). Een en ander doet ons zien, dat in tegenstelling met den toestand der veertiende eeuw en de eerste helft van
de vijftiende eeuw — de periode van 1408 tot 1419 kunnen we hier
gevoegelijk buiten beschouwing laten —, onder den druk van de
politieke omstandigheden en van de sociaal-economische evolutie.

1)
2)
3)
*)

B.
B.
B.
B.

i)4,
134,
167,
176,

art.
art.
art.
art.

20; B. 139, art. 8; B. 147 art. 31.
20.
1, art. 4.
24.
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het ambachtelijk deel van het stadsbestuur vrijwel geheel in handen
van de bovenlaag der bevolking is overgegaan, terwijl het tijdstip
der verkiezing sinds 1610 voor alle gilden gelijk werd gemaakt en
verlegd naar de periode van de eerste acht dagen na de vernieuwing
van de W e t l ) .
Als vertegenwoordigers van een nieuwe, een „aristocratische" burgerij, die meer aandacht schonk aan het bezit van geld, dan aan de
belangen der gemeenschap, waren de dekens in Den Bosch thans ook
met enkele emolumenten en de vergoeding van een ambtscostuum
niet meer tevreden. Zij wisten de beschikking te verkrijgen over vaste
inkomsten, terwijl de emolumenten werden uitgebreid en verhoogd.
Nieuwe leerlingen hadden bij de totstandkoming der leerovereenkomst „opschrijfgelt" te betalen. Bij beslechting van geschillen behoorde een cautie gesteld te worden, welke de in het ongelijk-gestelde
partij aan hen verbeurde. Ook de bedrijfscontrôle en andere werkzaamheden vermeerderden gestadig hun inkomsten. Bij de speldenmakers ontvingen zij voor hun controle-bezoek aan de markten te
Antwerpen en Bergen-op-Zoom vier Carolusgulden 2 ). Deze toenemende voordeden werkten in de hand, dat bepaalde families
samenspanden om het deken-ambt in eigen familiekring te houden.
Om de ongewenschte gevolgen daarvan tegen te gaan, bleek het zelfs
noodig te bepalen, dat niemand binnen den vastgestelden termijn van
ambteloosheid in een ander gilde deken kon worden. Bij de droogscheerders, waar de dekens nog in 15Ò4 door „dat ambacht" benoemd
werden, moesten bovendien het aanleggen van drinkgelagen door de
candidaat-dekens en het geven van geld (steekpenningen) om benoemd te worden, verboden worden. Dezelfde middelen mochten
evenmin worden aangewend om een bepaalden candidaat tot deken
benoemd te krijgen s ). Wel een bewijs, hoezeer het ambt reeds in deze
jaren begeerd werd. Toch hebben de dekens in Den Bosch, in tegenstelling met die van Leuven, nimmer weten te bereiken, dat zij voor
langer dan één jaar benoemd werden *).
Deze bepaling van den ambtsduur, in de eerste periode doorge-

1) (1 October). В. 176, art. 2.
2
) В. 8i, art. 13; В. 105, a r t · 2 ^ ; ^. 127, art. 30; В. 142, art. 5, art. 71;
В. 146, art. 25.
3) Dezelfde praktijken mochten ook niet worden toegepast om naast een deken
te wonen. B. 106, art. 34.
4
) Verhavert, Leuven, blz. u i .
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voerd wegens den last, dien het ambt aan den benoemde oplegde,
bleek thans noodig als middel tegen het dreigende gevaar eener
evolutie van datzelfde ambt tot een soort familiegoed. Daarom hield
de overheid, die dit niet wenschte, strak vast aan de éénjarige ambtsperiode, zonder ook maar één uitzondering toe te staan.
Tenslotte nog dit. Om het doel der ambachtscorporatie te bereiken, moest het gezag der dekens door de gildebroeders onder alle
omstandigheden worden geëerbiedigd. Wie hierin tekort schoot, had
derhalve de nadeelige gevolgen daarvan te dragen. Mishandeling of
beleediging, den persoon van den deken aangedaan, ytonden ter
correctie van de schepenbank. Zoowel in de eerste, als in de tweede
periode van het deken-instituut werd deze bepaling streng gehandhaafd i).
Gezworenen.
Zooals we bij de bespreking van het instituut der dekens zagen,
werden in enkele ambachtsgilden, n.l. bij de slagers en de vollers,
de ambachtshoofden geruimen tijd aangeduid met het woord „gezworene". Nog in 1420 droegen zij bij de vollers dien naam, terwijl
diezelfde benaming nog in 1361 bij de slagers werd aangetroffen en
eerst in 1459 door die van „deken" blijkt vervangen te zijn 2 ). Naast
den zin van gildehoofd, kreeg het woord „gezworene" nog een tweede
beteekenis. Vlak na de invoering der corporatieve wetgeving werden
n.l. met hetzelfde woord ook die personen aangeduid, die vanwege
het ambachtsgilde met bedrijfscontrôle belast waren en in later tijd
den naam van „keurmeester" plachten te dragen. Zoo lezen we in
een keur van de schoenmakers en looiers van 1304:
'

„Statutum est etiam, quod quicumque corticem huiusmodi
vendiderit in dicto oppido nostro, ipsum corticem de duobus
iuratis, qui ad mensurandum corticem a dictis officiis fuerint
deputati pro tempore, mensurari oportebit, et pro quolibet
modio corticis huiusmodi mensurati unus denarius dictis iuratis a venditore ipsius corticis est solvendus" 3 ).

1) B. 6, art. 8; B. 61, art. 28; B. 90, art. 34; B. 101, art. 25; B. lof, art. 28;
B. 134, art. 22; B. 137, art. 37; B. 144, art. 36; B. 146, art. 13; B. 147, art. 43;
B. 164, art. 25.
2) B. 16, art. 1; B. 40, art. 5; B. 70, art. 1.
3) B. 6, art. 4.
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Deze twee „iurati" door de ambachtscorporaties belast met het
meten van de run, die in de stad verkocht werd, heetten nog geen
„keurmeester", hoewel zij toch dezelfde werkzaamheid als de keurmeester verrichtten. Aanvankelijk bestond er voor het ambt van
„deken" en dat van „keurmeester" geen vaste terminologie. Beide
ambten der corporatie, die slechts na het afleggen van een ambtseed
mochten worden aanvaard, werden wel met het woord „gezworene"
aangeduid. Geleidelijk aan kwam hierin verandering. De naam van
„gezworene" in de beteekenis van gildehoofd geraakte in onbruik,
waarvoor het woord „deken" de gangbare uitdrukking werd, terwijl
dezelfde benaming, voor zoover die gebezigd werd ter aanduiding
van personen, vanwege de corporatie met bedrijfscontrôle belast,
door het woord „keurmeester" vervangen werd. Intusschen ontwikkelde zich binnen de ambachtscorporatie naast het ambt der evenbedoelde „gezworenen", nog een ander „gezworenen"-instituut.
Telkens wanneer in de eerste tijden na de corporatieve inrichting der
ambachtsgroepeeringen de gildehoofden een onderzoek wenschten in
te stellen naar den zin en de beteekenis van bepaalde corporatieve
rechtsvoorschriften — vooral bedrijfsvoorschriften —, die zeer dikwijls uit ongeschreven gebruiken en gewoonten bestonden, ofwel op
eenig ander gebied bijstand en voorlichting noodig hadden, riepen
zij de oudste gildebroeders, die het best met de corporatieve overlevering op de hoogte waren, tesamen, teneinde voorlichting van hen te
ontvangen. Ook in de gildeprocessen voor de schepenbank waren
dezen het vooral, die tesamen met de dekens namens de corporatie
getuigenis in rechten aflegden ^ . Naarmate echter het werk der corporatie zich uitbreidde, bleek het in de praktijk niet langer mogelijk
om de oudsten der gildebroeders telkens weer opnieuw als raadslieden
en rechtsvinders op te roepen. Steeds dringender deed zich de behoefte
gevoelen aan een „permanenten raad", waarop de dekens iederen
keer, als zij advies en bijstand noodig hadden een beroep konden
doen. Zoo ontwikkelde zich naar het model van het eerste lid van
den stadsraad, bestaande uit schepenen en gezworenen, de „raad van
dekens en gezworenen" 2 ).
Meestal ging daarbij de taak van de oudste gildebroeders over op
degenen, die vroeger reeds het ambt van deken hadden uitgeoefend,
en maakte de stadsoverheid geleidelijk van de functie, door de oud1) Des Marez, Organisation, blz. 419, blz. 420.
2) B. 13, art. 1; B. 14, art. 1.

J 24

dekens te verrichten, een „gezworen ambt". In het belang van de
corporatie en de stadsgemeenschap verkregen deze nieuwe „gezwo
renen" administratieve bevoegdheid, waartegenover aan hun kant
de „verplichting" stond om aan de dekens raad en bijstand te geven,
zooals omschreven werd in den eed, die zij bij de aanvaarding van
hun werkzaamheden hadden af te leggen.
Deze eed luidde:
„Dat ghy tot allen tyden, als ghy van uwe dekens tot haren
raedt gheroepen ende ontboden wordt, willichlijck compareren
suit ende ghetrouwelijck пае uwen besten verstande ende vijf
sinnen helpen raden in allen saken, die u van de voorsz. dekens
voorghehouden ende te kennen ghegeven sullen worden, ter
eere van ons genedichen heren, tot profijt ende welvaren deser
Stadt ende den gemeynen lande, dat en suit ghy niet laten om
gift, om haet noch om nijt, om vrienden -of magen, om
egeenrehande saken.
Soo moet my Godt helpen ende alle Syne lieve Heyligen" l).
Te Antwerpen werd deze tweede categorie van gezworenen in
1427 officieel erkend en sinds 1445 ieder jaar, evenals de dekens,
door burgemeesters en schepenen benoemd 2 ). Te Brussel vinden we
hen in 1411 gedocumenteerd, terwijl zij ook te Leuven als oud-dekens,
die gedurende een, twee, drie jaar en zelfs langer het dekenambt
bekleed hebben, de in ambt zijnde dekens met hun ondervinding ter
zijde staan 3 ) .
Hun eerste officieel optreden in Den Bosch vernemen wij vrij
laat, n.l. in een keur van de goudsmeden van 15:03. Reeds
eerder 4 ) deelden we mee, dat deze ambachtsgroep, die tot dan toe
een privaatrechtelijke vereeniging vormde, in 1503 tot corporatie
werd verheven en dat de keurmeesters, die tot dat jaar stadsambte
naren waren, functionarissen werden van de corporatie. Zij ver
kregen de bevoegdheid, die eigen is aan dekens, maar behielden hun
vóór-corporatieven naam. Dit is het eenige geval in de Bossche
gildewetgeving, dat dekens met den naam „keurmeesters" worden
aangeduid. In artikel 39 van de hierbedoelde keur lezen we:

1)
2
)
3)
4)

v. Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche, 1649, blz. 80.
Prims, Antwerpen, VI, ze boek, blz. 73—75.
Des Marez, Organisation, blz. 420; Verhavert, Leuven, blz.
Zie blz. 4.
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„Item soo sullen die coermeesters alle jaer tSinte Andriesmisse
overbrengen den heer ende der Stadt dry van den notabelsten
van huere neringen, en daeruyt sullen die beeren eenen
kiesen, om dat jaer met dengeenen, die coermeester blijft, coermeester te wesene van denselver neringhe, en dan soe sal die
coermeester, die als dan affgeset sal wezen, gesworen blijffven,
en die coermeester, die dan aencoemen zall zijn, zall moegen
kiesen eenen nieuwen gesworen tot hem nut en profytelijck
daartoe sijnde, om met henluyden dat jaer te dienen, doende
den eedt, die sy daeraff doen sullen; ende alsoe sal men van
jaere tot jaere eene van den twee geswooren affsetten ende
weder eenen nieuwen coermeester met eenen nieuwen gesworen aensetten" 1 ).
Vermoedelijk zijn dus in Den Bosch vóór dien tijd wel gezworenen
van de tweede categorie aanwezig geweest, maar werd hun functie
door de overheid, in tegenstelling met die van de dekens en keurmeesters, nog niet als een ambt van de corporatie erkend. Van beëediging door den schout en van wettelijke codificatie van hun verkiezingsprocedure was dan ook nog geen sprake. Wellicht werd hun
aanwijzing door het gewoonterecht geregeld.
Een constitutioneele erkenning van het hier bedoelde gezworenenambt voor alle staatkundige gilden, vinden we in de ordonnantie
van Karel V van 1525, regelende o.m. de inrichting en het bestuur
der ambachtsgilden 2 ). Niet alleen stelt deze ordonnantie het aantal
dekens vast, dat ieder gilde voortaan in den stadsraad afvaardigt,
ook het aantal gezworenen wordt voor iedere corporatie wettelijk
gecodificeerd. De kramers en de gewantsnijders met de droogscheerders tellen ieder niet minder dan 28 gezworenen. Voorts wordt het
houden van ruggespraak door de dekens met de gildeleden afgeschaft,
doch met de gezworenen toegestaan, zoo een zaak aan de orde is,
die den hertog of het hertogdom raakt ofwel zaken, die de betaling
impliceeren van bedragen boven 100 gulden 3 ). Uit deze staatkundige
competentie der dekens — het houden n.l. van „achterraedt" met
de gezworenen — blijkt duidelijk het adviseerend karakter der functie
van deze laatsten. Ook de corporatieve wetgeving uit de zestiende
eeuw laat in dit opzicht geen twijfel. Gewoonlijk lezen we daar
bepalingen in dezen geest:

i) B. 103, art. 39.
2) B. 123.
3) B. 123, art. 7, art. 11.
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„Wanneer tvoirs. ambacht raidt hebben will met den gesworenen desselfs ambachts ende denselven gesworenen de
weethe gedaen weere, soo sullen die geswoerenen sculdich
wesen te comen ter plaetse daertoe geordineert, op de peene
van drye ponden payements, te deylen als voor".
Worden de gezworenen door de dekens opgeroepen ter vergadering, dan kan slechts een gegrond excuus, zooals ziekte of uitstedighied, hen van het vergaderingbezoek verschoonen 1 ).
In 1610, wanneer de aartshertogen Albert en Isabella wijziging
aanbrengen in de ordonnantie van 1525 van Karel V, deelden de
gezworenen het lot der dekens en werd hun aantal ingrijpend beperkt.
Bedroeg dit in 1525 voor de zeventien ambachten, die in den stadsraad vertegenwoordigd waren, tesamen 177, in 1620 werd dit getal
voor de 16 gilden, die nog staatkundige zeggenschap hadden, tot 54
personen teruggebracht. De kramers en de gewantsnijders — de
droogscheerders worden niet afzonderlijk meer naast de gewantsnijders vermeld — zien hun aantal van 28 personen per corporatie
zelfs tot 4 personen beperkt, terwijl ook elk der overige gilden over
niet meer dan 3 of 4 personen als gezworenen beschikte 2 ). Overigens is ook na de inname van de stad het gezworen-ambt blijven
voortbestaan.
Keurmeesters.
Onder de personen, die in de corporatie met bestuursmacht waren
bekleed, speelden de „keurmeesters" een belangrijker rol dan de
„gezworenen". Hun bevoegdheid toch ging de raadgevende bevoegdheid van de gezworenen verre te boven. Wel waren zij niet met zoo
uitgebreide administratieve volmachten bekleed als de dekens en
konden zij dus ook niet in die mate als deze functionarissen aan het
corporatieve leven richting geven, doch in zooverre zij tegelijk met
de dekens contrôle op de naleving der bedrijfsvoorschriften uitoefenden, ofwel deze taak alleen waarnemen — wat meestal het
geval was —, hebben zij positief aan een der belangrijkste doelstellingen der ambachtscorporatie, den opbouw en den uitbouw van het
corporatief bedrijfsrecht, meegewerkt. Immers het corporatief bedrijfsrecht steunde in sterke mate op een systeem van preventieve
1
2

) B. 130, art. 3; B. 139, art. 9; B. 144, art. 31; B. 146, art. 20.
) B. 176, art. 1.
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bedrijfsvoorschriften. De corporatieve wetgever greep niet eerst in
wanneer het goed reeds vervaardigd was en eventueele benadeeling
van den kooper werd geconstateerd. Bijna uitsluitend richtte hij zich
met zijn talrijke preventieve bedrijfsbepalingen tegen het vervaardigen zelf van ondeugdelijke producten. Repressieve maatregelen
werden alleen genomen tegen vervalschers van reeds gereed gekomen
goederen. We zullen straks nog gelegenheid hebben hierop terug te
komen 1 ).
Het ambt van keurmeester blijkt bijna even oud te zijn als de
corporatieve inrichting der ambachten zelf. Bij de behandeling van
het instituut der gezworenen deelden we al mee, dat reeds in 1304
bij de looiers twee „iurati" benoemd werden om de run te meten,
die in de stad verkocht werd 2 ). Ze werden nog wel geen „coermeester" genoemd, zooals dit in een keur van dezelfde ambachtslieden
van 1377 het geval is, maar oefenden toch reeds dezelfde werkzaamheid uit, die later tot het werkgebied der keurmeesters zou behooren 3 ). In een keur der slagers van 1361 lezen we omtrent dit
punt:
„Item die coermeisteren solen macht hebben te verloven eenen
goeden man, soe wi hi si, die des smoerghens vroech vleys
copen wille, dat hijt copen mach, daert hem airebeest gaedt
ende alsoe vroech als hy wille" 4 ).
Aangezien in de keur dezer handwerkers van 1327 niet over keurmeesters wordt gesproken, mogen we aannemen, dat deze tusschen
1327 en 1361 als functionarissen van de corporatie zijn aangesteld.
Ook bij de vollers waren zij in 1377 aanwezig. Hier echter werden
zij, op grond van hun ambtsverrichting na gehouden bedrijfscontrole,
„zegelaar" genoemd 6 ). Blijkens de wetgeving der vollers van 1377
werd ieder jaar door de nieuwe gildehoofden aanstonds na hun benoeming een „zegeleer" gekozen e ). Toch geven de hier vermelde
stukken, die onomstootelijk het bestaan van het ambt van keurmeester
in de veertiende eeuw voor meerdere ambachtscorporaties vaststellen,
niet het recht om nu ook tot de aanwezigheid van keurmeesters in
1)
ï)
3)
*)
" 5)
0)

Zie blz. i 5 j ; blz. 213.
B. 6, art. 4.
B. 24, art. 2.
B. 16, art. 2.
B. 78, art. 73.
B. 23, art. 37.
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alle ambachtsgilden te besluiten. Zoo wordt in de wetgeving der
smeden van 1302 en der schrijnwerkers van 1354 nog in het geheel
geen melding van hun bestaan gemaakt. En bij de handschoenmakers
zijn in 1448 de dekens nog de eenige personen die belast zijn met
„keuren te soecken, daer sy die vermoeden ende die te vinden
meynen" 1 ). Voorts krijgt het ambacht van de tingieters eerst in
1503 een tweetal personen, speciaal met de bedrijfscontrole belast 2 ).
De olieslagers en molenaars, de linnenwevers, de vilthoedenmakers
en de bontwerkers blijken zelfs nooit over keurmeesters te hebben
beschikt.
Deze voor de onderscheidene ambachtscorporaties uiteenloopende
regeling leidt vanzelf tot de vraag, welke feiten voor de aanstelling
van keurmeesters dan wel beslissend zijn geweest? Een antwoord
hierop is niet moeilijk te geven. Zoover we kunnen nagaan, was de
omvang der werkzaamheden aan de bedrijfscontrole verbonden, voor
hun aanstelling in iedere corporatie doorslaggevend. Konden deze
werkzaamheden door de dekens, naast hun velerlei andere ambtsbezigheden, nog worden verricht zonder dat de kwaliteit van hun
arbeid gevaar liep, dan bleven alleen zij de aangewezen personen
om ook dit werk te verrichten. Was echter het aantal ambachtslieden
te groot ofwel vereischte de controle meerdere ambtsverrichtingen,
dan werden keurmeesters als afzonderlijke ambtenaren in de uitvoerende macht der corporatie ingeschakeld.
Dit antwoord doet tevens zien, dat het ambt van keurmeester zich
uit het dekenambt heeft ontwikkeld. Ook de corporatieve wetgeving
laat in dit opzicht niet aan duidelijkheid te wenschen over. Meermalen toch wordt in eenzelfde bepaling, die de verkiezing der dekens
regelt, tevens de verkiezingsprocedure der keurmeesters vastgesteld.
Deze procedure blijkt dan zeer dikwijls geheel gelijk te zijn aan die
van de dekens 3 ).
Zoo lezen we reeds in een keur van de looiers en schoenmakers
van 1377:
„Item soo sali dit voorsz. ambacht kyesen vier dekenen ende
zes koermeesteren half van de louweren ende half van de
schoenmekeren, ende die sali die scouteth der voorsz. stadt
sculdich sijn te eyden sambachts rechte te behoudene, gelijck
i ) B. 61,

art. 28.

2) P . 104, art. 15.
3) B. 24, art. 7; B. 81, art. 11; B. 105, art. 27; B. 106, art. 31, B, 141, art. 10.
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heur charten houden ende heur hercommen is, ende die sullen
van jaer te jaer afgaen op Sinte Remeysdach; ende die deke
nen, als sy afgaen sullen, die sullen dan vier andere dekenen
ende sess andere kuermeesteren kyesen, halff van den louweren
ende halff van den schoenmekeren, welck die scouteth voorsz.
eyden sal, gelijck voorsz. is; ende soo waer twee geswoerenen
dekenen off koermeesteren sijn, die dat coeren mocgen, daer
mens te doen heeft" *).
Bij een dergelijken nauwen samenhang van beiderlei ambten wekt
het geen bevreemding, dat het ambt van keurmeester de evolutie van
het dekenambt op den voet gevolgd is. Evenals daar zijn ook hier
duidelijk dezelfde twee ontwikkelingsstadia te onderscheiden. In het
eerste stadium wordt het ambt, evenals het dekehambt, bij gebreke
van welhaast iedere vergoeding der daaraan verbonden drukkende
lasten, door sommigen niet alleen niet begeerd, maar zelfs geschuwd.
In de tweede periode, die aanvangt in het laatste kwart der vijftiende
eeuw en waarin de meesters in Den Bosch er op uit zjjn hun positie
van heerschende groep in de corporatie, ten koste van de gezellen
en de minvermogende meesters te versterken en de dekens binnen
deze groep weer een aparte kaste vormen, behooren ook de keur
meesters tot den kring van hen, die het ambt dat zij waarnemen, om
de daaraan verbonden inkomsten, binnen dezelfde families trachten
te houden. Reeds vroegtijdig krijgen die inkomsten beteekenis. Zoo
blijken de keurmeesters der korenkoopers reeds in 1476 de ontvangen
breuken met het gilde te deelen 2 ). Worden zij door een korenkooper
ontboden, omdat tusschen dezen en den verkooper verschil van
meening bestaat over de kwaliteit van het gekochte graan, dan incas
seert de keurmeester, wanneer de korenkooper, die hem ontboden
heeft, in het ongelijk wordt gesteld, van dezen een pond payements 3 ) .
Bij de vischkoopers ontvangen de keurmeesters in 1489 voor het
keuren en teekenen van lederen last haring twee oude boddragers,
waarvan de eene helft betaald wordt door den kooper en de andere
helft door den verkooper 4 ). Dit systeem om de keurmeesters voor
hun diensten te honoreeren uit een bepaald gedeelte van de breuken,
werd ook in de zestiende eeuw als regel toegepast en leidde bii het

i)
2)
3)
<)

B.
B.
B.
B.

24,
81,
81,
90,

art.
art.
art.
art.

7.
7.
21.
74.

130
toenemend aantal bedrijfsovertredingen tot een niet onaanzienlijk
1
inkomen ) .
Reeds zoojuist hebben we er op gewezen, dat de wijze van ver
kiezing der keurmeesters, die jaarlijks tegelijk met de dekenverkiezing
plaats vond, dikwijls met deze laatste overeenkwam. In het eerste
ontwikkelingsstadium van het instituut der keurmeesters, werden
2
deze meestal door de dekens gekozen ). In de tweede periode trok
in den regel de magistraat hun benoeming aan zich en bleef de be
voegdheid der corporatie gewoonlijk beperkt tot het opmaken van
een voordracht, hetzij door de gildeleden gezamenlijk, hetzij door de
aftredende dekens 3 ) . Soms werden zij alleen en uitsluitend door de
stadsoverheid benoemd, zonder dat de corporatie ook maar eenigen
invloed op hun verkiezing vermocht uit te oefenen. Dit was o.m.
het geval bij de vischkoopers. De stadsraad wees hier jaarlijks vier
keurmeesters aan: twee vischkoopers, die het bedrijf eigenhandig uit
oefenden en twee personen, die niet tot het vischkoopersambacht
behoorden. Maar gedurende den tijd, dat zij het ambt uitoefenden,
mocht geen der vier handel in visch drijven, noch direct of indirect
daarbij betrokken zijn *). De reden, waarom de stadsoverheid op het
gebied van den vischhandel de bezetting van het keurmeestersambt
geheel en al tot zich trok, is gemakkelijk te gissen. Visch was in de
middeleeuwen, veel meer dan thans, een volksvoedsel. Het belang
van de volksgezondheid eischte daarom van de overheid doeltref
fende waarborgen tegen het in den handel brengen van ondeugde
lijke visch. Wanneer nu de keurmeesters afhankelijk waren van het
gilde, m.a.w. ambtenaren waren van de corporatie en niet van de
stad, bleef altijd het gevaar bestaan, dat zij zich in de uitoefening
van hun ambt al te zeer door de wenschen der gildebroeders zouden
laten intimideeren. Daarbij zal vermoedelijk ook de transito-positie,
die Den Bosch ten aanzien van den vischhandel innam, een woord
hebben meegesproken. Immers het stadsbelang eischte, dat deze tran
sito-handel geen hinder ondervond van mogelijke enghartige gildepolitiek, die den vreemden handelaar maar liefst buiten de stad hield
en waaraan zich uiteraard eerder schuldig zouden maken keurmees
ters, die door de corporatie, dan zij, die door het stadsbestuur waren
i) B.
*) В.
*) Β.
art. 30,
*) B.

142, art. 32; B. 146, art. β.
із, art. 37; В. 24, art. 3; В- loj, art. 27; В. юб, art. 31.
ιοί, art. 24; (В. юз, a r t · 39): В· Ч Ь a r t · I 0 ; В. 146, art. 6; В. 147,
В. ібз, art. 1.
90, art. 39.
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aangesteld. Toch vormde de eerste reden verreweg het belangrijkste
motief voor de overheid om met betrekking tot het vischbedrijf de
benoeming der keurmeesters geheel en uitsluitend in eigen hand te
houden. Dezelfde beweegreden gold uiteraard ook ten aanzien van
het bakkers- en slagersbedrijf, wijl ook deze beide groepen van be
drijven gericht zijn op de verzorging der bevolking met de meest
noodzakelijke levensmiddelen. Geschiedde nu ook voor deze bedrijven
de benoeming der keurmeesters uitsluitend door het stadsbestuur? In
een keur der bakkers van 1546, die de vroegere voorgeschreven wet
geving van het gilde teniet doet, wordt weliswaar enkele malen op
het bestaan van keurmeesters geattendeerd, maar over de verkiezings
procedure wordt niet gerept 1 ). Deze blijkt niet gecodificeerd te zijn.
Gelet evenwel op de regeling, getroffen voor het vischkoopersbedrijf,
meenen we met grond te mogen aannemen, dat ook hier de keur
meesters door de overheid werden benoemd, geheel buiten de
ambachtscorporatie om. Bij de slagers, die, zooals we zagen, reeds in
1361 „coermeisteren" bezaten 2 ), wordt noch in hun wetgeving van
1459, noch in die van 1549 hun wijze van aanstelling geregeld. Maar
op denzelfden grond als bij de bakkers en bij de vischkoopers, meenen
we ook voor deze groep van handwerkers te moeten aannemen, dat
de keurmeesters geheel alleen door het stadsbestuur werden benoemd.
Had de verkiezing van de keurmeesters plaats gevonden, dan
volgde hun beëediging. Zij zwoeren, de bepalingen in de keuren
neergelegd, nauwkeurig te zullen onderhouden en keuren en breuken
te zullen aanbrengen.
Bij de vischkoopers, waar zij alle vier tegelijk beëedigd werden,
luidde het eedsformulier:
„Dat ghy om dit officie geit, goedt, gifte, dienste noch eenigherhande goet doen geboden, gelooft noch ghegeven en hebt,
noch doen bieden, geloven, noch geven by yemanden in uwen
naem, ende dat ghy int bedienen van het officie van keurmeester van den visch, harinck ende branden van den harincks
u getrouwelijck suit quyten sonder eenige gunst, haet oft
dissimulatie".
Hadden de schout of de schepenen dit formulier voorgelezen, dan
antwoordden de keurmeesters:
i) B. 134, art. 16, slot.
2) B. 16, art. 2.
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„Soo moet ons Godt helpen ende alle Syne lieve Heylighen" 1 ).
Duidelijk blijkt uit den tekst van dit zestiende-eeuwsch formulier,
dat het ambt gevaren voor corruptie inhield en door den drager
ervan gemakkelijk misbruikt kon worden om zichzelf te verrijken.
In een keur van 1489, waarin artikel 74 zich met denzelfden eed
bezighoudt, wordt zelfs nadrukkelijk uitgesproken dat handelingen,
strijdig met den ambtseed verricht, ter correctie van de schepenbank
staan. De opschriftstelling van dit dreigement zal wel niet overbodig
geweest zijn, ook al stond ieder ambtseedig gildefunctionaris bij eedbreuk voor de publieke rechtbank terecht.
N a de beëediging, die langen tijd ten overstaan van den schout
geschiedde, maar sinds de zestiende eeuw meer en meer ten overstaan
van de schepenbank plaats vond, kon de benoemde met de uitoefening van zijn ambt een aanvang nemen. Gewoonlijk verrichtten de
keurmeesters hun werk zelfstandig buiten aanwezigheid van dekens
of andere gildeambtenaren. Soms evenwel werd de aanwezigheid
van de dekens uitdrukkelijk geëischt. Dit was met name het geval
bij de kramers, van wie jaarlijks twee kruideniers en twee vetwaarkoopers met het ambt van keurmeester werden bekleed. De verplichte aanwezigheid van andere gildebeambten bij de ambtsverrichtingen van bepaalde keurmeesters, stond waarschijnlijk in verband met de controle, die deze laatsten ook in huizen van burgers
— niet-gildeleden — mochten verrichten, wanneer zij meenden, dat
daar valsch goed verkocht werd 2 ). Ter bevordering van de rechtszekerheid moest een dergelijke huiszoeking zoo formeel mogelijk geschieden.
Ontegenzeggelijk werd door de uitoefening der bedrijfscontrôle
aan de ambachtscorporatie een belangrijke taak toevertrouwd. Niet
alleen de belangen toch der producenten, maar ook die der consumenten kwamen door de uitoefening van het controlerecht in handen
der corporatie te liggen. Derhalve was het van algemeen belang, dat
de keurmeesters, als mandatarissen van het gilde, hun taak naar behooren konden verrichten, en daarbij door de gildebroeders niet
werden lastig gevallen of gehinderd. Op doeltreffende wijze stond
de corporatie-wetgever hen hierin terzijde. Met strenge straffen werden degenen bedreigd, die zich tegen de keurmeesters misdroegen.
Bij de tingieters verbeurde hij, die „met woorden ofte wercken" tegen
1) v. Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche, 1649, blz. 81; B. 90, art. 74.
2) B. 146, art. 6.
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de keurmeesters misdeed, telkens jo „Bourgoensche" of Bourgondische guldens en stond tevens voor de schepenbank terecht ^ .
Keurmeesters in de lakenindustrie.
Zeker zouden we in deze bespreking der keurmeesters onvolledig
zijn, indien we niet mede aandacht schonken aan de personen, die '
in de lakenindustrie met de bedrijfscontrole belast waren. Wel kan
de lezer ons tegenwerpen, dat de „kapitalistische" lakennijverheid
niet in corporatief verband werd beoefend en dus de contrôle over
grondstof en productieproces in den bloeitijd der industrie door
stadsambtenaren en niet door corporatieve ambtenaren werd uitgeoefend, doch het feit, dat de voornaamste deelbewerkers — de wevers,
de vollers, de verwers en de droogscheerders — wèl in corporatief
verband georganiseerd waren en dat ook de drapeniers, de eigenlijke
„kapitalistische" ondernemers, ¡sinds 1502 een gilde uitmaakten,
vormt een voldoenden grond om ook aan deze stedelijke ambtenaren
aandacht te schenken. Daar komt nog bij, dat de bedrijfscontrole in
de „kapitalistische" lakenindustrie in feite een uitbreiding was van
het controlesysteem, zooals dit door de ambachtsgilden was opge1) B. 101, art. 17.
Het aantal keurmeesters, zooals dit in de ambachtswetgeving wordt vermeld.
bestond uit:
Schoenmakers en looiers
6 (1377); 10 (144*)
goudsmeden
* (403)
korenkoopers
1 (1476)
bonnetmakers
3 (4°*)
tingieters
i (i5°3)
snijders
4 (ι$04)
droogscheerders
4 (404)
6 (IHOÏ
smeden
speldenmakers
9 (»Ш)
chirurgijns
ζ (іИЗ)
3 (IJ6OÌ
timmerlieden
kramers
4 (Чбі)
6 (ι$6ο)
schrijnwerkers
lint- en passement werkers
4 (159$)
Bij de vischkoopers, bakkers en slagers waren de keurmeesters stadsambte
naren. Geen keurmeester treffen we aan bij de handschoenmakers, de linnenwevers,
de olieslagers en molenaars, de vilthoedenmakers, de schilders en bontwerkers.
In deze corporaties bleef de bedrijfscontrole in handen der dekens.
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bouwd in den tijd, dat de lakennijverheid alleen nog maar als kleinindustrie werd beoefend en het „huisindustrieel" systeem nog niet
was ingevoerd 1 ). Een bewijs voor deze stelling levert de meer genoemde keur der vollers van 1377. Blijkens artikel 37 van deze keur
immers bezat dit gilde een eigen comzegelaar, die door de corporatie
werd aangesteld en dus een corporatief ambtenaar was 2 ). Ook de
beslissing van den magistraat in 1371, waarbij twee zegelaars —
één stadsambtenaar en één gildefunctionaris 3 ) — uit hun ambt
worden ontzet, omdat zij een laken gezegeld hadden dat daarvoor
niet in aanmerking kwam, wijst in dezelfde richting.
Komende thans tot onze bespreking van de keurmeesters in de
lakenindustrie, wijzen we er allereerst op, dat zoodra in dezen tak
van nijverheid de „huisindustrieele" arbeidsorganisatie werd ingevoerd en de bedrijfscontrole, als gevolg van de sterke uitbreiding der
lakenproductie, een veelomvattend werk werd, de stad, vooral om
den goeden naam van 's-Hertogenbosch als draperie-stad in den
vreemde hoog te houden en de belangen der Bossche burgers en van
de stadskas zoo veilig mogelijk te stellen, de controle op deze „kapitalistische" industrie geheel en al aan zich trok. Op welke wijze die
contrôle georganiseerd was, leert ons de belangrijke ordonnantie op
„die draperyen ende wolwerc" van 1471. Het ambtenarencorps, dat
met de controle was belast, bestond uit: twee hooge dekens, vier
zegelaars, twee comzegelaars en twee bollarts. De twee hooge dekens
werden uit het eerste lid van den stadsraad aangewezen. Een van hen
was schepen en de ander gezworene 4 ). Voor de verkiezing van de
zegelaars en de comzegelaars — ook wel „warandeerders" genoemd
— werd een ingewikkelde procedure gevolgd. Ieder jaar werd door
en uit de drie leden van den stadsraad een kiescollege van zes personen benoemd. Het tweede en derde lid van den raad kozen twee
personen uit het eerste lid, het eerste en het derde lid twee personen
uit het tweede lid en het eerste en het tweede lid twee personen uit
het derde lid. Het aldus gekozen kiescollege moest terstond „lijfflijck
aen den heiligen houden dat sy, eer sy eten ofte drincken sullen, op
hoere eede ende verdoemenisse van hoere zielen" twee nieuwe zegelaars en een nieuwen comzegelaar zouden kiezen, „die hen der Stadt

i) Zie blz. 357.
2) B. 23, art. 37.
3) B. 20.

*) B. 78, art. 134, art. 136.
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ende den gemeynen ambachten allernutsten sullen duncken wesen". De
eerste maal echter na het in werking treden der ordonnantie wees het
kiescollege „vier" zegelaars en „twee" comzegelaars aan, van wie dan
reeds het komende jaar de twee oudste zegelaars en de oudste comzegelaar aftraden om door twee zegelaars en een nieuwen comzegelaar te worden vervangen. De beëediging van het hier vermelde kiescollege geschiedde op Dinsdag na Palmzondag, dezelfde dag, waarop
ieder jaar de oudste zegelaars en de oudste comzegelaar aftraden. De
nieuw benoemde zegelaars en comzegelaar werden op Goeden Vrijdag
door den schout beëedigd, waarna ^ij aanstonds de twee bollarts
kozen 1 ). Een dergelijke omslachtige manier van verkiezing, die in
de middeleeuwen schering en inslag was, had geen andere bedoeling
dan evenwicht te verzekeren, iedereen te contenteeren en het scheppen van overwicht van bepaalde personen of groepen van personen
tegen te gaan.
Als gevolg van de tijdelijke overheersching van de ambachtscorporaties in den stadsraad werd het kiescollege in 1477 afgeschaft.
Voortaan werden de zegelaars uitsluitend gekozen uit de ambachten.
Elders zullen we gelegenheid hebben om aan te toonen dat dit maar
revolutie-wetgeving is geweest 2 ). Dit blijkt trouwens ook uit een
nieuwe ordonnantie op de draperie van 1503, waardoor de ordonnantie van 1471 buiten werking wordt gesteld en waarin met vele
andere voorschriften ook de verkiezingsprocedure van de zegelaars
en de comzegelaars, zooals die in de ordonnantie van 1471 was vastgesteld, gehandhaafd blijft 3 ). Het is hier niet de plaats op de verschillende ambtsverrichtingen van ieder der vorenvermelde stadsbeambten in te gaan. Wie kennis neemt van de Bronnen, waarin wij
de ordonnantie op de draperie van 1471 hebben opgenomen, zal
aanstonds constateeren, dat hun werkzaamheden zoozeer met het
technisch proces van de lakennijverheid samenhingen, dat voor een
bespreking van ieders ambtsverrichtingen een afzonderlijke verhandeling noodig is. Wel wenschen we er hier op te wijzen, dat hun
werkkring zich niet slechts bepaalde tot een onderzoek naar de gebruikte grondstoffen en een keuring van de diverse deelbewerkingen
der arbeiders en arbeidsters, maar dat zij ook bevoegd waren de

1) B. 78, art. 1, art. j .
2) Zie blz. 299.
3
) B. i c i , narratio, art., i, art. 5.
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door hen geconstateerde breuken te berechten 1 ). Eerst in hooger
beroep geschiedde de berechting door de openbare rechtbank d.i.
de schepenbank. Dit is dus een aanmerkelijk verschil met de bevoegdheid der keurmeesters in de ambachtscorporatie, die alleen de begane
breuken constateerden en bij de dekens aanbrachten, maar in het
college, met de bedrijfsrechtspraak belast, in het algemeen geen zitting
hadden.
Volledigheidshalve meenen we er hier op te moeten wijzen, dat
ook de zelfstandige kleinonderneming, die in Den Bosch naast de op
„kapitalistische" grondslag gebaseerde draperie is blijven bestaan,
haar eigen zegelaars had. Doch in tegenstelling met de zegelaars der
zooeven behandelde „kapitalistische" draperie, waren die der kleinlakennijverheid geen stadsbeambten, maar gewone functionarissen
der corporatie, waaraan zij ook verantwoording schuldig waren. Een
en ander blijkt uit een keur van 1584 van de „natie" of het ambachtsgilde der gewantsnijders, in welke corporatie reeds in 1525 de droogscheerders waren opgenomen 2 ). Weliswaar werden ook deze zegelaars van het klein-lakenbedrijf door den magistraat benoemd, maar
dit geschiedde slechts op voordracht van de dekens en de gezworenen
van het gilde. Sinds 1509 waren zij vier in getal, doch vanaf 1584
werd dit getal tot acht opgevoerd 3 ). Rechtsprekende bevoegdheid
bezaten zij niet 4 ). Sinds i j i i gingen zij met de zegelaars van de
„kapitalistische" draperie rond en keurden tesamen met hen alle
lakens, zoowel die welke voor export als voor détail-verkoop in de
stad bestemd waren, teneinde na te gaan of de weefsels van korte
of valsche stof gemaakt waren dan wel met valsche verf bewerkt.
Tesamen ook met dezelfde zegelaars en de dekens van de verwers
controleerden zij de mede en staalden het laken naar den inhoud
van het zegelboek 5 ). Wel moet het aanzien der „kapitalistische"
drapeniers ook in eigen kring diep zijn gedaald, dat het tot deze
samenwerking kon komen.
Nog op een andere groep van „keurmeesters" uit de lakenindustrie
willen we hier de aandacht vestigen: n.l. op de „staalmeesters".
Blijkens de Boçsche draperie-ordonnantie van 1471 werden weliswaar
*)
den
2)
3)
*)
6)

De bevoegdheid van den „bollart" vertoont overeenkomst met die van
ambachtsknaap. B. 78, art. 12, art. i } . Zie blz. 141.
B. 123, art. 7; B. 157.
B. IJ7, art. 1, art. 4.
B. i j / , art. I J .
B. 114, art. 4, art. j .

47
de geverfde lakens ten aanzien van de vereischte kleur vergeleken
met „staallappen", die daartoe geordonneerd waren en na keuring
met een staallood gemerkt, doch dit „stalen" geschiedde niet door
speciaal daartoe aangestelde beambten, maar door de zegelaars —
de gewone draperie-keurmeesters — in samenwerking met de dekens
van de verwers, die steeds „gesworen van den wolwercke" waren 1 ).
Afzonderlijke „staalmeesters" waren in Den Bosch toen nog niet
aanwezig. Deze ontmoet men voor het eerst, wanneer de lakenkoopers sinds de tweede helft van de zestiende eeuw een rol gaan
spelen. Tengevolge van de snelle opkomst der nieuwe draperie op
het platteland sinds het einde der vijftiende eeuw, die vooral lichte
en goedkoope stoffen produceerde, was de Bossche lakennijverheid
met haar zware en dure weefsels sterk achteruit gegaan 2 ). Wel pasten
zich de Bossche drapenierders zooveel mogelijk aan de nieuwe eischen
van de markt aan, maar de oude roem van den Bosschen „wolwerck"
was voorbij. De lakenkoopers voerden, naast hetgeen zij plaatselijk
opkochten, in hoofdzaak ongeverfde en onbereide lakens uit de
nieuwe lakencentra — Weert, Tilburg, e.a. — in, en lieten die voor
eigen rekening in het groot verven en bereiden. Dat hiervoor speciaal
Den Bosch werd gekozen, dankte de stad aan het peil, waarop de
verfkunst en ook de lakenbereiderij stond. Blijkens een ordonnantie
van 1617, die het gevolg was van wederzijdsch overleg tusschen de
lakenkoopers en de verwers, mocht voortaan alleen op „stael en
steek" geverfd worden. De vijf „staalmeesters", die in dit verband
noodig waren, werden de eerste maal uit een schriftelijke voordracht van tien personen door de schepenen benoemd. Van deze tien
personen wezen de lakenkoopers er vier aan, de drapenierders — de
stedelijke lakenindustrieelen — ook vier, terwijl twee personen uit
den kring der verwers genomen werden. Uit deze voordracht benoemden dan de schepenen tot „staalmeester" twee lakenkoopers,
twee drapenierders en één verwer. Bij het einde van de jaarlijksche
ambtsperiode trad een staalmeester-lakenkooper en een staalmeesterdrapenierder af en om de twee jaar een staalmeester-verwer. Voor
de bezetting van de aldus ontstane vacatures werd telkens een voordracht in dubbeltal ingediend s ). Ook bij de verkiezing dus van deze
ambtenaren werd een vrij ingewikkelde procedure gevolgd. Overigens

1) D. 78, art. 86, art. 91; B. 99, art. 16.
2) Zie blz. 371.
3) B. 172, narratio, art. 16.
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waren de „staalmeesters" — evenmin als de zegelaars der kleinlakennijverheid — ambtenaren van de stad, maar van de corporatieve
lichamen der betrokkenen ^ . Wel werden zij door de stadsoverheid
benoemd, maar deze was in haar recht tot benoemen niet vrij. Steeds
was zij in haar keuze gebonden aan de representanten der drie
ambachten, die eenmaal benoemd en beëedigd, voor hun ambtsverrichtingen tegenover hun corporatie verantwoordelijk bleven. Hiermee staat in verband hun gemis aan rechtsprekende bevoegdheid.
Wel was het hun taak bepaalde breuken te constateeren, maar rechtsprekende competentie ten aanzien daarvan bezaten zij niet. Deze
kwam alleen aan de stedelijke rechtbank toe. Zij hadden de vastgestelde breuken enkel aan te brengen bij de schepenbank. Zij mochten wel „coren soeken", maar geen „coren houden" 2 ).
Weegmeesters.
Uit hetgeen voorafgaat blijkt dus, dat naar verhouding een grooter
aantal functionarissen werd ingeschakeld, naarmate het productieproces van grondstof tot eindproduct talrijker technische bewerkingen vereischte. Ieder van de aldus ingeschakelde functionarissen zag
zich dan de controle over een gedeelte van het volledige proces toegewezen. Dit was niet alleen het geval in de industrieën, die door
stadsordonnantiën werden geregeld, ook in het corporatief georganiseerde hpdrijfsleven gold eenzelfde regeling. Een voorbeeld hiervan
levert niet alleen de klein-lakennijverheid, maar ook de speldenindustrie, een tak van bedrijf, die een uitgesproken export-karakter
bezat s ). Wat de controle over materiaal en productie aangaat, was
hier de toestand geheel gelijk aan die in andere in corporatief verband
uitgeoefende ambachten. Alleen was overeenkomstig deri omvang en
de beteekenis der industrie, het aantal keurmeesters zeer groot. Niet
minder n.l. dan ten getale van negen waren zij in de bedrijf scontrole
ingeschakeld. Maar daarnaast speelde vooral het gewicht der goederen
in deze industrie een belangrijke rol. Aan de beweerde juistheid toch
van dit gewicht was den vreemden koopman veel gelegen. En aangezien de keurmeesters enkel controleerden of minderwaardig goed werd
1) Dat de lakenkoopers een ambachtsgilde vormden, staat met zooveel woorden in B. 172, art. 25. Het bestaan van het ambachtsgilde der drapenierders
blijkt uit de stadsrekeningen, v. Zuylen, Stadsrekeningen, I, blz. 64.
2) B. 172, art. 13.

3) Zie blz. 389.
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geproduceerd, was ten aanzien van het gewicht iedere afnemer enkel
aangewezen op de goede trouw en de koopmanseer van den producent. Daaraan nu blijkt het dezen, zoodra hij met de productie der
huisindustrie van andere steden op de markt moest concurreeren,
reeds vroegtijdig te hebben gemangeld, met het gevolg, dat corporatieve voorschriften op het gewicht werden uitgevaardigd en een
drietal weegmeesters werd aangesteld. Zij hadden op de naleving
dezer voorschriften toe te zien en na te gaan of de goederen naar
het voorgeschreven gewicht gemaakt en leverbaar waren 1 ). Voor
ons van belang in dit hoofdstuk is de vraag, welke rechtspositie deze
„weegmeesters" in de speldenindustrie innamen? Op het oogenblik,
dat wij hen voor het eerst in de corporatieve wetgeving ontmoeten
( I ï53)> w a s bun rechtspositie gelijk aan die van de keurmeesters uit
dezer tweede ontwikkelingsstadium. Zij genoten dezelfde corporatieve rechten en ontvingen hetzelfde honorarium, zijnde de helft
van het deel der boeten, dat aan het gilde verviel. Ook behoorden
ze tot hetzelfde maatschappelijk milieu. Vóór 1553 immers bestond
hun college uit de drie deken-candidaten, die van de deken-voordracht waren overgebleven, nadat de magistraat daaruit zijn keuze
gedaan had. Sinds 1553 evenwel werden zij bij meerderheid van
stemmen door de gildebroeders uit de gezworenen gekozen, met dien
verstande echter, dat de aftredende dekens niet verkiesbaar waren 2 ).
Om voorts hun ambt, dat ze nimmer mochten aanvaarden alvorens
den ambtseed te hebben afgelegd, behoorlijk te kunnen uitoefenen,
hadden ze toegang tot ieder huis in de stad, teneinde alle goed, dat
voor vreemde markten — in het bijzonder voor die van Antwerpen
en Bergen-op-Zoom — bestemd was, te wegen. Om de controle
effectief te maken, was iedereen op boete van zes Carolusgulden
verplicht zijn deur te openen, wanneer de weegmeesters wenschten
binnengelaten te worden, en op hun verzoek alle sloten, kisten,
kasten en kamers te openen, wanneer zij maar eenig vermoeden
hadden, dat daarin eenig goed, dat voor controle door de weegmeesters in aanmerking kwam, verborgen was. Werd goed ontdekt,

1) B. 142, narratio. In de lakenindustrie speelden de afmetingen der weefsels
een belangrijke rol. Immers de maat gold naast andere kenmerken als een aanwijzing van de plaats van herkomst. Afzonderlijke controleurs ter vaststelling
van de maat ontbraken evenwel. Dit was het werk van de zegelaars. Goossens,
„Wolwerck", blz. 16.
2) B. 142, art. j 2 .
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dat niet het gewicht had als „in andere landen" gangbaar was, dan
volgde een niet-geringe geldboete.
Het spreekt voor zich, dat ook hij met strenge straffen werd
bedreigd, die ongewogen goed verzond. Kwamen de weegmeesters
niet uit eigen beweging, dan moesten ze ontboden worden. Geschiedde dit niet, dan volgde verbeurdverklaring van het goed.
Alleen in geval de weegmeesters uitdrukkelijk ter contrôleering waren
uitgenoodigd en in gebreke bleven hun plicht te doen, kon het goed
ongewogen verzonden worden. Overigens mocht in de stad zelf aan
vreemde kooplieden tot een bedrag van tien Carolusgulden ongewogen verkocht worden ^ .
Evenmin als de keurmeesters bezaten de weegmeesters rechtsprekende bevoegdheid. Wel konden zij breuken constateeren en deze
aan de dekens overbrengen, doch het uitoefenen van rechtspraak
was hun ontzegd. Zelfs wanneer zij tijdens de uitoefening van hun
ambt met een meester oneenigheid kregen over het gewicht, konden
zij geen beslissing nemen. In een dergelijk geval moest het goed bij
de dekens en gezworenen worden gebracht, die uitmaakten of het
aan het vereischte gewicht voldeed en leverbaar was 2 ).
Ter voorkoming van verwarring wijzen we er tenslotte nog met
nadruk op, dat de hier besproken corporatie-functionarissen niet
dezelfde waren als de weegmeesters van het brood s ) . De laatsten
immers waren evenals de keurmeesters van het brood stedelijke
ambtenaren, die hun functie niet namens de corporatie der bakkers,
maar namens de stad uitoefenden. Het groot belang, dat de stadsi) B. 142, art. 41, an. 42, art. 4$, art. 46.
2) B. 142, art. 41.
3
) „Dit is testament Johannis Cupers ende was ghemaect int jaer des scependoms WiHem Coptiten, Ghijbken Liscop ende Willem Aert Tielkenszoen, doen
sy den voerscreven Johannes deden vanghen ende opten steen legghen teghen
recht als om weghemeester van den broede te wesen; in welker weghemeesterscap
hem voermaels te cort ghedaen was ende hem daeraf een beteringhe toegeseghet
was, ende die beteringhe te hebben eer hi tot enigher officien van der stat weghen
gheset woude weerden tot enigher toecomender tijt, ende dat hem wael ghehouden
waert totter tijt, dat deze voerscreven Willem, Ghijbken ende Willem scepen
gheset worden; doen waert den voerscreven Johannes dat bi hem overdraghen ende
moest weghemeester wescn, ende die beteringhe en mocht hem niet gedaen weerden,
nochtan dat hijt wael betughede met VII scepenen, dat hem die beteringhe bi den
scouth toegeseghet was"; Archief Godshuizen Den Bosch, Tekst achter op een
testament van Jan Cuper, 1378. Het „dienst"karakter van het ambt in deze jaree
blijkt uit den tekst zeer duidelijk.
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gemeenschap bij de broodvoorziening had, stond aan het stadsbestuur
niet toe, de controle op het gewicht van het brood aan de corporatie
over te dragen. Immers te gemakkelijk kon door het geven van te
weinig gewicht aan brood het gemeenschapsbelang benadeeld worden.
Welke taak nu hadden deze weegmeesters ten aanzien van het gewicht te vervullen? Uit een stadsordonnantie van 1448 blijkt, dat er
in Den Bosch in deze jaren voornamelijk „scoenbroet", Brusselsch
brood en roggebrood gebakken werd en dat de stad zelf de samenstellende granen voor iedere broodsoort vaststelde. Iedereen die „om
geit" bakte, was dan ook verplicht, de voorschriften ten aanzien van
die samenstelling onder eede na te leven. Nu richtte zich de prijs
van iedere broodsoort naar den wekelijkschen graanprijs, waarbij
een bepaald brood als standaard-type werd genomen en was het de
taak van de weegmeesters om iedere week, nadat hun de prijs van
het graan was opgegeven, het gewicht van het brood voor de volgende
week vast te stellen en na te gaan, of degenen die „om geit" bakten,
zich aan dit gewicht hielden 1 ).
Ambachtsknaap.
Zooals de stad haar „geswoeren knapen" bezat, belast met het
uitvoeren van opdrachten, hun door de schepenen gegeven, beschikte
ook de ambachtscorporatie over een „geswoeren ambachtsknaap",
die de dekens terzijde stond in de vervulling van hun taak. Reeds
in de keur der smeden van 1302 komt zijn aanwezigheid, zij het
niet met zooveel woorden, tot uitdrukking. In den tekst immers
lezen we:
„Item et is gheordineert, als die deken der vors. smeedsambachten die ander smede des voirs. stat van Den Bosch
willen tesamen ropen om te spreken ende te tracteren van
orberlijcheit des voirs. smeedenambachts, soe wie van hen,
als hem dat van (uit naam van, vanwege) dien deken cont
weer ghedaen, met\hoverdien versmade te comen ter uren en
ter stat daertoe bewijst, sal ghelden III schellingen van
beteringhe" s).
Duidelijker is de wetgeving der slagers van 1361 op dit punt. In
hun wetgeving lezen we:
1) B. 61, art. 1, e.V.; Muller, Schetsen, blz. 51, blz. $1; Unger, Levensmiddelenvoorziening, blz. 105, blz. 106.
2) B. j , art. 8.
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„In den irsten soe wannere die gheswoerene des voers.
ambachts dambacht tegader hebben willen, etsi tot sheren
behoef, ter voers. stat behoef of tot des ghemeyns ambacht
behoef, solene sijt cond doen denghenen, die in dit ambacht
sijn, met enen bode" 1 ).
De „dienst", die de gildehoofden ten behoeve van corporatie en
stad verrichtten, dwong de corporatie hun bijstand te verleenen bij
de uitvoering van hun ambachtelijke werkzaamheden. Daarom werd
voor tweederangs bezigheden een afzonderlijk corporatief ambt, een
nieuwe „dienst" gecreëerd, n.l. die van den ambachtsknaap. Het was
de taak van dezen ambachtsknaap of „bode" de gildebrocders op te
roepen ter vergadering „opten kerckhoff" en tot deelname aan „die
prosessy van Onser Lieven Vrouwen dragt oft anderen processiën".
Voorts noodigde hij de gildebrocders uit ter uitvaart wanneer een
van hen gestorven was en riep hen op, telkens als zij voor de dekens
moesten verschijnen. De benoeming der ambachtsknapen geschiedde
door de aftredende dekens telkens voor één jaar, terwijl zij hun
ambtseed aflegden ten overstaan van den schout 2 ). De emolumenten
aan het ambt verbonden waren gering.
Algauw echter wist de „ambachtsknaap" zijn tweederangs ambt
op te werken tot een „officium" van beteekenis. Niet alleen wist hij
politioneele, maar ook rechtsprekende bevoegdheid te verkrijgen.
Belangrijk in dit verband is de keur der vollers van 1377, waarin
we ten aanzien van zijn politioneele macht lezen, dat de aftredende
gezworenen vier nieuwe gezworenen aanwijzen,
„ende en sullen (sy) oec kyesen een ambachtsknape, die
wachten sal die koren ende die boeten, die in dien jair verseinen sullen 3 ).
En ten aanzien van hun rechtsprekende bevoegdheid lezen we in
dezelfde keur:
„Iten soe wie die geswoeren oft horen knaep verspreke of
wederspreke, omdat si houden ende wisen mochten dese poenten, die hier bescreven staen, of die sijn hant aen hen slaet
om arch te doen, die weers om X X I s., te deilen ende te
keren in drien, gelijc voirs. is van den X X I scillingen, ende
behoudelic sheren recht" 4 ).
i)
2)
3)
4)

B.
B.
B.
B.

16,
23,
23,
13,

art. 1.
art. 37; B. 41, art. 38.
art. 37.
art. 39.
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Ook uit de keur der wolwevers van 1421 blijkt duidelijk hun
bezit van rechtsprekende bevoegdheid. Daarin lezen we immers:
„Item twee deken of des ambachts knape van den voirs.
ambacht, meesteren ende knapen hueren were sullen mogen
verbieden van saken, die den voirs. ambacht aenghaen 1 ).
Een verklaring voor de verstrekkende bevoegdheden, die de
ambachtsknaap in deze twee ambachten bezat, zal wel gezocht moeten worden in de omstandigheid, dat de gildehoofden der corporaties
van beide ambachten — die een belangrijke rol in de lakenindustrie
speelden — zichzelf zooveel mogelijk wilden ontlasten van onbetaalde werkzaamheden en zich niet meer als in andere ambachtscorporaties konden verzoenen met de opvatting, dat de aanvaarding
van de verkiezing tot gildehoofd maatschappelijke plicht was. Vermoedelijk kwam in beide ambachten dan ook niet de eerste de beste
gildebroeder voor het ambt van ambachtsknaap in aanmerking en
behoorde de ambachtsknaap tot denzelfden maatschappelijken kring
als de dekens. Ook werd hij niet altijd alleen met de loopbaantjes
opgeknapt. Wanneer het bij de wolwevers zoo hard vroor, dat de
dekens van oordeel waren, dat het beter was niet te weven, verboden
zij aan de meesters nog verder te werken „met hueren knaep of si
(d.i. de dekens) sullent selve doen" 2 ).
Een zoo verstrekkende bevoegdheid als in de genoemde twee
ambachten heeft de ambachtsknaap in geen andere corporatie ooit
gehad. In sommige gilden lokte zelfs zijn bevoegdheid om bekeuringen te maken al gauw verzet uit. Zoo blijkt in 1428 in meerdere
gilden oppositie tegen deze administratieve bevoegdheid te hebben
bestaan, want zoowel in de keur der bakkers, als in die der schrijnwerkers en der schoenmakers en looiers van dit jaar lezen we:
„Item dat die cnaep des voirs. ambacht nyemons en sal mogen
bekoeren, mer dat sullen die dekenen des voirs. ambachs, te
myndsten een of twee van hon, zelve moeten doen" s ) .
Mogelijk bracht de manier, waarop de ambachtsknaap bekeuringen
maakte, de rechtszekerheid te zeer in het gedrang.
Dezelfde redactie vinden we ook terug in de keur der handschoeni) B. 41, art. 31.
2) B. 41, art. 41.
3) B. 4$, art. 6; B. 46, art. 6; B. 47, art. 4.
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makers van 1448 1 ). Niettemin blijkt de ambachtsknaap deze politioneele bevoegdheid in somnhige gilden vrij lang behouden te hebben,
want bij de slagers wordt zij hem eerst in 1549 en bij de olieslagers
en molenaars in 1550 ontnomen 2 ). Nochtans bleef hij ook daarna
nog verplicht om de dekens van alle overtredingen, die hem ter oore
kwamen, in kennis te stellen. Maar overigens bestond sindsdien zijn
voornaamste bezigheid nog slechts in het uitvoeren van de boodschappen, die de dekens hem opdroegen. Van een „dienst" aan de
corporatieve gemeenschap is in deze jaren bij de uitoefening van het
ambt niet veel meer overgebleven. Het wordt alleen nog maar gewild om de emolumenten, die in sterke mate zijn toegenomen en de
gratificatiën, die hij voor bijzondere ambtsverrichtingen ontvangt 3 ).
Vergaderingen der ambachtscorporatie.
Bevatten de ambachtskeuren te 's-Hertogenbosch vrij uitvoerige
gegevens over de samenstelling van het corporatie-bestuur en zijn
bevoegdheden, met betrekking tot de vergaderingen der gildebroeders
zijn de gegevens zeer karig. Toch was de vergadering de eigenlijke
draagster van den corporatieven wil. Immers, hier vond de samenwerking plaats van de gildebroeders in zaken, die voor de vervulling
van het corporatief werk onontbeerlijk waren en waarover niet door
de uitvoerende macht d.i. het bestuur kon worden beslist. Al naar de
belangen, die op de vergaderingen in behandeling kwamen, werden
deze onderscheiden in:
1.

Politieke

vergaderingen.

Deze vergaderingen werden aangeduid als „gemeyne vergaderinge"
of „kerckhoff". Zij vormden een gelijktijdige bijeenkomst van alle
ambachtsgilden, waarbij ieder gilde afzonderlijk als politieke vereeniging onder leiding der gildehoofden vergaderde en „politieke
aangelegenheden" in behandeling nam. Elders werden zij ook wel
als „gemeene morgenspraak" aangeduid 4 ). Het ligt voor de hand,
dat deze vergaderingen groóte beteekenis hebben gehad voor de

i)
)
S)
*)
2

fl. 61, art. 9.
B. 137, art. гб; В. 139, art. 18.
В. 8i, art. 13.
Overvoorde en Joosting, Utrecht, blz. XCIV.
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politieke macht der gilden. Daar immers werd door de gezamenlijke
gilden beslist, welke eischen zij op politiek terrein zouden stellen aan
het regeerend patriciaat en wat zij zouden doen om tot inwilliging
van deze eischen te komen. Geen wonder, dat de overheid er op
stond, dat schout en schepenen tot deze bijeenkomsten werden uitgenoodigd. Maar hieraan gaven de gilden slechts gevolg, als zij zich
zwakker waanden dan het stedelijk bestuur. In een uitspraak van
Philips van Bourgondië van 1401 betreffende een geschil tusschen
hertogin Johanna van Brabant, zijn zuster, en de stad, terzake van
handelingen, die deze zich tegen de hertogin zou veroorloofd hebben,
lezen we:
„savoir faisons que nagaires il est venu à notre cognoissance,
que notre très chière et très famée suer la duchesse de Brabant
estoit malcontent de ses subgiez les éschevins, jurez et habitans
de sa ville de Bois-le-Duc, pour ce que si, comme elle et ceulx
de son conseil maintenaient, les doyens des mestiers de la dite
ville avoient fait plusieurs assemblées et conspiracions sans
l'escouthète et les éschevins du l i e u " . . . . 1 ).
Meen nu niet, dat de dekens aanstonds op de knieën zijn gevallen
en schuld hebben erkend! Door middel van gedeputeerden voerden
zij te hunner verontschuldiging aan, dat zij inderdaad de leden van
hun ambachten „enkele malen" hadden bijeengeroepen, maar „par
maniere de prière et non pas par maniere de commandement". Jammer
genoeg zegt de beslissing van den hertog niet, wat hij van dit verweer
dacht en in hoeverre hij het al dan niet wenschte te aanvaarden.
Wat er ook van zij, vermoedelijk hebben de gilden hun genieene vergaderingen alweer gauw zonder tegenwoordigheid van den magistraat gehouden. In ieder geval ging van deze vergaderingen, naar
het oordeel van hertog Anton, zoo'η verderfelijken invloed uit voor
de rust in de stad, dat hij in 1408 na den democratischen opstand
van dit jaar, de bepaling uitvaardigde:
„dat nyemandt gerucht oft vergaderinghen maiken en sal in
onser voirs. stadt heymelijck, openbairlijck tegen onse heerlicheyt oft tegen den regimenté onser voirs. stadt, hy en sal
tegen ons verbueren zijn lijf ende sijn goet" 2 ).
Het duurde echter niet lang, of dit verbod, dat lijnrecht inging
i ) B. 32.
2) B. 36, art. 4.
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tegen de feitelijke machtspositie der gilden, was enkel nog maar een
constitutioneel ornament.Wel had de kleine burgerij tijdens de democratische revolutie van 1408 — waarover straks meer — tijdelijk het
onderspit moeten delven, maar zij had daarmee nog niets van haar
militant karakter en van haar beteekenis ingeboet. Reeds in 1419,
wanneer hertog Jan IV de belangrijkste besluiten van 1408, tegen de
ambachtsgilden genomen, annuleert, hielden zij hun politieke vergaderingen als vóór 1408 en bestond er zelfs geen aanleiding meer
om het vergadering-verbod ongedaan te maken.
Sindsdien zal de stadsoverheid, al naar zij daartoe de macht bezat,
voogdij over de gemeene vergaderingen hebben uitgeoefend. En
daarbij zal de meerdere of mindere invloed van den landsheer op
het stadsgebeuren van niet geringe beteekenis zijn geweest. Wie dan
ook met de stedenpolitiek van Karel V bekend is, dien kan het niet
verwonderen, dat deze vorst, juist om de positie van de regeerende
aristocratie zooveel mogelijk te versterken en de kleine burgerij haar
machtigste wapen van verzet te ontnemen, aan de gemeene vergaderingen een einde heeft gemaakt. Een geschikte gelegenheid hiertoe
deed zich voor na de Juni-revolutie van 1525. Nadat zijn tante,
regentes Margaretha, een vergaderingverbod had afgekondigd, bekrachtigde de keizer nog denzelfden dag (12 Augustus) bij ordonnantie de door haar genomen beslissing.
„Ter cause van der rebellicheit ende commocie ende van
diversche misdaden by hemluyden ter occasie ende onder
dexel van der voirs. gemeyne vergaderinghe in diversche misdaden perpetreerd"
bepaalde hij:
„dat den dekens, gezworen ende gemeynen mannen van den
ambachten van onser voors. Stadt der gemeynen vergaderingen
in kerckhoff, noch in anderen plaetsen, zoo zy zekeren tyden
van jaeren herwaerts gedaen hebben, om egeenen zaken, dien
hen toecomen mochten, voirtaen doen noch houden en zullen,
up de verbuerte van lijf ende goede van dengenen, die se doen
houden".
Door deze ordonnantie werd aan het bestaan der gemeene vergaderingen van de ambachtsgilden voorgoed een einde gemaakt.
Tegenover den machtigen vorst ontbrak het den corporaties aan
kracht en moed, om het door hem gegeven verbod in de toekomst
nog te weerstreven.
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Zoolang de gemeene vergaderingen werden gehouden was het
bijwonen ervan voor de gildebroeders verplichtend. We lezen daar
over reeds in een keur der slagers van 1361:
„In den irsten soe wannere die gheswoerene des voers.
ambachts dambacht tegader hebben willen, etsi tot sheren
behoef, ter voers. stat behoef of tot des gemeyns ambachts
behoef, soe solene sijt cond doen denghenen, die in dit ambacht
sijn, met enen bode; ende soe wie daer niet en quame, die sal
gelden IX scillinghe, alsoe dicke als dat geschiede".... 1 ).
Ook in latere keuren vinden we meermalen dezelfde verplichting
herhaald en wordt bovendien bij verzuim der vergadering een boete
gesteld, tenzij geldige redenen van verhindering aanwezig zijn, door
de dekens te beoordeelen.
De aangehaalde tekst der slagers van 1361 geeft meteen antwoord
op de vraag, welke de „politieke" aangelegenheden waren, die op de
gemeene vergaderingen werden behandeld. Zij hadden n.l. betrekking
op zaken, die voor den hertog, de stad ofwel de gilden gezamenlijk
van belang waren. De naam „kerckhoff" hield nauw verband met
de plaats waar vergaderd werd. Het is niet twijfelachtig of met
„kerckhoff" is het St. Janskerkhof bedoeld geweest.
г.

Nlet-politieke

vergaderingen.

Een geheel ander karakter droegen de niet-politieke bijeenkomsten.
Zij dienden om een behoorlijke functioneering van de corporatie te
verzekeren en waren in het bijzonder voor een doeltreffende beharti
ging der bedrijfsbelangen onontbeerlijk. Tot i j 2 j werden zij zonder
toestemming van den magistraat gehouden. Sinds evenwel de ordon
nantie van den keizer „ter puwen van den stadthuyse" was afgekon
digd (30 September 1525), werd ter belegging van iedere bijeenkomst
voorafgaande goedkeuring van schout en schepenen vereischt 2 ), en
moesten somwijlen aan dezen de te behandelen onderwerpen tevoren
worden medegedeeld 3 ) . De bedoeling van deze voorwaarde is niet
twijfelachtig: de overheid wenschte op>die wijze te beletten, dat deze
bijeenkomsten in „gemeyne vergaderinghe" zouden ontaarden. A h
») B. 16, art. 1.
2) B. 134, art. 24; B. 139, art. 19.
3) B. 141, art. 18.
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een reminiscentie aan de vroegere „gemeyne vergaderinghe" werden
sinds de tweede helft der zestiende eeuw ook wel de niet-politieke
bijeenkomsten, al hadden zij dan een andere strekking en al werden
zij op een geheel andere plaats gehouden, met „kerckhoff" aangeduid 1 ). Overigens waren deze niet-politieke vergaderingen te
onderscheiden in:r
' a) jaarlgksche
b) bgzondere

vergaderingen
vergaderingen

Zooals we reeds hebben meegedeeld 2 ), werden tot 1610 de jaariijksche vergaderingen der gilden meestal gehouden op den feestdag
van den patroonheilige. Op deze jaarljjksche vergaderingen had de
verkiezing plaats der leden van het gildebestuur ofwel werd een
voordracht opgemaakt, waaruit de magistraat zijn keuze deed. In
zoover de aftredende gildehoofden aan de gezamenlijke leden rekening eriverantwoording moesten afleggen van het door hen gevoerde
financiëele beleid, gebeurde dit eveneens op deze bijeenkomst.. Voorts
werden er besluiten genomen die van meer ingrijpenden aard.waren
voor jde corporatie en die onderwerpen raakten, waarover het bestuur
níet bevoegd was een beslissing te nemen. Zulke onderwerpen waren:
voorstellen tot wijziging der keuren, het al dan niet voeren van een
proces voor de schepenbank, het koopen of verkoopen van bepaalde
goederen, van gezamenlijke werktuigen, e.d. Soms kon een beslissing
over zulke onderwerpen niet tot de jaarvergadering worden uitgesteld. In zoo'n geval werd een bijzondere leden-vergadering belegd
èri "werden daarop de noodige besluiten genomen.
Alleen de gildehoofden bezaten het recht de leden ter vergadering
bijeen te roepen. Nergens in de corporatieve wetgeving vinden we
deze bevoegdheid, zij het in uitzonderingsgevallen, aan de gildebroeders of een gedeelte van hen toegekend. Zij ook, de gildehoofden,
hadden de leiding der vergadering, hetgeen als zoo vanzelfsprekend
werd beschouwd, dat de keuren er niet eens van gewagen. De besluitvorming geschiedde steeds „naer meesten gewollich", d.i. bij meerderheid van stemmen 4 ). Evenals dit bij de „gemeyne vergaderinghe"

1)
2)
S)
4)

B. 141, art. 18.
Zie blz. 114.
Weider, Kaufmannsgilden, 1931, blz. 147.
B. 90, art. 27.

*4*
het geval was, móésten de leden ook op deze niet-politi¿ke vergaderingen aanwezig zijn 1 ). Alleen overmacht, ter beoordeeling van de
dekens, zooals ziekte of uitstedigheid, kon hen vrijwaren van boete.
Betaalden zij in geval van schuldige afwezigheid de opgelegde boetd
niet, dan werden "zij gestraft met het verbod hun ambacht uit té
oefenen, totdat zij betaald hadden 2 ).
Omtrent de plaats, waar de niet-politieke vergaderingen werden
gehouden, vinden we dikwijls in de gildebrieven vermeld: „ter
plaetse daer sy gewoonlijk sijn geweest te vergaderen". Uit dezelfde
keuren evenwel blijkt, dat de schrijnwerkers vergaderden in het
convent der Minderbroeders, de speldenmakers in het Predicaner- of
Predikheerenklooster, de linnenwevers in het convent der Bogaerden,
de chirurgijns en barbiers in het klooster der zwarte zusters op dén
Papenhulst, Nazareth genoemd. De schoenmakers en looiers ontmoeten we in 1581 tijdens een bespreking met commissarissen van
den stadsraad in de Kapittelkamer van het convent der Minderbroeders. De slagers waren vermoedelijk in het vlceschhuis te vinden,
terwijl de kramers sinds 1494 het huis „In Sinter Claes" naast het
oude stadhuis in gebruik hadden 3 ).
Naast de vergaderingen ter behartiging der belangen van corporatie en bedrijf hielden de gildebroeders nog bijeenkomsten van meer
gezelligen aard en wel bij voorkeur op den feestdag van den
patroonheilige van het gilde en op de „staciedagen" d.z. de dagen,
waarop stedelijke processies werden gehouden. Voor zulke bijeenkomsten zochten zij, met uitzondering van de kramers, die hun eigen
gildehuis hadden, de tappen of herbergen op. Het is dus zeer waarschijnlijk, dat zij op den feestdag van den patroonheilige, na afloop
van hun jaarlijksche vergadering, die in een klooster plaats vond,
naar een of andere herberg verhuisden, waar de dag dan verder in
gezelligheid werd doorgebracht. Niet altijd echter in ongestoorde
gezelligheid. Soms gaf dit feesten aanleiding tot wederzijdsche beleedigingen ofwel gingen sommigen zich aan onmatig drankgebruik
tebuiten. In het eerste geval eindigde de aanvankelijke vreugde voor
den corporatieven rechter 4 ). In het andere geval, dat van dronken1) B. 106, art. 7; B. i j i , art. if.
,r2) B. 90, art. }2.
_ .
3) B. 107, slot; B. 142, art. j ; B. i j o , narratio; B. 152; B. 146, art.,24, slpt^Jn
1710 vergaderden de kramers op de kamer van de Orthenbinnenpoort. Uitvoerige bespreking door Ebelmg, Kramersgilde, blz. 16, blz. 103, blz. 14$·.
*) B. 139, art. 17; B. 146, art. 13.
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schap, werd boete opgelegd. Wie bij de linnenwevers, wanneer het
gilde „teert oft drinct" zooveel dronk, dat hij in de „herbergen of
huisinge" onwel werd en „spyden ofte overgaef" verbeurde twee
ponden was „half Sunte Severus ende half den ambacht voerseit" 1 ).
Opvallend is, dat sinds de zestiende eeuw geen bepalingen meer
tegen dronkenschap worden aangetroffen. Mogelijk nam de stadsordonnantie toen de bestrijding van het kwaad uit de handen van
het ambachtsgilde over ofwel achtte de overheid door dat kwaad de
openbare zedelijkheid niet meer in die mate gekwetst en de openbare
veiligheid niet meer zoodanig in gevaar gebracht, dat ingrijpen van
haar kant noodig werd geoordeeld.
Corporatieve rechtspraak.
Nu we de voornaamste administratieve functionarissen der
ambachtscorporatie hebben besproken, alsmede haar hoogste gezagsorgaan: de algemeene vergadering, vraagt thans haar bevoegdheid
om recht te spreken onze aandacht. Deze bevoegdheid vormde een
belangrijk complement van de administratieve bevoegdheid der
ambachtsgilden. Immers, juist in de uitoefening van dit voorrecht,
dat lang niet aan alle middeleeuwsche ambachtsgroepeeringen was
toegekend en waarover ook niet de ambachtsgilden in alle landen
beschikten2), trad het publiekrechtelijk karakter der Bossche
ambachtscorporatie sterk op den voorgrond. Hierdoor toch vooral
was het Bossche ambachtsgilde in opvallende mate met „overheidsgezag" bekleed.
Wat nu de werkzaamheid der corporatieve rechtspraak betreft,
deze droeg zoowel een strafrechtelijk als een civielrechtelijk karakter.
In zooverre de ambachtscorporatie als strafrechter optrad, beschikte
zij over een tuchtrechtelijke of disciplinaire rechtsmacht. Deze
strekte zich echter niet alleen tot leden, maar ook tot niet-leden van
het ambachtsgilde uit, wanneer n.l. ook deze laatsten op overtreding
der corporatieve wetgeving werden geattrapeerd. Ook op hen werden
dan de strafmiddelen toegepast, die de corporatie ter beschikking
stonden en in de corporatieve wetgeving nauwkeurig waren omschreven.
Naast deze bevoegdheid op strafrechtelijk gebied behoorde ook de
1) B. 79, art. $.
2) Pirenne, Guilds.
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berechting van civielrechtelijke geschillen tusschen de gildemcesters
onderling en tusschen het ambachtsgilde en een gildemeester tot de
rechtsmacht der corporatie. Ook geschillen tusschen meester, leer
ling of gezel betreffende slechte behandeling, onvoldoende of ontij
dige betaling van verdiend loon of eenzijdige contractbreuk werden
door het gilderecht berecht. Door hun toetreding tot het gilde waren
de gildegenooten verplicht dergelijke conflicten in eerste instantie
aan de jurisdictie van den corporatieven rechter te onderwerpen.
Trad evenwel een buitenstaander als eischer in het proces op, dan
vormde de openbare rechtbank de rechtsprekende instantie, tenzij
hij op grond van niet-, niet tijdige of onvoldoende betaling van
verrichte leverancies in rechten ageerde, in welk geval de corpo
ratieve rechter weer de competente instantie vormde 1 ). Ook kon
de niet-gildegenoot zich steeds vrijwillig aan de rechtsmacht van den
corporatieven rechter onderwerpen. Door de bevoegdheid tot recht
spraak in geschillen wegens wanbetaling behoorde de berechting
van bijna alle handelszaken tot de rechtsmacht der gilden. Immers,
wegens de gebrekkige ontwikkeling van het credietwezen in de mid
deleeuwen werd practisch steeds contante betaling in het handels
verkeer van destijds toegepast. De voornaamste grond voor het ver
krijgen van rechtspraak op civielrechtelijk terrein was ongetwijfeld
gelegen in de behoefte der gilde-genooten aan vlugge, deskundige
rechtspraak op handelsgebied. Maar ook zal de begeerte naar aan
zien en macht aan de verkrijging van het recht wel niet ^vreemd zijn
geweest.
A.

Met strafproces.

Zooals we zooeven zeiden, beperkte zich de strafrechtelijke be
voegdheid van het gilderecht tot de berechting van overtredingen
tegen de corporatieve wetgeving. Ten aanzien nu van het recht, dat
bij deze rechtspraak toepassing vond, valt onderscheid te maken
tusschen materieel en formeel recht. Het materieel recht hield zich
voornamelijk bezig met den aard der strafbaar gestelde feiten en
de soorten der straffen. Het formeele recht gaf voorschriften omtrent
de manier waarop de ambachtscorporatie haar recht tot straffen en
strafoplegging moest doen gelden. Het had betrekking op de bewijs
middelen, die konden worden aangewend en gaf antwoord op de
1) B. 23, art. 16, art. 27; B. 41, art. 16; B. 42, art. 36; Β. ιοί, art. 14.
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vraag, op w«lke wijze de uitspraken van den corporatieven rechter
ten uitvoer dienden te worden gebracht.
Materieel recht.

Wat de aard der strafbaar gestelde feiten betreft, deze waren in
twee categoriën te verdeden: a) vergrijpen tegen de corporatieve
bedrijfsvoorschriften; en b) overtredingen der regelen tot bescherming
der maatschappelijke positie van de gildebroeders. Immers de corporatieve rechtspraak was niet alleen bedrijfsrechtspraak; ook buiten
het bedrijfsleven bestonden er voor de gildeleden meerdere rechtsplichten, waaraan zij zich niet zonder straf konden onttrekken. De
keur der smeden van 1302 moge dit illustreeren:
Bedryfivoorschnften
Art.
Art.
Art.

1. Recht van medekoop:
2. Opleiding leerknaap:
4. Aanvang en einde
van den verkoop
op markten:
Art. 9. Verbod van hulp aan
vreemde smeden:
Art. 11. ,,Inganc" van zoon
of oudste dochter na
overlijden vanr vader:

Straf
4 schell. 6 den.

Voorschriften van
pe lijken aard.
Art.
Art.
Art.

4 schell. 6 den.
4 schell. 6 den.
Art.
Art.

*
Art.

maauchat-

3. Belcrdiging:
5. Niet uitbetaling van
loon:
6. Beëindigen van werk
op Zaterdagen en Vigiliedagen die vasten
hebben:
7. Verplichte krijgsdienst:
8. Verplicht vergaderingbezoek:
10. Verplichte deelname
aan uitvaart:

Straf
i schell. 6 den.
4 schell. 6 den.

4 schell. 6 den.
10 schell.
3 schell.
3 schell.

Wat blijkt nu uit dit schematisch overzicht der rechtsplichten uit
genoemde smedenkeur? Dat de rechtsplicht tot nakoming van maatschappelijke voorschriften even ernstig werd gevoeld als de plicht
tot naleving der bedrijfsbepalingen. Naarmate de rechtsschending de
benadeeling van een belangrijker maatschappelijk rechtsgoed betrof,
werd een hoogere straf geëischt. Het zich onttrekken aan den maatschappelijken plicht tot deelname aan de „heervaert" tastte een hooger rechtsbelang aan dan het niet-bijwonen van een vergadering der
ambachtscorporatie. Toevoeging van de woorden „du lieghes" of
„ghi lieghet" benadeelde in ernstiger mate den vrede binnen de corporatieve gemeenschap dan het niet-bijwonen van de uitvaart van
een overleden gildebroeder. Het omgaan met „ledige wiven" of in
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Stadhuis van 1670. Op de plaats van den zuidelijken
vleugel stond eenmaal het gildehuis der kramers, „In
Sinter Claes" genoemd. Het pand werd in 1494 door
de kramers aangekocht en in 1599 aan de stad in
eigendom overgedragen.
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overspel leven, zooals dit sinds 1428 in de Corporatieve wetgevÏngf
werd strafbaar gesteld, was een maatschappelijk wangedrag van zóó'n
ernstigen aard, dat hij die zich daaraan schuldig maakte, het ambacht
niet meer mocht uitoefenen. Wie op diefstal betrapt werd, werd uit
het gilde gestooten en „hi hedde ten Bosch sijn ambacht verloren" 1 ).
Het belang dus of het gewicht van het rechtsgoed, dat beschermd
moest worden, besliste over de grootte der straf waarmee gedreigd
werd. Bij de bedrijfsvoorschriften daarentegen was de overtreding
steeds tegen hetzelfde rechtsgoed, de ordening van het bedrijfslevin,
gericht. Al komt dit niet in de genoemde keur der smeden tot uiting,
uit latere keuren spreekt des te duidelijker, dat een overtreding steeds
geacht wordt grooter of kleiner te zijn naar gelang den ernst van de
inbreuk, die op de ordening gemaakt werd. Voor de grootte der straf
was hierbij de graad van schuld, alsmede de aard der gemaakte fouten
en der geconstateerde breuken beslissend. Naast de betaling van een
geld- of wasboete werd het vergrijp gestraft met het verbod, het
ambacht uit te oefenen ofwel met vernieling van hét gemaakte
product 2 ). Onwillekeurig dringt hier de vraag zich op, hoe deze
materie in Den Bosch geregeld was ten aanzien van overtredingen
der stadsordonnantiën, voor zoover deze het-bedrijfsrecht van het
niet-corporatieve bedrijfsleven uitmaakten? In deze ordonnantiëri
toch, de draperie-ordonnantiën uitgezonderd, werd geen strafbedreiging in geval van overtreding der gestelde voorschriften gesteld,
terwijl de jurisdictie in geval van overtreding in handen was van de
schepenbank. "Werd ook hier nu in geval van berechting door de
schepenbank rekening gehouden met den ernst van de inbreuk, die
de overtreding op de ordening van het bedrijfsleven maakte? Het
antwoord hierop luidt bevestigend, terwijl het de schepenbank volkomen vrij stond om die straffen op te leggen, welke zij in de gegeven omstandigheden het meest doeltreffend oordeelde. Toch vielen
in het stedelijk bedrijfsrecht duidelijk twee categoriën van overtredingen te constateeren, n.l. de gewone overtreding en het bedriegelijk handelen, het zwaardere vergrijp, dat met „argelist" werd
gepleegd. Het laatste misdrijf werd veel zwaarder gestraft dan de
gewone overtreding der bedrijfswetgeving. Het is de verdienste van
Eberstadt, die het middeleeuwsche bedrijfsrecht van Frankrijk ten
aanzien van dit punt onderzocht, op de aanwezigheid in het stedelijk

i) B. 23, art. 33; B. 40, art. 3; B. 4/, art. 12; B. 46, art. 13; B". 47, art, 11,
") B. 9, art. 2, art. 9; B. 40, art. 6; B. 70, art. iy.
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bedrijfsrecht van deze twee groepen van strafbare feiten — de lichte
bedrijfsovertreding en het zwaardere vergrijp, dat met bedriegelijk
opzet werd gepleegd (Falschwerk) — de aandacht te hebben gevestigd. Vooral in de draperie-wetgeving trad de onderscheiding duidelijk aan het licht. Volgens dezen schrijver bestond de overtreding
„in dem — absichtlichen oder unabsichtlichen — Zuwiderhandeln
gegen die Vorschriften über gute und ehrliche Arbeit; sie setzt keine
betrügerische Absicht, sondern im wesentlichten nur Fahrlässigkeit
und übertriebene Gewinnsucht v o r a u s . . . . Der gesteigerte Begriff
des Falschwerks setzt auf der Seite des Handwerkers grobes Verschulden oder betrügerische Absicht voraus" 1 ).
Prof. Posthumus nu, die de vergrijpen tegen de Leidsche draperiewetgeving nader bestudeerde, komt tot de conclusie, dat, sinds een
privilege van 1434, eenzelfde onderscheiding is te maken ten aanzien
van de overtredingen der draperie-ordonnantie te Leiden 2 ). Ten aanzien van het misdrijf met bedriegelijk opzet gepleegd, spreekt de
Leidsche wetgeving van „valsheyt", „schalkerneye", „scalke vonden",
„argelist", loesheyt", „boverye", terwijl het met bedrog gepleegde
misdrijf ook in deze stad veel zwaarder werd gestraft dan de gewone
overtreding. Het Leidsche gerecht veroordeelde de schuldigen o.a.
tot het doen verwerken van een zeker getal steenen aan den stadsmuur, vervangbaar door een niet-geringe geldsom, tot verbanning,
verbranding van het laken, verlies van burgerrecht, verbod van
nering, aan de kaak staan en het doen van bedevaarten, o.a. naar
Den Bosch.
Vanzelf dringt de vraag zich op, of eenzelfde onderscheiding als
Prof. Posthumus voor Leiden heeft geconstateerd, ook bij de overtredingen der draperie-wetgeving van Den Bosch is te maken? In
tegenstelling immers met Leiden, waar de rechtspraak in geval van
overtreding der draperie-ordonnantiën steeds in handen was van het
openbaar gerecht, vormden in Den Bosch de zegelaars de gewone
draperie-rechters, die ten aanzien van de strafoplegging gebonden
waren aan de in de ordonnantiën gestelde strafbedreiging. Toch heeft
deze rechtspraak in handen van deze stadsbeambten niet kunnen
verhinderen, dat de draperie-wetgever dezelfde onderscheiding ook
in de Bossche draperie-wetgeving heeft doorgevoerd. Immers wordt
ook hier ter stede de met bedriegelijk opzet gepleegde bedrijfsover*) Eberstadt, Französische Gewerberecht, blz. 12Í.
) Posthumus, Leidsche lakenindustrie, I, blz. ij6, e.v.
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treding aangeduid met de woorden „valsheit", „loesheit", „subtielheit", „droch", „nuwe vonde" en „argelist". Vermoedelijk dus
schijnen de zegelaars zich zoo deugdelijk van hun rechtsprekende
taak te hebben gekweten, dat ook aan hen — zonder dat zij ten
aanzien van dit soort vergrijpen aan het opleggen van bepaald
omschreven straffen gebonden waren — de rechtspraak werd toevertrouwd. Alleen wanneer zij — en ook de twee hooge dekens —
met het geval geen raad wisten, stond de aangelegenheid in eerste
instantie ter berechting van de schepenbank 1 ). Eén enkele maal
slechts n.l. bij den invoer van mede, andere dan „krepmede", „onberoefde mede" en „gemengde mede" 2 ), stond het reeds bij voorbaat
vast, dat dergelijke mede als „valsch goed" aan de kaak werd gesteld
en daarna verbrand, terwijl degene, die de mede had ingevoerd of
verborgen gehouden, met uitsluiting van den gewonen draperierechter, rechtstreeks ter verantwoording werd geroepen voor de
schepenbank.
Hoe was het ten aanzien van dezelfde onderscheiding met het
bedrijfsrecht der Bossche corporaties gesteld? Daarin werd geen
onderscheid gemaakt tusschen de lichtere overtreding en het vergrijp,
met bedriegelijk opzet gepleegd. Dit is trouwens ook niet te verwonderen. Invoering immers van nieuwe dogmatische begrippen,
als dat van bedrog, lag niet op den weg der ambachtscorporaties.
Daardoor toch kon voor hen het gevaar ontstaan, dat de schepenbank of de stadsraad een gedeelte der door hen uitgeoefende rechtsmacht tot zich zou trekken. Wanneer dan ook een gildebroeder
bekeurd werd, die valsch goed verhandelde — een vergrijp, dat
meestal een bedriegelijke overtreding opleverde, waarbij bovendien
de volksgezondheid in belangrijke mate kon betrokken zijn —, dan
was de jurisdictie over de begane overtreding in eersten aanleg toch
in handen van den corporatieven rechter 4 ). Vermoedelijk dus oordeelde de corporatieve wetgever het niet noodig in het bestaande
bedrijfsrecht der corporatie wijziging aan te brengen, zoolang de
corporatieve rechtspraak bij de berechting van bedriegelijke vergrijpen geen stadsbelangen in gevaar bracht.
Naast den aard der strafbaar gestelde feiten, rekenden we ook de

i)
)
3)
<)
2

B. 7 8 ( art. 135.
Zie noot op blz. 106.
B. 78, art. 88.
B. 146, art. 81.
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soorten der straffen т.а.мР. den äard der ; strafbedreiging, tot liet
mâterieele recht der corporatieve strafrechtspraak. Enkele corporatieve straffen hebben we in dèft loop van deze monographie reedá
ontmoet. Ten gerieve van den lezer laten we hieronder met korte
h
toelichting volgen alle straffen, die werden opgelegd.
d'

Geldboete.
π

Deze vormt verreweg de meest voorkomende strafbedreiging, die
we in de gildekeuren aantreffen. Gewoonlijk komt een derde gedeelte
der opgelegde boete ten goede aan den hertog, een derde gedeelte
aan de stad en het overblijvende derde gedeelte aan de ambachts
corporatie. Volgens Otto Gierke staat deze verdeeling in historisch
verband met hofrechtelijke toestanden 1 ) . Daar evenwel het bestaan
van een domanialen oorsprong der Bossche ambachtsgilden wegens
gemis aan archivalia in het geheel niet te bewijzen en bovendien
onwaarschijnlijk is, moeten we voor deze verdeeling naar een anderen
oorsprong zoeken. En dan lezen we reeds in de smedenkeur van 1302^;
„Ende alle beteringhe voers. wisen wy te deylen in drien
delen, also dat deen deel ons, dander deel onser voers. stat
van tsHertogenbusch en torden deel der gulden der voirs.
smede sal toecomen van denselven" 2 ) .
Pleit deze passage niet voor de meening, dat de ambachtsgroepeering, aanstonds bij haar verheffing tot corporatie, verplicht werd
als contraprestatie voor de haar verleende rechten een gedeelte van
haar inkomsten aan den hertog en aan de stad af te staan? Aan den
hertog, omdat deze de gever was van een recht en aan de stad,
omdat zij een gedeelte van haar regeermacht aan de corporatie af
stond? Wanneer de hertog dan ook later zijn wetgevende bevoegd
heid in ambachtszaken aan de stad overdraagt, blijft hij zijn aan
spraken op de financieele voordeden handhaven. Voorts zij hier nog
vermeld, dat een gedeelte der boete, waarop de ambachtscorporatie
recht had, somwijlen verviel aan den aanbrenger of aan de corpo
ratieve ambtenaren d.w.z. aan de dekens, de keurmeesters en/of den
ambachtsknaap. Vooral tijdens de periode, waarin deze ambten om
hun financieele voordeden gezocht werden, was dit het geval. Boven-

1) Gierke, Genossenschafrechr, I, blz. 373, blz. 374
2) B. 5, art. 16.
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dien ontvingen meermalen ook de stadsambtenaren een deel. Zoo
lezen we in een keur der bakkers van 1428:
„Item dat alle ander ambachtskoeren staen < sullen op zesse
scillinge payments, deen dordel den here, dander der stat,
dat dorde dordel voir een helft den ambacht ende voir dander
helft den wegemeesteren sambachs voirs." 1 ) .

ι
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Blijkens deze passage ontvingen derhalve ook de weegmeesters van
liet brood een deel der boete. Tenslotte zij nogvermeld, dat betaling
der opgelegde boete moest geschieden binnen acht dagen of een
maand, nadat de gilderechter uitspraak had gedaan.
b. Wasboete.
Het geven van was bij het „meester-entree" kwam reeds vroeg
tijdig voor. Blijkens de keur der slagers van 1327 betaalde de meestercandidaat „unam libram cere ad candelam dicti officii servandam" 2 ) .
Hier wordt meteen gezegd, waarvoor de was moest dienen. Reeds
yóór de ambachtscorporaties haar eigen gilde- of ambachtsaltaren
ψ de St. Janskerk bezaten, beschikten zij over een ambachtskaars,
die in de stadsprocessie ter eerç van O.L. Vrouw werd rond ge-i
dragen 3 ). Zoodra de ambachtscorporaties eigen altaren bezaten, werd
pok de behoefte aan was, die vrij duur was, grooter. Dan doen de
^asboeten haar intrede. Een illustreerend voorbeeld hiervan geeft
een autonome keur der linnen we vers van 1473, waarin op overtreding van ieder der gestelde bepalingen een strafbedreiging in was
is gesteld 4 ). De geleverde was werd voor de eene helft gebezigd ter
verlichting van het beeld van den patroonheilige, terwijl de andere
helft vermoedelijk noodig was voor de verlichting van het altaar en
bij uitvaartdiensten van onvermogende gildebroeders. In de_zestiende
eeuw kwamen wasboeten nog slechts sporadisch voor. Ook het gildealtaar ontving toen een gedeelte der geld-boeten 5 ).

i)
2)
3)
4
)
5)

B.
B.
B.
B.
B.

4 j , art. 4.
9, art. 4.
9 , art. j .
79, art. 2, art. j .
103, art. 18.
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c. Verbod om het ambacht uit te oefenen.

Een zware straf, die de corporatieve rechter oplegde, bestond in
het verbod om het ambacht uit te oefenen. Daar voor iedere
ambachtscorporatie de gildedwang gold *), stond deze straf vrijwel
gelijk met broodroof. Geen wonder dan ook, dat zij slechts bij ernstige overtredingen werd toegepast. In ieder geval werd zij opgelegd,
zoo dikwijls een gildebroeder den schuldeischer niet betaalde, van
wien hij goederen, het ambacht betreffende, betrokken had 2 ), ofwel
indien hij verzuimde zijn schuld voor het hem toevallende deel in
den door het gilde gedanen aankoop (ambachtskoop) te voldoen 3 ).
Voorts vond zij toepassing, telkens en altijd als een meester aan een
anderen meester of een gezel het verschuldigde loon niet tijdig betaalde 4 ), de hem opgelegde boete niet namptiseerde 5 ), in overspel
leefde, in het openbaar woekerde, voorkoop deed of met prostituées
omging e ).
d.

Verbeurdverklaring.

Ook het verbeurdverklaren van ondeugdelijke goederen kwam
meermalen voor. Als burgers varkens hadden gekocht van het
vrouwelijk geslacht, die niet goed en niet voldoende gecastreerd
waren, bruistige zeugen, slecht vee en slechte of zieke schapen, dan
werd het vleesch van deze dieren afkomstig, dat door de gezworenen
der slagers was afgekeurd, weggeworpen 7 ). Werk, dat door een
goudsmid niet met het meesterteeken en het stadsteeken gemerkt
was, werd door de keurmeesters in stukken geslagen. Hetzelfde lot
trof ongemerkt zilver, dat uit andere steden afkomstig was en dat
zonder voorzien te zijn van het stadsteeken dezer steden, te koop
werd aangeboden. Alleen op de jaarmarkten en met „Onser Liever
i) Zie blz. 169.
*) B. 9, art. 2; B. 70, art. 12; B. 131, art. 8; B. 138, art. 17; B. 139, art, 29;
B. 142, art. 16.
3) B. 23, art. 17.
*) B. 5, art. 5; B. 23, art. 13; B. 71, art. 6; B. 101, art. 15; B. 131, art. 8;
B. 142, art. 16.
5) Namptiseeren: een eischer voorloopig bevredigen; B. 123, art. 18; B. 131, art.
76; B. 138, art. 44; B. 139, art. 16.
e
) B. 40, art. 3; B. 45, art. 12; B. 46, art. 13; B. 47, art. 11; В. бі, art, 2 ; ;
B. 81, art. 2$; B. 90, art. 3; B. 99, art. I J .
7) B. 9, art. 9.

U9
Vrouwen geley" mocht dit verkocht worden 1 ). Liet een weder of
verwer wollen of linnen lakens weden of verwen en betaalde hij het
overeengekomen stuk- of uurloon niet, dan werd zijn laken, zoo hij
er daarna mee naar andere meesters ging, „beset ende becommert",
zonder dat iemand het mocht „ontsetten" voor aleer hij betaald
had 2 ). Volgde geen betaling, dan werd het goed verkocht.
e.

Bedevaart.

Ook het doen van „beverden en voyagien" werd als straf opgelegd.
Deze straf werd gewoonlijk toegepast wanneer iemand „rebellicheit"
pleegde. Weigerde bij de schrijnwerkers de oproermaker de bedevaart
te doen, dan verbeurde hij drie Carolusgulden en stond ter berechting van de schepenbank. Volbracht hij de opgelegde „penitentie oft
terminatie", dan werd het feit niet meer door het openbaar gerecht
behandeld, tenzij het tot de crimineele feiten moest worden gerekend 3 ).
/. Uitstooting

uit het gilde.

Dit was de zwaarste straf, die kon worden opgelegd. Immers in
tegenstelling met het verbod om het ambacht uit te oefenen, welk
verbod een tijdelijk karakter droeg en waarbij het lidmaatschap van
het gilde bleef bestaan, werd hier aan den veroordeelde alle hoop
ontnomen om nog ooit in het gilde terug te keeren. Deze straf werd
steeds toegepast op hem, die zich aan diefstal had schuldig gemaakt.
De keur der vollers van 1377 drukt zich hierover aldus uit:
„Item die men met dieften bevonde, dat hi ten Bosch siin
ambacht verloren hedde" 4 ).
Al zeggen de keuren dit niet met even zooveel woorden, toch trof
dezelfde straf ook hem, die door de schepenbank gestraft werd met
straffen, welke met verlies van burgerrecht gepaard gingen. Immers
het bezit van het burgerrecht was voor het lidmaatschap van het
gilde wettelijk voorgeschreven.
1)
2)
3)
*)

B.
B.
B.
B.

59, art. 3, art. 4.
99, art. 8.
147, art. 11.
23, art. 33.
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Tenslotte zij er hier op gewezen, dat een begaan vergrijp steeds met
de in de .corporatieve wetgeving bedreigde straf werd gestraft. De
gildewetgeving kenden slechts één strafmaat.
-.
.-..,η
..-.3

formeel recht.

i
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Het formeel recht gaf, zooals we hierboven zeiden, voorschriften
omtrent de wijze, waarop de ambachtscorporatie haar recht tot straf
fen en strafoplegging moest doen gelden. Deze voorschriften hadden
betrekking op het procesrecht zelf. Het materieel procesrecht nu
steunde op de volgende bewijsmiddelen:
a.
b.
с
d.

de eigen wetenschap van den corporatieven rechter;
de verklaringen door de. keurmeesters en/of den ambachtsknaap
onder ambtseed afgelegd;
het bewijs door getuigen 1 ).
de eed van den beschuldigde 2 ) .

Steeds leverde de eigen wetenschap van den corporatieven rechter
voldoende bewijs om een veroordeeling te bewerkstelligen. En dat
kwam meermalen voor. De dekens immers constateerden in de uit
oefening van hun deken-ambt dikwijls zelf de overtredingen. Was
dit niet het geval, dan kon de ambtseedige verklaring der keurmees
ters of van den ambachtsknaap, zoolang deze de bevoegdheid had
om breuken te constateeren en bekeuringen te maken, daarvoor in
de plaats treden. Ook was het mogelijk, dat degene die een aanklacht
had ingediend, het ten laste gelegde met getuigen wist te staven.
Soms ook werd over het al dan niet opleggen van straf beslist door
den eed, dien de beschuldigden voor den corporatieven rechter af
legden. Dit was echter alleen mogelijk, indien de corporatieve wet
geving dit uitdrukkelijk toestond. Het formeel procesrecht wordt in
geen enkele keur besproken. Er bestonden geen geschreven regelen,
waarnaar de corporatieve rechter zich had te gedragen. De formeele
procesgang werd uitsluitend door het gewoonterecht bepaald.
B. Het civielproces.

Berechting van overtredingen der voorschriften van de corpo
ratieve wetgeving was zeer zeker de hoofdbezigheid van de ambachts>) B. 5, art. i, art. 3, art. 5, art.
2) B. 23, art. 42.

iz.
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corporaties als rechtsprekend college. Maar ook van de rechtspraak
in civilibus was het ambachtsgilde niet uitgesloten. Zooals we hier
boven reeds zeiden, hield het zich voornamelijk bezig met de berech
ting van „scoude" (wanbetaling van verschuldigde geldsommen), een
zaak, die in de vóór-corporatieve periode tot de jurisdictie van de
schepenbank behoorde. Naar het schijnt, vormde deze bevoegdheid
der gilden reeds vanaf de verheffing der oudste ambachtsgroepeeringen tot corporatie een verkregen recht. De wijze, waarop de berechting van „scoude" geschiedde, droeg een arbitraal karakter; aan bepaalde materieelrechtelijke en formeelrechtelijke voorschriften was
de behandeling heelemaal niet gebonden. Met de huidige arbitrage
dus kan de corporatieve arbitrage bezwaarlijk op één lijn worden
gesteld ^ .
Wat nu de wijze betreft, waarop een beslissing inzake een geldschuld werd ten uitvoer gelegd, lezen we in de smedenkeur van 1302:
„ende dat ons richter, die in den tyde sal sijn in ons stat van
Den Bosch voers., al ende yeghelijc scout, die men der gulden
diere smeed voers. sculdich sal sijn ende die met behoerliken
ghetughe gheproeft sal sijn, sal doen gheven en betalen den
executeren der voers. gulden sonder ennich ghedinghe met
ghewoenliken bedwanghe onser stat voers." 2 ).
Uit dit voorschrift blijkt:
ie: dat de tenuitvoerlegging van het vonnis niet door den schout,
maar door de „executoren der voers. gulden" geschiedde;
2e: dat het gilde dezelfde executiemiddelen ter beschikking stonden als de schepenbank. In een keur der vollers van 1377 lezen we:
„Item wat scoude den ambacht toebehoirt, die sullen die gesworen uytrichten; ende en geven sijs niet, so sullen hen die
gesworen hoir were verbieden; also dicke alsi dairover te
were gaen, sijn sijs om XXVII d." s ) .
Ook hier dus geschiedde de tenuitvoerlegging van het vonnis door
het gilde. Betaalde de veroordeelde niet, dan werd hem bovendien
de uitoefening van het ambacht verboden.
1) Art. 61 j, art. 63Í, art. Í39, art. 642, art. 646 Wetb. v. Burgerlijke Rechtsvordering.
2) B. 5, art. 14.
3) B. 2}, art. 18; uytrichten: een zaak berechten en tevens door „utepanden"
innen.
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Daartegenover lezen we in een keur der leerlooiers en schoenmakers
van hetzelfde jaar 1377:
„ende desen koeren ende alle andere koeren, die inne dit
ambacht verscynen ende vallen sullen, die sali die richter
uytpanden, ende als hy se uytgepant heeft, soe sal men se
deylen inne dryen d e e l e n " . . . . 1 ) .
In het strafproces dus bezat de ambachtscorporatie geen executiebevoegdheid. Het vonnis werd door den schout, eveneens door middel
van „utepanden", ten uitvoer gelegd. Deze wijze van executeeren is
in het strafproces steeds de gebruikelijke geweest. Nemen we bijvoor
beeld de keur der smeden van 1463, dan lezen we in artikel 24:
„Ende opdat alle die voirs. punten volcomelic onderhouden
moigen werden sonder breken, ende alle penen, brücken ende
verbuerten dairinne vallende te voirschyne gebracht sonder
enige te werden verswegen oft versteken, so hebben wy geordineert, ordineren ende willen, dat die dekenen van den
voirs. ambachte ende ele van hen, tot hueren aencomen
ende eer sy hen hueren officien seien moigen onderwynden,
doen seien moeten in handen van onsen scouthet in der tijt
zijnde hueren eedt solempnelic, dat zy alle die voirs. punten, gelijc die voirscreven staen, seien onderhouden ende so
verre es in hen onderhouden doen, ende oie dat zy alle misdaden ende misbruken, die dairinnen seien vallen, also geringe als dit tot hueren kennissen wesen comen, seien calengieren ende die calengien, penen ende verbuerten dairinne
versehenen sonder vertreck bringen ter kennissen van onsen
onderscouthet in onsen voirs. stat in der tijt wesende, oft
van zynen stedehoudere, om die geexecuteert ende ons rekening
ende bewijs dairaf gedaen te werden" 2 ).
!) B. 24, art. 1. Koeren: ie wetsvoorschriften, die een gebod of verbod inhouden op verbeurte van een zekere straf, meestal een geldboete, ie. de straf,
gesteld op ongehoorzaamheid aan een gebod of verbod. De strafbepaling was
n.l. een zoo noodzakelijk bestanddeel van een koer, dat de strafbepaling zelf
de naam „koer" verkreeg. Dikwijls worden in de corporatieve wetgeving „koeren"
en „broeken" naast elkaar genoemd. Gewoonlijk hebben wc dan te doen met
een in de middeleeuwen herhaaldelijk voorkomende tautologie. De „koer" werd
ook wel „pene" genoemd. Werden de koeren niet betaald, dan pandde men ze
uit. Was panding onmogelijk, omdat de veroordeelde geen goederen in Den
Bosch bezat, ofwel was hij onwillig, dan werd hij op eigen kosten gevangen
gezet, tot hij betaald had. Vluchtte hij uit de stad, dan werd hij ontburgerd en.
verbannen.
«) B. 7 i , art. 24.
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De executie dus, die — althans in de veertiende eeuw — in het
burgerlijk proces bij de corporatie zelf berustte, vond in het straf
proces steeds plaats door den laagschout.

Steeds — zoowel in het civiel- als in het strafproces — stond aan
de veroordeelde partij beroep open op de schepenbank. Evenwel
bezat de corporatieve rechter in dergelijke gevallen de bevoegdheid
om den appellant, hangende het beroep, de uitoefening van zijn
ambacht te ontzeggen. Bovendien was hij in dit geval, zoo een geld
boete was opgelegd, verplicht de opgelegde boete te „namptiseeren"
d.i. voorloopig te voldoen en was de al dan niet ontvankelijkheid
van het hooger beroep van deze „namptisatie" zelfs afhankelijk.
Toen echter het bedrijfsrecht zich meer en meer uitbreidde, de
geschreven bedrijfsbepalingen steeds talrijker werden en de geld
boeten werden verhoogd, weigerden de overtreders soms de opge
legde boeten voorloopig te betalen en gingen niettemin in beroep
bij de schepenbank. Deze maakte hiertegen blijkbaar geen bezwaar
meer. In de tweede helft der zestiende eeuw nam dit euvel zelfs
dusdanigen omvang aan, dat het ambacht der kramers zich genood
zaakt zag, bij remonstrantie een beroep te doen op schout en sche
penen. Om de geringste boete, aldus de remonstrantie, gingen de
gildebroeders in hooger beroep en traden tegen het gilde voor de
schepenbank in proces tot groot nadeel van supplianten, daar de
„contraventeurs de saecke jaeren ende dagen dragende houden
deur die retardatie van der justitie".
Zij verzochten daarom:
„den dienaeren van der groender roeden met advyse van mijn
beere de scouthet der Stadt"
volmacht te geven de overtreders tot „namptisatie" te dwingen onder
voorwaarde, dat de keurmeesters de door hen geconstateerde over
tredingen onder eede voor schout en schepenen zouden bevestigen.
De schout verklaarde tegen den inhoud van het request geen bezwaar
te hebben, mits de executie van de in confesso zijnde keuren en
breuken door hem of zijn gecommitteerden, de dienaren van de groene
roede, geschiedde. Ook de schepenen gingen, gezien het advies van
den schout, met het gevraagde accoord, mits de keurmeesters den in
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de remonstrantie aangeboden eed aflegden. Ir* de toekomst dus moest
de „namptisatie" als voorheen door den schout worden geëxecuteerd,
wanneer zij niet vrijwillig geschiedde.
Nieuw was evenwel de eisch dat de keurmeesters, voordat het
hooger beroep werd ingesteld, een bcëedigde verklaring omtrent het
gebeurde zouden afleggen. Op deze manier nam de overheid de
partij op voor de overtreders. Zij wilde voorkomen, dat de corporatie lichtvaardig van het namptisatierecht gebruik zou maken en
dit voorrecht zelfs zou hanteeren, indien de keurmeesters de begane
overtreding niet eens onder eede durfden bevestigen. Een en ander
wekt het vermoeden, dat er in deze jaren tegen de wijze waarop de
corporatie recht sprak, gemotiveerde grieven bestonden.
Hoe was de corporatieve rechtbank samengesteld? In het begin der
veertiende eeuw bestond het rechtsprekend college vermoedelijk uit de
gezamenlijke meesters. Immers de overtreders van de „statuten ende
heercomenen" d.i. van het geschreven en het gewoonterecht, waren
verplicht de wettelijk gestelde boeten te voldoen „also dicke alsi vanweghen der voers. meesteren daerop solen werden versocht" ^ . Deze
uitspraak geeft ons eenigen grond om aan te nemen dat voor de
berechting van iedere overtreding alle meesters in vergadering werden .
bijeengeroepen. Als dit in werkelijkheid het geval geweest is, dan
bleek toch al heel gauw, dat deze vorm van rechtspraak niet kon
worden gehandhaafd, zoodat het instituut der vertegenwoordiging
zijn intrede deed. Zoo vormden in het gilde der slagers reeds in
1327 alleen de twee „iurati" het rechtsprekend orgaan, terwijl in
1377 bij de vollers de vier gezworenen het waren „die die poenten
houden ende wisen" 2 ). Sindsdien waren het gewoonlijk de belangrijkste corporatieve ambtenaren, onverschillig of zij den naam van
dekens of gezworenen droegen, die zoowel in het straf- als in het
civielproces het rechtsprekend college vormden 3 ). Alleen bij berechting van beleedigingen, twisten en tweedracht fungeerden steeds
„ennigen van den guldebruederen" ofwel de gezworenen of de keurmeesters mede als rechter 4 ). Immers ook het gilde had zijn eigen
vrede, den gilde-vrede. ledere gildebroeder was voor de handhaving

i) B. s. a«· 42) B.
3) B.
4) B.
art. 24;

9, art. 2; B. 23, art. 39.
41, art. 5; B. 45, art. 12; B. 46, art. 13; B. 47, art. 11.
42, art. 24; B. 71, art. 22; B. 139, art. 117; B. 14$, art. 17; B. 14;,
B. 146, art. 13.
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ervan aansprakelijk. Vandaar dat inbreuken op den gilde-vrede
streng en plechtig moesten berecht worden 1 ).
Financiën.
Zoodra de ambachtsgroepeering tot corporatie was verheven, trad
zij tevens op als rechtspersoon. Dit beteekent, dat zij een apart vermogen verkreeg, geheel afgescheiden van dat der gildebroeders individueel en dat zij zelf voor de nakoming van haar financieele verplichtingen aansprakelijk werd. Vandaar dat zij wettelijk ook de
beschikking kreeg over bepaalde inkomsten. Vlak na hare verheffing
tot corporatie bestonden deze inkomsten uit een bepaald, gewoonlijk
een derde gedeelte van het „leergelt", van het meester- of entreegeld
en van de „beteringhen" of boeten, die door de overtreders der corporatieve voorschriften werden betaald. Haar geldelijke verplichtingen lagen toen nog hoofdzakelijk op godsdienstig-sociaal terrein.
De belangrijkste posten op haar jaarlijksch budget werden gevormd
door de uitgaven voor het onderhoud van verarmde en ziek geworden
gildebroeders en door de kosten van hun begrafenis2). Daarnaast
bracht ook de militaire functie der ambachtscorporatie aanzienlijke
uitgaven met zich. Ieder ambachtsgilde toch beschikte over eigen
tenten, banieren, vuurpotten, veldkeukens en andere benoodigdheden,
die tot de uitrusting van een militaire expeditie behoorden. Reeds in
1377 werden voor de aanschaffing van deze krijgsbenoodigdheden
bij den „inganc" van den nieuwen meester afzonderlijke bijdragen
gevorderd s ). Een en ander had tot gevolg dat de gewone inkomsten
al gauw onvoldoende bleken om de stijgende uitgaven van het
ambachtsgilde te financieren. Voor de betaling der extra uitgaven,
die moesten geschieden, werd daarom een hoofdelijke omslag ingevoerd. Sinds de tweede helft der veertiende eeuw moest iedere meester „schieten ende genieten metten voirs. ambachten van heervaerden
ende van anderen onrade des voirsz. ambachts"4). Bij de schrijn1) B. 41, art. 40. Vooral in de vergadering der gildebroeders, wanneer deze
door den oudste der dekens geopend was en door hem vrede was geboden, werd
de gilde-vrede op bijzondere wijze beschermd. Inbreuken — vechtpartijen, schelden, liegen e.a. — werden met verhoogde boeten gestraft. Gierke, Genossenschaftsrecht, I, biz. 397.
2
) В. 9, art. 4, art. 7; B. 15, art. 10; B. 2;, art. 13; B. 61, art. 33.
3
) B. 23, art. 2; B. 41, art. 2.
*) B. 23, art. 4$; B. 24, art. y, B. 25, art. 14; B. 45, art. 12; B. 46, art. 12;
B. 47, art. 10; B. ¿1, art. 24.
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werkers werd het bedrag dat ieder gildebroeder in den „onraet" had
te voldoen, vastgesteld door de drie dekens „by raede" van drie
gildebroeders, bij de vollers door de vier gezworenen met vier „goede
knapen" '). Gewoonlijk ontvingen de gildebroeders dan na hun aanslag een betalingstermijn van acht dagen of een maand. Volgde
binnen dien tijd geen betaling, dan werd aan dengene, die met betalen
in gebreke bleef de uitoefening van het ambacht verboden tot hij
betaald had. Buiten de onkosten die de „heervaert" meebracht, bestond de „onraet" gewoonlijk uit extra uitgaven, gemaakt bij gelegenheid van de deelname der ambachtscorporatie aan de stadsprocessiën.
Het beheer over de inkomsten der corporatie werd door het gildebestuur gevoerd. Dit was verplicht het geld te bewaren in de
„ambachtskiste", een koffer, dat in het huis van een der dekens of
van een derde stond. Sinds het ambachtsgilde evenwel over een
eigen gildealtaar in de St. Janskerk beschikte, werd de koffer wel
onder het gildealtaar geplaatst. De dekens en een of meer gildebroeders hadden er een sleutel van 2 ). Wanneer het gildebestuur aftrad, was het verplicht rekening en verantwoording te doen van het
gevoerde beheer 3 ). Dit moest sinds de corporatieve inrichting der
ambachtsgroepeeringen aanstonds na het aftreden geschieden. Voordien was het den aftredenden bestuurders zelfs verboden, het ambacht
uit te oefenen 4 ). In later tijd werd een termijn van ten hoogste
veertien dagen, een maand of zes weken na het aftreden toegestaan 5 ).
Bij de wolwevers mochten ze „пае vertcnacht (14 dagen) in hueren
huyse niet wereken, sy en hebben ierst rekenighe gedaen" e ) .
Aanvankelijk geschiedde de rekening en verantwoording ten over
staan van alle „guldebruederen" 7 ). Vermoedelijk leverde dit in de
praktijk teveel moeilijkheden op. Immers de gezamenlijke gildebroe
ders vormden niet het meest geschikte orgaan om behoorlijke con
trole uit te oefenen. Vandaar dat vrij gauw enkele meesters werden
aangewezen aan wie samen met het nieuw gekozen bestuur, dit werk
werd opgedragen e ). Ook werden de nieuw gekozen bestuursleden
*)
2
)
»)
*)
S)
β)
7)
β)

B.
B.
B.
B.
B.
Β.
В.
Β.

23, art. 43; B. 24, art. 14.
42, art. 29, art. 30.
23, art. 37; B. 41, art. 33.
23, art. 37; B. 24, art. 9; B. 61, art. 18.
90, art. 33; B. 99, art. 2Í; В. 131, art. 29; В. 137. " t · 7! В· M^t art. 22.
4i. а«. 33·
24, art. 9·
42, art. 28.
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wel alleen daarvoor aangewezen l ) . Bij de schrijnwerkers kozen de
drie afgetreden en de drie nieuw gekozen dekens 12 „goede mannen"
uit het ambacht, die deze taak verrichtten 2 ) .
Wanneer het gildebestuur ten overstaan van de ambachtscorporatie
of haar vertegenwoordiging gerekend had, stelde het zich in verbin
ding met de rentmeesters (burgemeesters) der stad, teneinde ook
tegenover hen rekening en verantwoording te doen en hun het aan
deel af te dragen in het leergeld, het meestergeld en de geïnde keuren
en breuken, waarop de hertog en de stad recht hadden. Beide instanties immers genoten, zooals we reeds zagen s ), van deze inkomsten
een derde. Deze regeling heeft vanaf de oudste corporatieve inrichting der ambachtsgilden tot 1629 gegolden 4 ).
Bij bovenstaande beschrijving van inkomsten en beheer der gildefinanciën baseerden we ons voornamelijk op de corporatie-regelingen
der veertiende en vijftiende eeuw. De zestiende eeuw bracht op dit
punt weinig of geen verandering. Alleen werden de inkomsten der
ambachtscorporatie grooter. De ponden payements werden wel niet
geheel verdrongen, maar de Carolusgulden 5 ), de Rijnsgulden e ) en
de Philippusgulden 7) toch vormden de munt, waarmee de belangrijkste inkomsten, de hoofdprestatie bij het meester-cntrée, werden
betaald. Ook de uitgaven werden aanzienlijk grooter. Zoo eischten
de teerdagen niet-geringe bedragen, terwijl ook de vergoeding aan
de dekens en keurmeesters werd verhoogd. Daarnaast nam ook het
aantal proceduren en requesten sterk toe. De snijders vonden het
zelfs noodig een aparten rentmeester aan te stellen, die het geldelijk
beheer van het gilde had te voeren 8 ). De inkomsten en uitgaven van
het ambachts- of gildealtaar werden door de wasmeesters beheerd.
Hun werkzaamheden bespreken we elders 9 ).
Over de regelen, waarnaar het beheer der gildefinanciën moest
worden gevoerd, zijn de gegevens uiterst karig. Zeker is, dat de
dekens bij hun beheer gebonden waren aan de besluiten der algei)
2)
»)
*)
5
)
β)
7
)
в)
«)

B. 23, art. 43; B. 41, art. 33.
B. 42, art. 28.
Zie blz.
if6.
B. 5, art. 1, art. 16.
Gulden geslagen door Karel den Stoute.
Goudgulden, geldend in de Rijnstreek.
Naam van een gouden munt.
В. 105, art. io.
Zie blz. 2J0.
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meene vergadering. Voor uitgaven, door hen gedaan buiten hun
bevoegdheid, waren zij persoonlijk verantwoordelijk, tenzij de
ambachtscorporatie deze achteraf nog mocht goedkeuren. Voor de
verkrijging of vervreemding van onroerende goederen hadden zij een
machtigingsbrief noodig van het gilde *). Als de inkomsten de uitgaven te boven gingen, waren zij verplicht de gelden volgens aanwijzing der algemeene vergadering te beleggen. Gewoonlijk werden
dan bepaalde eigendommen of rentebrieven gekocht 2 ).
1) Overvoorde en Joosting, Utrecht, blz. CXLIII.
2) B. 171.
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III.

DE E C O N O M I S C H E F U N C T I E DER AMBACHTSGILDEN.
De

gildedwang.

De gildedwang was een door de overheid erkend recht van de
ambachtsgilden om onder bedreiging met straf iedereen te dwingen
toe te treden tot het gilde, dat de uitoefening regelde van zijn beroep.
Voor de bereiking der economische doeleinden van het gilde was
deze „Beitrittszwang" van groot belang. Daardoor toch werd voor
komen dat buitenstaanders willekeurig de vastgestelde bedrijfsorde
1
konden verstoren of omverwerpen . Tevens kon het recht van den
gildedwang dienen als middel — en heeft het deze functie ook inder
daad vervuld — om aan de gildebroeders tegenover vreemde en
stedelijke niet-collega's een behoorlijk arbeids- en afzetgebied te
garandeeren. Deze laatste omstandigheid heeft sommige schrijvers
er toe gebracht in den gildedwang het doel der oprichting van een
gilde te zien 2 ) . Ten onrechte. Immers was het gelijk aan hun kant,
dan zou de gildedwang in geen enkel gilde hebben ontbroken en zou
die dwaftg iedere groepeering vanaf het moment harer verheffing
tot corporatie hebben vergezeld. Dit nu is niet het geval. Zoo werd
te Dordrecht het recht van den gildedwang eerst in 1367 geschonken
aan:
„alle ambachten ende neringhen, die nu tertijt binnen onser
stede van Dordrecht in ghilden begrepen sijn" D ).
En nog in 1393 mocht ieder poorter te Leiden
„ambochte ende neringhe doen, hoe dat ghenoemt mag wesen".
Eerst in het begin van de vijftiende eeuw ontmoeten we voor deze
stad de bepaling, dat niemand als meester een ambacht mag uit
oefenen, indien hij geen poorter is en niet in het gilde is opgenomen Я.
i) Ook voor een doelmatige ordening der sociale bedrijfsverhoudingen had de
gildedwang beteekenis.
2) v. Below, Zunftbildung, biz. 174, e.V.: ν. Loesch, Kölner Zunfturkunden, I,
blz. 65; Gierke, Genossenschaftsrecht, I, blz. 360, e.v.
3) Niermeyer, Dordrecht, deel III, 1942, blz. 90.
*) Overvoorde, Leidsche ambachtsbroederschappen, blz. 364.
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In Den Bosch pleit de inhoud zelf van de keur der smeden van 1302
in negatieven zin tegen de meening, dat de ambachtsgilden werden
opgericht met het doel om van de overheid de erkenning van het
recht van den gildedwang te krijgen. Immers vinden we in deze keur
geen enkel positief voorschrift, dat den smid, die het smedenambacht
wil uitoefenen, tot toetreding bij het gilde dwingt. Wel wordt gezegd,
dat niemand den vreemden smid, die meester in het gilde wil worden,
in dienst mag nemen of hem met het huren van een huis, een werkplaats of werkgereedschappen behulpzaam mag zijn, tenzij de vreemdeling tot het gilde is toegetreden 1 ). Maar dit is geen „wettelijke",
hoogstens een „feitelijke" gildedwang, die zich bovendien alleen nog
maar tegen vreemdelingen en niet tegen burgers richt.
Uitdrukkelijke vermelding van het recht van den gildedwang
vinden we voor het eerst in een keur der looiers en schoenmakers
van 1304. De tekst, waarin dit recht is opgenomen, luidt:
„In primis siquidem ordinatum est et statutum a dictis calciatoribus dicti oppidi nostri de Busco Ducis, quod quicunque
extraneus, veniens de foris in Busco Ducis ad commorandum
ibidem et exercendum officium calciatorum vel frunitorum,
efficietur primo rite et solempniter burgensis dicti oppidi
nostri de Busco Ducis.
Et quicunque aliquod de dictis officiis vel de spectantibus
ad eadem in dicto nostro oppido exercere voluerit, efficietur
confrater dictae guldae, ita quod non erit ei licitum aliquod
de dictis officiis vel de spectantibus ad eadem in dicto loco
exercere, nisi prius ad confraternitatem dictae guldae fuerit
admissus" 2 ).
Voor wat de gewantsnïjders betreft, vinden we het recht in een
ordonnantie van de stad op het snijden en verkoopen van laken van
1321 opgenomen. Hierin wordt gezegd:
„In primis siquidem statuimus et ordinamus perpetuis observandum temporibus, quod nullus burgencium dicti loci de
Busco Ducis et extraneorum quorumcumque infra ambitum
loei eiusdem pannos vendet aut vendere poterit inscidendo,
nisi prius ad ghuldam panniscidarum, in domo pannorum
domini nostri ducis ex veteri consuetudine stantium, fuerit
solito iure sollempniter acceptatus".... 3 ).
i) B. f, art. 9.
2) B. 6, art. 1,[, art. 1.
' ) B. 8, art.

Vi
En ten aanzien van de toestand bij de slagers lezen we in een keur
van deze ambachtslieden van 1327:
„Ordinatum quoque est et statutum, quod nullus carnifex,
qui guldam dicti officii nondum intraverit, dictum exercibet
aut exercere poterit officium carnes aliquas mactando, nisi
dictam guldam intraverit et de hoc fecerit, quidquid in hoc
ab antiquo fuerit usitatum" ^ .
Sindsdien vinden we het recht van den gildedwang in de wetgeving van ieder ambacht opgenomen en bleef het daarin — afgezien
van tijdelijke buiten werkingstelling door het stadsbestuur — tot 1629
behouden.
Intusschen meene men niet, dat deze beroepsbescherming in de
praktijk een volstrekt exclusivistisch karakter droeg ten aanzien van
de te verrichten werkzaamheden of met betrekking tot de te verkoopen producten.
a) Ten aanzien der te verrichten

werkzaamheden.

Nimmer heeft het recht tot gildedwang zich verzet tegen de zoogenaamde huisvlijt of productie voor eigen gebruik. Enkele voorbeelden mogen dit illustreeren. Zoo was het aan iederen burger geoorloofd, uit hout, dat zijn eigendom was, al die voorwerpen te
maken, welke hij voor privé-gebruik noodig had. Slechts mocht,
hetgeen vervaardigd werd, niet aan derden verkocht worden 2 ). Ook
hun woning mochten zij zoowel binnen als buitenshuis, voor wat
betreft werkzaamheden, die tot het ambacht van den timmerman
behoorden, zelf restaureeren s ). Huisslachting en het slachten van
vee door de herbergiers ten behoeve van hun gasten, werd als een
normalen toestand aanvaard 4 ). Evenzeer mocht iedereen voor eigen
gebruik brood bakken en daarbij beroep doen op de hulp van een
bakkersknecht. Ontving deze het wettelijk loon, dan vielen zoowel
de knecht als de burger buiten de jurisdictie van het ambacht en had
te hunnen aanzien de werking van het recht geen effect s ). Ook werd
i)
2)
S)
4)
5)

B.
B.
B.
B.
B.

9, are. 11.
2 j , art. 6.
145, art. 3.
9, art. 9.
134, art. Ï J .
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niet iedere arbeid, al had deze met huisvlijt niets gemeen, door het
recht van den gildedwang getroffen. Als bijvoorbeeld een kuiper
met zijn knecht bij een wijnkooper in dienst traden, behoefden beiden
niet langer in het gilde der schrijnwerkers, draaiers, kuipers en rade
makers te blijven. Wellicht heeft het materieel belang der kapitalis
tische klasse van wijnhandelaren bij de totstandkoming dezer
exemptie een rol gespeeld. In ieder geval inspireerden geheel andere
motieven den gildewetgever in het volgende geval. Niemand in de
stad mocht naaien, snijden of de maat nemen van nieuw werk, zoo
hij niet tot het gilde der snijders en droogscheerders was toegetreden.
Om echter aan de arme beroepsgenooten het bestaan niet onmogelijk
te maken, gold deze verplichting niet voor „keemerlinghe", d. z.
personen, die niet in voor het publiek toegankelijke werkplaatsen,
maar op zolderkamertjes of andere tweederangs vertrekken arbeidden,
en die niet over de middelen beschikten om meester te kunnen
worden 1 ) . Eenzelfde charitatieve gedachte lag ten grondslag aan de
vrijstelling, die de „recteurs der tafelen" van den H . Geest en van
het groot gasthuis van de stad genoten ten aanzien van de vervaar
diging van allerlei linnen, dat bestemd was om „omme Godts wille"
onder de armen verdeeld te worden 2 ) . Om voorts de gevaren voor
de volksgezondheid te verminderen, die bij de chirurgijns uit een
exclusivistische toepassing van den gildedwang konden voortspruiten,
had iedereen, lijdende aan ziekte, die geen chirurgijn van Den Bosch
kon genezen, het recht om een chirurgijn van elders te ontbieden s ) .
Vooral ten aanzien van werkzaamheden, die de fabriek van de St.
Janskerk en het stadsbestuur lieten verrichten, was de werking van
het recht van den gildedwang vrij soepel. Zoo blijkt uit een keur van
1560, dat timmerlieden, metselaars, steenhouwers en leidekkers, die
in dienst waren van de stad en van de fabriek van de St. Janskerk
„vry ende exempt" waren van de wetgeving van hun gilde 4 ).
Door deze soepele toepassing van den monopolistischen gilde
dwang, werden de scherpste kanten daarvan, zij het dan niet met
royale hand, weggeslepen. Vooral met betrekking tot de geneeskunde
was dit een gelukkig verschijnsel, wijl deze, zoowel als de pharmacie

i) В. ios,

art

· 5·

S) В. io?, art. 8.
2) В. 141, art. 17.
4) В. 145, a r t - τ·
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in die jaren, nog op een lagen trap van ontwikkeling stonden 1 ).
Bovendien ontwikkelde zich in dezelfde zestiende eeuw naast de
handwerkkunst, door de corporatieve wetgeving beschermd, de vrije
kunst, die buiten corporatief verband werd uitgeoefend 2 ). Iedereen,
die kon en het loon wilde betalen, dat door de vrije kunstenaars werd
gevraagd, mocht op hun arbeidskracht een beroep doen. Waarschijnlijk omdat hun aantal beperkt was, had iedereen in Den Bosch, die
een kunstwerk op het gebied van schilderkunst of beeldhouwkunst
wilde laten maken, maar naar zijn smaak geen geschikten kunstenaar
in Den Bosch kon vinden, de vrijheid om een meester met gezel uit
den vreemde afkomstig in zijn huis tewerk te stellen. Alleen moest
hij dan het kunstwerk voor zichzelf behouden; hij mocht het niet
verkoopen 3 ). Ook door deze bepaling op het gebied der vrije
kunsten werd de werking van het recht van den gildedwang in niet
onbeduidende mate gemitigeerd, terwijl door dat recht zelf het
arbeidsterrein der ambachtscorporatie tegenover derden wettelijk
werd afgebakend. Trouwens ook tusschen de ambachtsgilden onderling waren de werkgebieden streng verdeeld.
In de eerste eeuwen van het gildewezen, toen het corporatief bedrijfsleven nog een weinig gedetailleerd beeld vertoonde, was het
gevaar voor oneenigheid tusschen de gilden over den aard der werkzaamheden, die de leden van ieder gilde mochten verrichten, nog
niet zoo groot. Maar sinds de eerste helft van de vijftiende eeuw
bleken gaandeweg meer beslissingen noodig om uit te maken of bepaalde technische verrichtingen al dan niet tot het ambachtsgebied
van een bepaald ambacht behoorden. Dergelijke beslissingen hadden
b.v. betrekking op de vraag of de kramers hoeden mochten „opplijsteren oft opscheren", dan wel of deze werkzaamheid uitsluitend
tot het werkterrein der hoedenmakers behoorde; of de handschoenmakers bepaalde werkzaamheden, tot dan toe alleen door de nestelmakers verricht, eveneens mochten uitoefenen 4 ). Bij dergelijke grens-

!) In de rekeningen van de Illustre Lieve Vrouw Broederschap wordt in de
rekening van 1330 Theodoricus Apothecarius genoemd. Uit het oudst aanwezige
poortersboek blijkt, dat 11 Juli 1474 Arnoldus de Bye, apotheker, filius quondam
Gerard de Bye, het poorterrecht verkrijgt. In een ordonnantie van 1477 vinden
wc de bepaling: „Dat men hier in der stadt sal erigen enen notabilen meester
van medicijn ende meester chirurgijn ende hen toevuegen jaerlix redelic salaris".
2
) Eberstadt, Französische Gewerberrecht, biz. 327.
S) B. 135, art. I J ; B. 145 ,art. 3.
4) B. 112, art. 2; B. 61, art. 58.
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conflicten speelde gewoonlijk de technische evolutie in het betrokken
ambacht een rol en had het gewoonterecht, waar verwante beroepen
zich gelijkelijk op een nieuw procédé hadden geworpen, nog geen
kans gehad, de nieuwe werkmethode tot het arbeidsgebied van een
dier ambachten te verklaren (beroepsspecialisatie).
b) Met betrekking

tot de te verkoopen

producten.

Evenmin garandeerde het recht van den gildedwang een volstrekt
exclusief recht op den afzet der producten. Ongetwijfeld bestond er
in de middeleeuwsche stad, indien men den toenmaligen toestand
met den tegenwoordigen vergelijkt, een zekere mate van economische
zelfgenoegzaamheid. Vooral de voor de locale markt werkende
ambachten werden, buiten de vrije jaar- en weekmarkten, door hun
bedrijfswetgeving tegen ongelimiteerde concurrentie van vreemden en
inwoners, die geen gildelid waren, beschermd. In de veertiende eeuw
evenwel was van deze protectie, voor zoover de bronnen daarover
licht verspreiden, nog niet veel te bespeuren. Vooraf zij gezegd, dat
de ambachtsgilden alleen met behulp der overheid, welke immers
meestal de keuren uitvaardigde, beperkende maatregelen ten aanzien
van vrije mededinging konden in het leven roepen. Bevatte een keur
geen voorschriften tot wering der concurrentie van buitenstaanders,
dan moeten we op grond van het argumentum e silentio besluiten,
dat volledige vrijheid ten aanzien van dit punt bestond 1 ). Wat leeren
_ ons nu de keuren? In 1302 was bij de smeden vrije invoer en verkoop
van smeedwerk door vreemden op alle dagen van de week getolereerd. Sedert 1304 mochten de schoenmakers geen schoenen, door
vreemden ingevoerd, verkoopen; vreemde schoenmakers echter genoten volledige vrijheid ten aanzien van den verkoop hunner proг
ducten ). In een ordonnantie van 1320 op het snijden en verkoopen
van laken, lezen we:
„Item quod nullus dictorum burgensium et extraneorum in
dicto loco de Buscho Ducis lanificium exercens pannos conficiendo, pannos vendei seu vendere poterit quovismodo inscidendo"....3).
Dit verbod richt zich tegen vreemdelingen en plaatselijke wevers,
*) v. Loesch. Kölner Zunfturkunden, I, biz. 121.
2) В. 6, art. б.
а) В. 8, art. 2.
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waarvan de gewantsnijders concurrentie ondervonden. Maar geen
verbod treffen we aan, dat op invoer van laken door niet-leden van
het gewantsnijdersgilde betrekking heeft. Hun werd geen enkele beperking ten aanzien van den afzet in den weg gelegd. Ook in de
oudste keur der slagers, de meer genoemde keur van 1327, was van
bescherming der belangen van de inwonende ambachtslieden geen
sprake. Geen verbod althans richtte zich tegen den invoer en verkoop
van vleesch van buiten. Ten aanzien van de burgers, die niet in het
ambachtsgilde waren opgenomen, lezen we:
„Item quia plerique homines porcos feminini sexus non bene
et sufficienter castratos, et scrophas, que ad coitum stimulantur et urgentur, quod teutonice brustich appellatur, et mala
pecora malasque oves et infectas emunt, que et quas carnifices
non emerent nec emere poterunt et carnes huiusmodi assatas
et bullitas bonis et honestis hominibus in suis hospiciis et in
tabemis mittunt vescendas, unde dictis carnificibus ac eorum
officio scandalum interdum est exortum, statutum est, quod
nullus predictas carnes hoc modo mactabit, nisi cas prius
coram iuratis dicti officii portaverint examinandas; et si dicti
iurati dictas carnes bonas et laudabiles iudicaverint, extunc
dicte carnes vendi poterunt et vendentur. Si vero dicti iurati
dictas carnes malas et infectas iudicaverint, extunc dicte carnes
omnímodo abicientur et erunt abiciende; siquis contra dictum
statutum egerit dictumque statutum servare neglexerit, solvei
penam vigenti unius solidorum dividendam modo prelibato" !).
Uit dit citaat blijkt, dat derhalve ook de burgers slachtvee konden
koopen. Alleen gold te hunnen aanzien, dat het vleesch, afkomstig
van de door hen gekochte dieren, aan de controle der gezworenen
moest worden onderworpen, die het wegwierpen zoo het door hen
slecht en ziek werd bevonden. Volgens de wetgeving der schrijnwerkers, draaiers, kuipers en rademakers van 1354 mocht niemand
der ambachtslieden zijn werk étaleeren en verkoopen op straat, maar
alleen voor zijn deur,
„uutgenoomen vreemde luyden, dat die haar werk verkoopen
mogen, daer sy willen" 3 ).
i) B. 9, art. 9.
2) B. is, art. IJ.
S) B. 15, art. IJ.
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Ook hier gold dus onbeperkte invoer en verkoop, die niet aan de
vrije weekmarkt gebonden was.
"Wanneer nu de werkgelegenheid en ook het afzetgebied, zooals
we in het vorige hoofdstuk zagen, in het begin van de vijftiende
eeuw begint in te krimpen, ontstaat een ander beeld. De nieuwe toestand zet in in de veertiende eeuw. Blijkens de wetgeving der schrijnwerkers, kuipers, draaiers en rademakers, allen voor de locale markt
produceerende handwerkers, mocht reeds in 1378 een vreemdeling
geen werkstukken, die tot een der vier ambachten behoorden, buiten
de wekelijksche markt verkoopen en op deze markt alleen nog maar
wanneer de verkoop niet minder dan twee stuks tegelijk bedroeg *). In
1403 werd de handel van vreemdelingen bij dien der plaatselijke gewantsnijders achtergesteld. Geen vreemdeling mocht heele lakens of
stuklakens in de stad verkoopen, dan alleen op Donderdag — de
wekelijksche marktdag — in den voormiddag „opt vreemde huysken". Een uitzondering werd ook gemaakt voor de jaarmarkten,
zooals dat van ouds gewoonte was geweest 2 ).
In 1463 verboden de smeden aan iedereen, die van binnen of van
buiten de stad was en niet tot het gilde behoorde, om eenig smeedwerk aan het publiek te koop aan te bieden op „voirvensteren 3) of in
hun huis. Ook hier evenwel ontmoeten we de gebruikelijke uitzondering voor den verkoop tijdens de jaar- en weekmarkten, terwijl
eveneens het ijzer- en smeedwerk, dat de kramers plachten te verkoopen, buiten het verbod viel. Enkel de straathandel(venten) bleef
geoorloofd, al werd ook deze handel niet geheel ongereglementeerd
gelaten.
Voorts mocht buiten de vrije jaar- en weekmarkten een vreemdeling
geen nieuwe potten of ketels verkoopen, die.minder dan 30 pond
wogen. Bovendien werd niet alleen de détailverkoop door vreemden
rechtstreeks aan den consument belemmerd, ook de invoer aan de
ambachtslieden zelf werd gedeeltelijk onmogelijk gemaakt. Zoo
mocht geen smid in de toekomst „ennig vrems manswerek den voirs.
smede ambacht aengaende" ten verkoop aanwezig hebben of verkoopen. Overigens was met „ennig vrems manswerek" vermoedelijk
niet alle ijzerwerk bedoeld, want in een keur van 1541, waarin
dezelfde verbodsbepaling voorkomt, wordt het koopen van vreemde
1) B. 2$, art. 11.

2) B. 33, art. 6.
S) Vensters aan de voorzijde van het huis.
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spijkers toegestaan, mits ze per 1000 stuks tenminste 8 pond wegen.
Evenmin mochten de smeden vreemd werk, dat niet in Den Bosch
gemaakt was, teekenen met den stadsboom. Ook uit deze bepaling
nu blijkt impliciet, dat invoer van buiten geoorloofd was 1 ).
Blijkens een keur der kramers van 1493 — een oudere keur van
deze ambachtslieden is jammer genoeg niet aanwezig — mocht
niemand met kaas, boter, reuzel, spek, zeep, kaarsen, olie, honing,
vijgen, peperkoek, confiture en andere artikelen, tot het debiet der
kramers behoorend, „voirvenster" houden en deze artikelen in het
klein — per pond of per half pond — uitwegen en verkoopen, tenzij
hij burger van de stad was en lid van de corporatie. Hier werd dus
door den gildedwang de detailhandel in de genoemde artikelen aan
de kramers gereserveerd. Niet echter de groothandel; deze bleef
volkomen vrij. Iedereen mocht grossieren in „lynterkeesen", „scepenkeeskens", „wautkeesen" en andere soorten kaas, ook in „wegboeter"
en tobben boter, welke levensmiddelen dagelijks werden ingevoerd
en verhandeld. Ook het importeeren van spek, reuzel, boter, „stoelkeze" 2 ), vijgen, rozijnen en dergelijk „cruyt" en de verkoop van
deze artikelen per 100, 50 en 2j pond (groothandel) stond iedereen
vrij. Wie echter deze waren beneden 25 pond van de hand trachtte
te doen, werd geacht het terrein van den detailhandel te betreden en
viel onder het recht van den gildedwang. Dergelijke détailverkoop
mocht door niet-leden der corporatie alleen op de jaar- en weekmarkten geschieden. Zelfs de détailverkoop buiten marktdagen door
de kramers zelf werd niet ongelimiteerd vrij gelaten. Verkoop „anders
dan in zynen huse ende op zijn vorvenster oft voer zijnre doeren"
(d.i. venten) was ook hun verboden. Daardoor werd vermoedelijk
de controle op de waren en op de naleving van het recht van den
gildedwang te zeer bemoeilijkt 3 ). Een minder monopolistisch beeld
toont ons de wetgeving der kramers van 1562. Het aantal waren,
waarin zij handelen, blijkt dan toegenomen te zijn. Er is sprake van
„fluwelen, damasten, sattynen, brux, sattynen, trypen, versetten, sayen, sindelen, fusteynen, coiulair, camelotten, weerscynen, papier, grynen, maelderyen, cruyt, suycker, vygen,
rosynen, pepercoeck, honich, wasch, olie, karsen, roseli, boter,
keesen, speek, zeep, ameldonck, comijn, snethout ende andere
gueden de natie der cremerye aengaende".
1) B. 71, art. 12, art. I J ; B. 131, art. 13, art. 15, art. 16, art. 18, art. } i ,
) Stolwijksche kaas.
») B. 92.
12

2
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De „vetwaere" en de kaas die en gros geïmporteerd worden, аггіveeren per schip of per as en kunnen steeds buiten de marktdagen
„binnen heure schepvairt" of „op dat getoch" 1 ) , waarmee het ver
voer heeft plaats gehad, verkocht worden. Zijn beide soorten voe
dingswaren evenwel ontscheept en afgeladen en worden zij dan
verkocht in kleiner hoeveelheden dan een half vat boter en een halve
waag kaas 2 ), dan vallen zij onder de bescherming van het recht
van den gildedwang en is keuring door de dekens voorgeschreven.
Een uitzondering wordt echter gemaakt voor „snete boter", die
dagelijks „mit coppen oft waggen" op de markt komt en witte
schaapsboter, welke steeds zonder keuring mag verkocht worden 8 ) .
Uit eeifr en ander blijkt, dat dagelijks in de stad botermarkt werd
gehouden. En omdat de keur de vreemdelingen niet van dezen markthandel uitsluit, hebben zij dus in 1562, in tegenstelling met den
toestand in 1492, tot de dagelijksche botermarkt toegang gehad.
. In den vischhandel lagen de verhoudingen weer anders:
„Soo wie visch ter Bossche brengt te koop ende van buiten
is, die en sal binnen der stadt vryheid van Den Bosch egeen
vissche moogen koomen koopen, die hy binnen der vryheid
voort verkoopen wilde".
Vreemdelingen mochten dus in het klein verkoopen, mits zij hun
visch maar niet eerst in Den Bosch hadden ingekocht, om ze dan
in de stad en haar vrijdom te gaan slijten.
Gezouten zeevisch, alvorens deze „in klyne pennewairde" te slijten,
moesten zij eerst op den afslag brengen 4 ). Eerst in 1613, wanneer
het met den Bosschen vischhandel vrijwel gedaan is, weten de vischhandelaren van de overheid te verkrijgen, dat ingezetenen en vreem
den geen zalm, steur, elft of zeevisch, in stukken of geheel, noch ook
aal en andere riviervisch langs de straat mogen verkoopen voor meer
dan zes of zeven stuiver „ten eenen male" s ) . Ook dan wordt der
halve de handel in visch nog niet volkomen gesloten, terwijl boven
dien de sinds 1613 ingevoerde regeling zelf herhaaldelijk wordt ver
broken, zooals blijkt uit een aan het stadsbestuur in 1615 aangeboden
request β ).
1)
2)
S)
4)
5)
6)

Op het schip of op den wagen.
Een waag is een bepaald gewicht, verschillend voor verschillende waren.
B. 46, art. 4.
B. 90, art. 5, art. 46, art. 50.
B. 168, art. 1.
B. 170.
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Minder welwillendheid werd tegenover den vreemdeling, die graan
importeerde, aan den dag gelegd. Voor zoover hij dit „te scheepe"
in de haven bracht, was hij groothandelaar 1 ). En groothandelaren in
graan waren van harte welkom. Het stadsbestuur immers streefde
naar een zoo constant en zoo ruim mogelijken aanvoer. Maar er
waren ook vreemde lieden, die, afgezien van hetgeen per schip of
per as werd aangevoerd, met „pleyten, schuyten en anderen kleynen
schipkens" hun graan kwamen verkoopen, anders dan en gros. Dezen
trof het recht van den gildedwang wel heel erg. Niemand toch mocht
blijkens een keur van 1476 „voirvenster" of graan beneden den
„sester" uitmeten en verkoopen, tenzij hij lid was van het ambachtsgilde der korenkoopers. Alleen aan herbergiers was het toegestaan
om „voedercoren" 2) in kleine voedervaatjes te verhandelen, zooals
zij dit van ouds gewoon waren te doen. Daarmee was dus aan den
vreemdeling de détailverkoop van graan door het recht van den
gildedwang onmogelijk gemaakt. Hij was op de wekelijksche markt
aangewezen. Maar zelfs daar was zijn economische bewegingsvrijheid
beperkt. De corporatieve wetgever immers decreteerde: de vreemdeling mag zijn graan niet per kleinere hoeveelheid dan een mud verhandelen. Indien zijn heele voorraad niet meer dan een mud groot
is, hebben de burgers „per sester" af te nemen. Slechts indien dezen
hiervan geen gebruik maken, mag de vreemdeling „metter cleyne
maten" verkoopen 3 ). Sinds 1509 blijkt de vrijheid van den vreemdeling in den graanverkoop nog meer te zijn ingeperkt en wel in
dier voege, dat hij, die niet in het gilde is, voortaan ook geen
„gemelt maut, gemaalen of ongemalen, of eenige gebroken koorn"
détail meer mag verhandelen. Uitgezonderd zijn alleen de kramers,
die „in haaren ouden costumen" blijven en de bakkers, die ouder
gewoonte „die goede luyde" van meel kunnen blijven voorzien. De
vreemdeling blijft derhalve uitsluitend op de wekelijksche markt en
daar dan nog enkel op verkoop van minstens een mud aangewezen.
Het is begrijpelijk, dat de vreemde handelaar trachtte zich los te
maken uit deze enge banden en beproefde op een andere manier den
détailverkoop van graan aan zich te trekken. Daartoe kocht hij meermalen op de markt een malder koren, en verdeelde die na den koop
1)
van
blz.
2)
S)

In de 15de eeuw speelde de Venlosche graanmarkt in de graanvoorziening
Den Bosch een beteekenende rol, Thurlings, Venlo en Roermond, blz. 100;
120; blz. 127.
Koren dat dient tot veevoeder.
B. 81, art. j , art. 22.
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tusschen drie of vier personen. Maar ook aan deze manipulatie
maakte de corporatieve wetgever een einde. Alleen burgers mochten
op de markt zooveel en zoo weinig koopen als ze zelf wilden. Immers
het aanwezige koren moest zooveel mogelijk ter beschikking van de
eigen burgers blijven, met uitsluiting van vreemden. De strekking
dezer reglementeering van den graanhandel, aangevuld met het verbod van voorkoop 1 ), is niet moeilijk te vatten. Boven een regionale
graanmarkt stak Den Bosch niet uit. Voor den interlocalen handel
had de stad weinig beteekenis en het in de omgeving verbouwde
graan moet ternauwernood voldoende zijn geweest voor het dekken
van de behoeften der eigen stadsbevolking. Liever dus dan den
interlocalen handel aan te moedigen, was de stadsoverheid er op uit
een zoo gunstig mogelijke graanpositie voor de stad zelf te scheppen2).
Het recht van den gildedwang zorgde er voor, dat voor zoover de
burgerij van de marktgelegenheid geen gebruik kon maken, zij steeds
voor iedere hoeveelheid bij den korenkooper terecht kon s ).
De broodpolitiek, die de stadsoverheid voerde, sloot zich zeer
nauw aan bij de maatregelen ten opzichte van den graanhandel genomen. Immers, aan iedereen die buiten den omtrek van een mijl
van de stad verwijderd woonde, was het sedert 1428 buiten marktdagen toegestaan in de stad brood te slijten, zelfs al voldeed het
gewicht daarvan niet aan de bepalingen, die voor de stad waren
vastgesteld. Om echter de stedelijke bakkers niet al te zware concurrentie aan te doen, moest het brood van de slijters, die binnen een
mijl afstand rond de stad woonden, wel het stadsgewicht hebben.
Bovendien was, ter bescherming van het stedelijk ambacht, verkoop
in „eniger huysen" en het houden van „voirvensteren" door vreemdelingen verboden 4 ). In het licht van deze korte schets der Bossche
graanpolitiek, kan niemand zeggen, dat de gildedwang op het gebied
der stedelijke graanvoorziening een knellend karakter had. Eerder
moet de gevolgde gedragslijn als soepel worden aangemerkt voor een
stad, die bij oogstmislukking of export van graan vreezen moest, de
eigen stedelijke consumptie niet of niet behoorlijk te kunnen verzorgen.
i) Zie blz. 197.
2) Deze doelstelling wordt algemeen aangetroffen; Unger, Levensmiddelenvoorziening, blz. 54, e.v.
S) B. Si, art. 4, art. 6.
*) B. 4 j , art. 1, art. 3. Over het „mijlenrecht": zie v. Maurer, Städteverfassung,
Deel twee, blz. 400.
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Hoe ontwikkelde de gildedwang zich in later jaren? In de zestiende eeuw had de graanhandel zich in sterke mate uitgebreid en
behoefde de stad voor de gevolgen van een herhaaldelijk mislukken
van den regionalen graanoogst en voor gebrek aan toevoer van graan
niet meer zoo bevreesd te zijn 1 ). Maar dan is het ook met den
vrijen invoer van brood buiten de marktdagen gedaan en worden
straffe maatregelen tegen concurrentie uit den vreemde genomen. In
een keur van 1545 treedt zelfs een sterk exclusivistische tendentie
aan den dag. Geen vreemdeling mag buiten de week- en jaarmarkten
nog brood ten verkoop in voorraad hebben of verkoopen. Bij verkoop op de marktdagen rust op de vreemde bakkers-leveranciers, die
binnen den omtrek van een mijl van de stad wonen, de verplichting
hun brood te bakken „op alsulken penwaart ende gewigte" als de
binnenbakkers het „stadtbroot" bereiden. Alleen de bakkers, die
„buyten der myle omgaans" van de stad gevestigd zijn en op genoemde dagen brood importeeren en verkoopen, zijn van deze verplichting vrijgesteld 2 ). Zelfs gelden voor deze laatsten nog op de
marktdagen de voorschriften die vroeger voor verkoop op de nietmarktdagen waren gesteld.
Hoe is het met de latere ontwikkeling van den gildedwang gegaan
bij de slagers, die zooals we zagen, in 1327 vrije concurrentie van
buiten en van binnen de stad tolereerden? Ook hier valt koersverandering, zij het niet in dezelfde mate als bij de bakkers, te constateeren. Blijkens een keur van 1459 mag iemand, die niet in de
ambachtscorporatie is opgenomen, geen vleesch verkoopen, tenzij
het gedurende zes weken gerookt en gezouten is. Verkoop van gerookt en gezouten spek met „cleynen stucken" is echter verboden.
Aan „cameretslude" of herbergiers was het verboden beesten te
slachten, met de bedoeling het vleesch te verkoopen of uit te venten,
tenzij de beesten tevoren waren gekeurd. Ook na het slachten door
de herbergiers was keuring van het vleesch noodzakelijk, alvorens
tot verkoop, braden of koken over te gaan. Werden zij door de
dekens of keurmeesters, wanneer deze op contrôletocht waren, overvallen en werd het beest of het vleesch naar hun oordeel ten onrechte
afgekeurd, dan konden zij een beroep doen op de schepenen en ter
ondersteuning van dit beroep, hun het beest of het vleesch toonen.

!) v. Dillen, Middeleeuwsche
ziening, blz. 43, e.v.
2) B. 134, art. 15.

stad,

blz.

118; Unger,

Lcvensmiddelenvoor-
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Deze gaven dan, de dekens gehoord, een beslissing in hoogste
ressort 1 ). In een keur van 1549 blijken de hier vermelde voorschriften volkomen onveranderd gehandhaafd te zijn 2 ).
We meenen dat bovenstaande gegevens uitvoerig genoeg zijn om ten
aanzien van de werking van het recht van den gildedwang te 's-Hertogenbosch een conclusie te trekken. Dan meenen we te mogen zeggen,
dat de gildedwang eerst geleidelijk tot bescherming van den afzet der
corporatie-leden werd aangewend. Maar ook toen de afsluitende werking van dien dwang het verst was doorgevoerd, bleek van corporatie
tot corporatie toch nog groóte verscheidenheid te hebben bestaan
ten aanzien van de mate, waarin, buiten de jaar- en weekmarkten,
vrije concurrentie werd geduld. Zeker zijn de eigen aard en de eigen
economische structuur van ieder ambachtsgilde aan dezen gang van
zaken niet vreemd geweest. Maar ook de politieke machtsverhoudingen in het stedelijk bestuur moeten daarop sterken, zoo niet beslissenden invloed hebben gehad. Zoo vaak en zoo lang n.l. de corporaties een sterke positie innamen in de stadsregeering, hebben zij zonder
twijfel die positie te eigen voordeele benut. Maar hoe te verklaren,
dat nog in de zestiende eeuw, toen de macht der ambachtsgilden in
den stadsraad reeds sterk tanende was, de protectionistische en daarmee de afsluitende werking van het recht van den gildedwang nog
toenam? Van Ravesteyn is de meening toegedaan, dat de oorzaak
daarvan vooral gezocht moet worden, in de hand over hand toenemende concurrentie van het platteland, welke concurrentie zich
sinds het einde der vijftiende eeuw als nimmer tevoren deed gelden.
Tegenover deze concurrentie wilde de stadsoverheid de eigen bevolking in bescherming nemen. En zij deed dit door straffere toepassing
van den gildedwang. Van Dillen is het met deze verklaring eens,
maar wil naast deze oorzaak, ook in aanmerking zien genomen den
invloed der langzame doch gestadige uitbreiding van het handelsverkeer, en den lagen stand der productie- en verkeerstechniek 9 ).
Intusschen bracht zelfs in dit stadium de toepassing van den gildedwang geen algeheele afgeslotenheid teweeg. Immers, de jaar- en
weekmarkten hebben de exclusivistische werking van het recht van
den gildedwang, zelfs daar, waar het de meest rigoureuse toepassing
vond, in niet geringe mate verzwakt. Naast de vrije weekmarkten
1)
2)
s
)
blz.

B. 70, art. 28, art. 29, art. 30.
B. 137, art. 34, art. 35, art. 3«.
v. Ravesteyn, Onderzoekingen, blz. 163; v. Dillen, Middelecuwsche stad,
217.
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toch, die van Woensdagmiddag tot Vrijdagmiddag duurden en in
het algemeen voor vreemde concurrentie openstonden 1 ), bezat Den
Bosch sinds 1404 minstens vier jaarmarkten met een vrijheid van
minimum acht dagen, zoodat gedurende meer dan een derde ge
deelte van het jaar de handel in allerlei producten bijna volkomen
vrij was 2 ) .
Voorts werd het handelsdebiet der leden van de ¿éne corporatie
beïnvloed en beperkt door het recht op alleen-verkoop der leden van
een andere. Juist zooals dit ten aanzien van de afbakening van het
arbeidsterrein het geval was, kwamen ook hier na verloop van tijd
meermalen incidenten voor, die vooral sinds het begin der zestiende
eeuw aanleiding geven tot procedures. Met name de kramers, die
een steeds grootere verscheidenheid van artikelen tot zich wilden
trekken, waren bij deze geschillen betrokken. Over dit soort geschillen is een tweetal vonnissen van den stadsraad, het eerste gewezen
tusschen de corporatie der smeden en die der kramers 3 ) en het
tweede tusschen het ambachtsgilde der hoedenmakers en dat der
kramers 4 ), bewaard gebleven. Blijkens den inhoud van het eerste
vonnis mochten de kramers voortaan buiten de week- en jaarmarkten
geen spijkers meer verkoopen grooter dan „stopnagelen". Deze „stopnagelen" moesten bovendien het volle gewicht hebben bij stadsordonnantie of door het ambachtsgilde der smeden bepaald. Alleen tijdens
1) Een uitzondering ten aanzien van de vrijheid van den handel op de markten
vinden we bij de goudsmeden. Sinds 1503 mocht niemand „binnen of buiten de
marktdagen" eenigerlei goud- of zilverwerk uitstallen en verkoopen, zoo hij niet
in de natie of nering der goudsmeden was opgenomen. Ook op de marktdagen
bleef dus de verkoop door niet-ambachtsleden geheel verboden. Deze bepaling
doet vermoeden, dat deze luxe-industrie erg achteruit was gegaan. Daaraan zal
de concurrentie der goudsmederij van Utrecht, Keulen en Brugge, Gent en Antwerpen wel niet vreemd zijn geweest. Dezelfde achteruitgang verklaart vermoedelijk ook het feit, waarom de prijzen der stadsloterij, die in 1506 werd gehouden,
bij den goudsmid en juwelier Jan van Nijmegen te Antwerpen, in plaats van in
de eigen stad werden gekocht; v. Zuylen, Stadsrekeningen, I, blz. 122, Cfr. Jordan, Kölner Goldschmiede, blz. 8.
2

) In 1404 krijgt de stad twee jaarmarkten bij „van allen goeden die dair
veyl ende te coop comen ende wesen seien", G. A. Den Bosch, no. 291. ν . Ouden
hoven zegt in zijn „Beschrijvinge der Stadt van 's-Hertogenbossche", 1649, blz.
59—blz. 60, dat er in de stad 7 vrije jaarmarkten waren, waarvan enkele met
een marktvrijheid van 16 dagen. De privileges, waarop deze markten steunen,
noemt hij echter niet. In B. 46, art. 4 worden acht jaarmarkten vermeld.
3) B. i n .
4) B. 112.
β
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de week- en jaarmarkten werd ook aan de kramers onbeperkte verkoop van spijkers toegestaan, mits deze het wettelijk gewicht hadden
en de verkoopers zich hielden aan den verkoopsprijs door de keurmeesters der smeden vastgesteld. Voorts mocht volgens datzelfde
vonnis buiten de jaar- en weekmarkten door de kramers ook geen
handel worden gedreven in messen, als deze niet in Den Bosch gemaakt waren en het lemmet niet was voorzien van het meesterteeken
en het boompje l). Nochtans was op dit verbod een belangrijke uitzondering toegestaan. Want handel in messen, die in Brussel, Leuven,
Mechelen en Antwerpen of in het noorden van het hertogdom gemaakt waren, was te allen tijde vrij; evenzoo was de verkoop van
allerlei soorten naalden en lemmetten van degens steeds geoorloofd.
Wilden evenwel de kramers deze lemmetten zelf laten maken of
herstellen, dan moesten ze dit door de messenmakers uit Den Bosch
laten doen. Tenslotte vermeldt het hierbedoelde eerste vonnis de
beweegreden, waarom de verkoop van messen, een belangrijk uitvoerartikel, buiten de jaar- en weekmarkten aan de kramers onttrokken werd. Daaromtrent lezen we n.l. in het vonnis:
„Want men bevynt, dat die comanscap ende neringhe van
Den Bosch messen verre vernaempt is, ende dat nu meer
mesmakeren zijn dan oyt waren; ende omme tselve ambacht
ende neringhe in zynen viguer ende eeren te haldene, gemerct
dat mennich scamel gesel zijn broec daeraen wynt" 2 ).
In het tweede vonnis, dat, zooals gezegd, gewezen werd in een
geschil tusschen de hoedenmakers en de kramers, werd aan deze
laatsten bevolen, de opstanden, die ze voor hun deur gemaakt hadden
en waaraan ze hoeden plachten te hangen alsof ze hoedenmakers
waren, weg te nemen. Die manier van handelen der kramers lokte
begrijpelijkerwijze van den kant der hoedenmakers verzet uit. Op
grond van eenmaal verworven rechten, mochten de kramers wel
binnen in hun winkel hoeden ophangen om deze te verkoopen, maar
verder reikten op dit punt hun vrijheid en rechten niet.
Op grond van de tot dusverre vermelde feiten meenen we te
mogen zeggen, dat zoowel het stadsbestuur als de rechtspraak van
den stadsraad ervoor waakten, dat de gilden noch ten aanzien van

!) Het wapenteeken der stad als herkomstteeken.
) B. U i , art. 2. Gemis aan onpartijdige behandeling van dit onderwerp stelt
teleur bij Muller, Schetsen, blz. 120, e.v.
2
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de te verrichten werkzaamheden, noch met betrekking tot de te verkoopen producten, een zoodanige monopolie-positie innamen, dat
hun leden onder alle omstandigheden tegen mededinging waren gevrijwaard. In dit verband mogen we niet vergeten, mede aandacht
te schenken aan de economische vrijheid, die de kloosters, met name
zulke, welke zich met textielnijverheid bezig hielden, langen tijd hebben genoten. Omdat de kloosters de geestelijke belangen der burgers
verzorgden, waren zij volgens het ook door de burgerlijke wet erkende
canonieke recht exempt of ontheven van onderscheidene lasten en
plichten, die op de leeken drukten 1 ). In de veertiende eeuw beschouwden dan ook de ambachtsgilden met hun sterken geestelijken inslag,
het als een normaal verschijnsel, dat de burgerlijke overheid de
kloosters vrijstelde van lasten, die aan de stadgenooten uit den leekenstand werden opgelegd; zelfs in geval die stadgenooten concurrentie ondervonden van de klooster-economie, een concurrentie
overigens, die toen nog niet van groóte beteekenis was. Sinds de
eerste helft van de vijftiende eeuw echter werd dat anders en ontwikkelde de kloosterlijke productiviteit zich meermalen tot dusdanigen omvang, dat de ambachtscorporaties daartegen in verzet kwamen.
Wat bewoog de kloosters in het algemeen, hun vroegere productie
uit te breiden? De reden daarvan zal veelal wel moeten worden gezocht in de omstandigheid, dat door de waardevermindering van het
landbezit en de verminderde koopkracht van het geld wegens vermeerderden goudaanvoer, de vroegere inkomsten niet meer toereikend
waren om in het onderhoud van de talrijke kloosterbevolking te
voorzien. Dit dwong dan menig klooster er toe, te gaan mededingen
met de stedelijke nijverheid. Een duidelijk beeld van de feitelijke
verhoudingen in Den Bosch geeft ons een document van 1470. Het
heeft betrekking op een compromis, gesloten in verband met zekere
oneenigheden, gerezen tusschen de linnenwevers en het klooster der
Bogaarden, gelegen in de Verwerstraat 2 ).
Al geruimen tijd vóór 1470 hadden de linnenwevers den wensch
geuit, dat de Bogaarden, die oorspronkelijk met het weven van
wollen lakens in hun onderhoud hadden voorzien, maar in deze
jaren zich met linnenweven bezighielden, minstens één van hun broeders zouden aanwijzen, die meester in het ambachtsgilde der linnen') Dickx, Immunità: clericorum, blz. 100. e.v.
) Over een gelijksoortig conflict tusschen de Bogaarden en de linnenwevers
in 1470 te Brussel, zie: Des Marez, Bogards, blz. 279, e.v.
2
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wevers zou worden. Was dat geschied, dan werden daardoor ook de
Bogaarden onderworpen aan de in het gilde geldende beperking van
het aantal weefstoelen per meester en moesten ze bijdragen in de
„costen ende onraden", die op de gildenbroeders rustten. Tot dan
toe hadden de Bogaarden steeds geweigerd, aan dat verzoek te voldoen. Op grond van hun geprivilegeerde canoniekrechtelijke positie
wilden zij aan den wensch der linnenwevers geen gevolg geven. Doch
waarschijnlijk waren in 1470 ernstige symptomen aanwezig die erop
wezen, dat, bij eventueel overheidsingrijpen, het stadsbestuur de zijde
der linnenwevers zou kiezen. Daarom oordeelden de Bogaarden het
vermoedelijk het verstandigst te trachten met de iinnenwevers een
compromis te sluiten. Dit compromis kwam in werkelijkheid tot
stand. Voortaan mochten de Bogaarden in hun convent maar acht
weefgetouwen in bedrijf hebben. Daaraan mochten bovendien alleen
conventbroeders werken, terwijl de stukken linnen op Bossche breedte
moesten worden geweven. Daartegenover mocht een gildebroeder
maar drie weefstoelen bedienen. In verband met de vergaande bedrijfsbeperking, welke dit compromis aan het klooster der Bogaarden
oplegde, liet dan de corporatie haar overige eischen vallen. Geen der
conventbroeders behoefde, zooals de gildebroeders, meester te worden
of een wapenrusting te bezitten. Ook van de overige corporatieve
verplichtingen, met name het bijdragen in de gewone en buitengewone uitgaven van het gilde, bleven ze vrijgesteld. En evenmin
zouden zij met bedrijfscontrole worden lastig gevallen. Nochtans
werden zij verplicht om op grond van de „vruntscap ende goeder
gunsten" jaarlijks voor het gebruik van de weefgetouwen op Sacramentsdag een recognitie van drie ponden payements aan de ambachtscorporatie te betalen. Voorts kon de „mast" van de „ambachtskersse" ouder gewoonte in het klooster worden bewaard. Dit compromis heeft zich intusschen niet in een lang leven mogen verheugen.
Al vrij gauw maakten de linnenwevers zich op om te trachten het
geheele bedrijfsleven van het convent stil te leggen. Ook hierin zijn
de gildebroeders geslaagd .In 1515 verbood het stadsbestuur aan de
Bogaarden het linnenweven in zijn geheel 1 ).
Maar niet alleen tegen de Bogaarden ging het verzet der linnenwevers. Ook de zusters van Orthen, die in 1427 een klooster
in de Hinthamerstraat vestigden en zich eveneens met het weven
van linnen bezig hielden, ondervonden tegenwerking van dezelfde
1) B. 77; B. 109, art. 6.
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handwerkers. Volkomen begrijpelijk! Want na 1435 hadden deze
zusters niet minder dan 700 weefgetouwen in bedrijf 1 ). De linnenwevers, die door de scherpe concurrentie dezer zusters zich benadeeld
voelden, deden een beroep op den stadsraad. Ook hier greep deze
in en eischte, dat het geheele bedrijf zou worden stopgezet. Doch met
deze radicale beslissing konden de zusters blijkbaar geen vrede nemen.
Want vrijwel onmiddellijk daarna zien we haar een bijklooster vestigen te Vught, een dorp vlak bij Den Bosch, dat buiten de jurisdictie
van de stad en haar vrijdom was gelegen. Daar gold niet het recht
van den gildedwang en kon noch de corporatieve wetgeving noch
eenige ordonnantie van de stadsoverheid de zusters in hun economische bedrijvigheid treffen 2 ).
Niet altijd evenwel vermochten zich de ambachtsgilden zoo gemakkelijk van ongewenschte mededingers te ontdoen. Zelfs niet wanneer
deze hun beroep lijnrecht in strijd met het recht van den gildedwang
uitoefenden. Dit soort mededingers maakte het de ambachtscorporaties soms zóó lastig, dat er oneenigheid door ontstond onder de
leden. We doelen hier op de „onvrije" personen of· beunhazen. De
brutale manier van optreden, die deze lieden zich durfden veroorloven, vinden we geschetst in een request van het gilde der nestelmakers, in 1464 tot het stadsbestuur gericht s ). Blijkens den inhoud
van dit request beklagen de dekens van dit gilde zich bij den raad,
dat sommige personen dagelijks het ambacht uitoefenen alsof ze
meester zijn, zonder nochtans lid van hun ambacht te willen worden.
Weliswaar werden ze door de dekens of keurmeesters herhaaldelijk
bekeurd, maar daaraan stoorden ze zich niet, weigerden pertinent
de opgelegde boeten te voldoen en gaven de voorkeur aan een langdurig proces hun door het gildebestuur aangedaan. Intusschen echter
gingen ze met hun onrechtmatige practijken rustig verder, alsof ze
nooit bekeurd waren. Over deze manier van doen blijken sommige
meesters zich dusdanig te hebben geërgerd, dat ze zelfs „rebel" maakten en weigerden den „onraet" die op hen gezet was te voldoen.
Evenals de „onvrije" personen gaven ook zij de voorkeur aan een
i) Mogelijk kan het in bedrijf hebben van 700 weefgetouwen worden aangemerkt als noodig om in het onderhoud van een talrijke kloosterbevolking te
voorzien, zooals boven in het algemeen is verklaard.
2
) Callaey, Beggaarden, blz. 7, e.v.; Goossens, Onontgonnen Brabant, blz. 18—
blz. 19; de Man, Maatregelen, blz. 277, e.v.; v. Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche,
1670, blz. 117, blz. 121.

3) B. 74.
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langdurige procedure in plaats van prompt aan hun wettelijke voorschriften te voldoen en de hun opgelegde boeten te betalen. Dit
proces spanden ze aan, aldus de dekens, hoewel ze goed wisten, dat
ze „wettelijk" verplicht waren om, alvorens in rechten te ageeren,
hun aandeel in den „onraet" te voldoen en de hun opgelegde boeten
te „namptiseeren". Blijkbaar hield dus de Bossche schepenbank ook
hier geen rekening met een reeds lang bestaand wettelijk voorschrift 1 ).
De raad evenwel dacht er anders over. Hij kwam aan den wensch der
requestranten tegemoet door de geldigheid van het voorschrift nog
eens nadrukkelijk uit te spreken. In margine van het request vinden
we dan ook geapostilleerd:
„die drie leden der stad sHertogenbosch, gehoort ende gesien
hebbende dinhout deser requesten, hebben eendragtelyke geaccordeert, gelijk sy accordeeren mits dezen, dat alle onvrye
personen, geen meester van den ambagte van den nastelmakers ende gevoegden wesende, mitsgaders andere onwillige
meester eerst ende voor all gehouden ende verbonden sullen
sijn alle· keuren, breuken, peenen ende onraet, daerinne sy
vervallen sullen wesen ende op hen gestellt sal zijn, te namptiseeren, aan te leggen ende te betalen, alleer sy hen tegens
den dekenen van den voorz. ambagte sullen mogen opponeren
ende in regt ontvangen worden".
En hoe werd daarna de rechtpositie der beunhazen voor de toekomst geregeld? Het ambacht kreeg een nieuwe keur. De beunhazen
werden genoodzaakt zich in het gilde te laten opnemen, bij gebreke
waarvan zij tot betaling van een bedrag van 9 ponden payements
zouden worden veroordeeld, zoo dikwijls zij door de dekens of keurmeesters op de uitoefening van het ambacht werden geattrapeerd.
Tegen eenzelfde euvel als de nestelmakers hadden ook de bonnetmakers in 1544 te kampen. Hier ging het om „verscheyde uytlendische persoenen", die zelfs „in meerdere getalle dan zy meesters zijn"
zich op het arbeidsgebied van dit ambacht hadden geworpen. De
corporatie dezer handwerkers bezat het recht van den gildedwang.
Dit recht was opgenomen in een keur van 1502. Maar er was geen
sanctie op overtreding daarvan gesteld. Ook aan de bonnetmakers
stond dus geen andere weg open, dan zich, evenals de nestelmakers,
tot den raad te wenden. En ook zij vonden daar een gewillig oor.
Er werd voor de toekomst bepaald, dat:
1) Zie blz. 16}.
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„nyemant, wye hy zy, eenige gebreyde mouwen, hantscoenen,
hozen, socken ende dyergelycke gebreyde wercken, egheen
uytgescheyden en sal bynnen deser stadt mogen maken oft
breyden, tensy dat die yerst zall zijn geworden poirter deser
stadt ende meester des ambachts voirs., ende dairaff den heer,
der stadt ende het ambacht voirs. huer gerechtlichheyt sal
hebben betaalt, ende soeverre men bevyndt yemant contrarie
ende anders te doene dan voirs. staet, dat die telcker reysen
ende soe mennich werf f hy contrarie ende anders te doene
sali wordden bevonden, verbeuren sal ende verbeurt sali hebben negen ponden payments ende die in drye deelen, te weten
den heer dat een dordeel, der stadt een dordeel en den ambachts voirs. dat dorde dordeel gedeylt te werden 1).
Het recht van den gildedwang, opgenomen in artikel één van de
keur der bonnetmakers van 1502, was thans van sanctie voorzien.
Nu tenminste konden de dekens in geval van overtreding der betreffende bepaling, de „onvrije" lieden tot betaling van een boete
veroordeelen en in geval van wanbetaling het bedrag door den laagschout laten uitpanden.
Toch is met bovenstaande verhandeling het beeld der praktische
beteekenis van het recht van den gildedwang nog niet voldoende
geteekend. Het recht heeft nog een ander aspect. Men kan zich n.l.
voorstellen, dat de ambachten door buitensporige eischen te stellen
aan de toetreding tot hun corporatie een politiek voeren, die indirect,
maar in ernstige mate het gemeenschapsbelang benadeelt. Maar ook
in dit opzicht kan te 's-Hertogenbosch op onderscheiden punten niet
van grove misbruiken worden gesproken. Uit ons betoog immers in
het tweede hoofdstuk blijkt, dat de leertijd in Den Bosch niet overdreven lang was, dat de meesterproef, met die in andere steden vergeleken, een betrekkelijk eenvoudig karakter droeg en dat het
„inganckgelt", door een nieuwen meester bij zijn opname in de
ambachtscorporatie te voldoen, niet overdreven hoog kon worden
genoemd. Wel was in de meeste ambachtscorporaties voorgeschreven,
dat slechts één leerling in dienst mocht worden genomen, doch de
reden, waarom dit geschiedde, hield geen verband met het recht van
den gildedwang 2 ). Maar wat te zeggen van de uitsluiting van buitenstaanders, zooals we die in 1428 bij de bakkers, de schrijnwerkers

i) B. IJ3.
) Zie blz. 73; zie blz. 96.
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en de looiers en schoenmakers aantroffen, in 1489 bij de vischkoopers
en in 1549 bij de slagers? Inderdaad heeft het recht van den gildedwang hier tot een volledige monopolie-positie geleid. Bij de drie
eerste corporaties evenwel slechts tijdelijk, terwijl met betrekking tot
de beide laatste groepen — bezien vanuit de positie der gildebroeders
— daarvoor een alleszins redelijke verklaring is te geven ^ .
En wat de „onvrije" personen aangaat, deze zagen zich den toegang tot de corporatie allerminst rigoureus versperd. Zoo blijkt uit de
nieuwe keur, die als gevolg van het door de nestelmakers in 1464
ingediende request tot stand kwam, dat het entreegeld voor nieuwe
meesters in het geheel niet — zij het ook maar tijdelijk — werd verhoogd; hetzelfde bedrag toch, dat in een keur van 1448 was vastgesteld, bleef in die van 1464 gehandhaafd. En het ambachtsgilde der
bontwerkers vergemakkelijkte zelfs in 1475 den toegang der beunhazen tot de eigen corporatie door iedereen als meester aan te nemen,
die drie Rijnsgulden betaalde en burger van de stad werd 2 ). Het
ambacht der bonnetmakers werd in 1502 gedurende acht dagen voor
iedereen die „meesterye" hield en meester wilde worden, opengesteld,
mits slechts een bedrag van 6 ponden payements werd betaald 3 ),
terwijl in 1595 de ambachtscorporatie der lintwerkers voor den tijd
van drie weken voor iedereen openstond, zelfs al had de candidaat
niet het vereischte aantal leerjaren achter den rug, mits hij de „gerechtigheden daartoe staende" maar voldeed. Daarna trad de corporatieve wetgeving der lintwerkers met al haar wettelijke eischen
voor het meesterschap onverzwakt in werking 4 ).
Welke conclusie wettigt deze verhandeling over de toepassing van
het recht van den gildedwang te 's-Hertogenbosch? Dat voornoemd
recht aan een gilde toegekend, practisch nog geenszins beteekende,
dat de leden binnen de stad het monopolie-recht bezaten op het verrichten van bepaalden ambachtelijken arbeid, noch op den verkoop
van bepaalde producten. Wel bestond er, vooral sinds de zestiende
eeuw, een sterke neiging tot monopolisme en exclusivisme, maar de
mate van verwezenlijking van dit streven bleef afhankelijk van de
medewerking der overheid, die wel placht te zorgen, dat er voldoende speling bleef, om al te ernstige vergrijpen aan het gemeen!) Zie blz. 99.
2) B. 80, art. 1.
s

) B. 101, art. 4.

*) B. 163.
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schapsbelang te voorkomen. De wettelijke beperkingen van het gildemonopolie op het arbeids- en afzetgebied, de vrijheid van handel op
de jaar- en weekmarkten, de economische bewegingsvrijheid der
kloosters en het optreden der „onvrije" personen in strijd met den
gildedwang, waren even zoovele factoren die een remmende werking
uitoefenden op het streven naar anti-maatschappelijke doeleinden.
Bovendien bleef de groothandel volkomen vrij. Zooals de wetgeving
der kramers en der korenkoopers aantoonde, werd er ten aanzien der
te verkoopen hoeveelheid van overheidswege een grens gesteld, waar
beneden alleen door ambachtsleden mocht verkocht worden. Ook
bestonden er, zelfs in tijden, waarin de ambachtsgilden — zij het
niet constitutioneel, dan toch feitelijk — in het politieke leven den
toon aangaven, naast de corporatief ingerichte, ook nog vrije beroepen, die juridisch voor iedereen toegankelijk waren, zoodat het recht
van den gildedwang geenszins alle handwerkersbedrijven heeft bestreken 1 ).
Anderzijds echter was het recht van den gildedwang toch ook
allerminst een recht van louter theoretischen aard. Evenals de controle op de naleving der bedrijfsvoorschriften bij de corporatie zelf
berustte, behoorde het ook tot de taak van het ambachtsgilde eventueele overtredingen van het recht van den gildedwang zelf te constateeren en met oplegging van een geldboete te berechten. Was de
veroordeelde niet bereid de hem opgelegde boete te voldoen, dan
kon de corporatie hem tevens de uitoefening van het ambacht verbieden en zich beroepen op den laagschout, die de executie van de
beslissing der corporatie, voor zoover deze bestond in het opleggen
eener geldboete, ter hand nam en tot uitpanding van den veroordeelde
overging. Ging de veroordeelde van het tegen hem gewezen
vonnis in beroep bij de schepenbank, dan was hij niettemin verplicht
de hem opgelegde boete vooruit te betalen of te „namptiseeren". Hield
echter de schepenbank met het „namptisatierecht" der ambachtscorporaties geen rekening, door den veroordeelde in het door hem
ingestelde beroep ontvankelijk te verklaren zonder dat hij tevoren
de opgelegde boete had betaald, dan riepen de gilden de hulp in van
den stadsraad, die hun „namptisatie"-recht hernieuwde of bevestigde
en er voor zorg droeg, dat het recht van den gildedwang geen illu-

1) v. Dillen, Gildcwezen, blz. 793; Posthumus, Neringen, blz. 15; v. d. Heuvel,
Vestigingswet Kleinbedrijf, blz. 565, e.v.
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soire beteekenis kreeg 1 ). We meenen althans te mogen aannemen,
dat in ieder geval den eersten tijd, de schepenbank, na de tusschenkomst van den stadsraad, zich naar den wil van dit college zal hebben gericht.
Nivelleerende

bedrijfsvoorschriften.

Een belangrijke doelstelling, welke de corporatieve wetgever op
economisch terrein nastreefde, was het verschaffen der mogelijkheid
aan iederen gildebroeder om zich een behoorlijk bestaan te verzekeren. Dit doel streefden de gilden na, door op de voornaamste gebieden van het bedrijfsleven gelijke concurrentre-voorwaarden voor
de leden te scheppen en door in aansluiting daarop, den uitgroei van
ieders onderneming aan bepaalde grenzen te binden. Het feit, dat de
eene gildebroeder meer kapitaal dan de andere bezat, mocht in dit
verband geen overwegende rol spelen. De voorschriften, die op de
verwezenlijking van vorengenoemde doelstelling betrekking hebben,
blijken naar den vorm van de overheid afkomstig, maar in feite
heeft deze op den inhoud ervan slechts weinig invloed uitgeoefend.
Immers, ook tijdens de periode, waarin de overheid de door de
ambachtscorporaties opgestelde voorschriften slechts placht te sanctionneeren, treffen we bepalingen en regelingen aan van volkomen
gelijke strekking. We vinden ze in iedere gildekeur terug. Hoewel
verschillend van aard, beoogen ze allen hetzelfde doel. Zoo zien we
in de bedrijfsregeling van vrijwel iedere ambachtscorporatie vastgesteld het maximum aantal gezellen (één, twee, drie of vijf) en leerlingen per onderneming 2 ). Overigens zij hierbij opgemerkt, dat de
oorsprong van deze gezellenbeperking niet was gelegen in een streven
om het ontstaan van grootbedrijven te verhinderen, maar in den
wensch tot bescherming der armste meesters, die op loonarbeid bij
hun collega's waren aangewezen en uiteraard in de gezellen lastige
concurrenten ontmoetten. Nog in 1557 moest een vreemde gezel bij
de vilthoedenmakers, op verzoek van een in armoede verkeerenden
werkloozen meester, zijn werk neerleggen, indien deze laatste dat
werk tegen hetzelfde loon en tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden
wilde overnemen 3 ). Hierin vinden we dus nog een reminiscentie aan

i) B. 133; B. 146.
2) Zie blz. 73; blz. 81.
S) B. 144, art. 27.
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den oorspronkelijken toestand. Geleidelijk echter kreeg deze beperking van het personeel de strekking, de expansie van ieder bedrijf
aan bepaalde grenzen te binden. De messenmakers mochten boven
een leerjongen niet meer dan vijf knechts aannemen; de schrijnwerkers, draaiers, kuipers en rademakers één leerknaap en vier stukwerkers; een vilthoedenmaker één knecht en één leerknaap of twee
knechts; de speldenmakers vijf gezellen. Het getal vijf was de maximum grens en kwam overeen met het aantal gezellen, dat een meester
in andere steden in dienst mocht hebben 1 ). Met de beperking van het
maximum aantal leerlingen per onderneming werd hetzelfde doel
beoogd 2 ). In 's-Hertogenbosch was het grootste aantal toegestaan
aan de speldenmakers en de handschoenmakers, die drie leerlingen
mochten zetten. De goud- en zilversmeden mochten twee leerknapen
aannemen. In de overige beschikbare keuren was aan iederen meester
maar één leerling toegestaan. Met name was dit het geval bij de
vollers, de wolwevers, de schrijnwerkers, de smeden, de bontwerkers,
de weders en verwers, de bonnetmakers, de schilders en de timmerlieden 3 ).
Al naar den aard van het bedrijf, gebruikten de ambachtscorporaties, naast de beperking van het aantal gezellen en leerlingen, nog
verschillende andere middelen om haar voormeld economisch doel te
bereiken. Zoo mocht in Den Bosch bij de linnen- en tapijtwevers een
meester niet meer dan drie weefgetouwen bezitten. We lezen in de
desbetreffende keur:
„Ende dat is daeromme geordineert dat die armen met die
rycken hen mogen geneeren."
Slechts in één geval was op dezen regel een uitzondering toegestaan, t.w.: wanneer een meesterszoon, die reeds meester was, inwoonde bij zijn vader of moeder, die wegens ouderdom of ziekte
zelf het ambacht niet meer konden uitoefenen. In dat geval — maar
ook in geen ander — mocht de zoon, zoolang hij bij zijn vader of
1) B. I J I , irt. 7; B. 147, art. 13; B. 144, art. 13; B. 142, art. 1. Hermandung,
Aachen, blz. 51; Fecht, Zürich, blz. 58; Hohmarm, Fulda, biz. 61.
2) Dit voorschrift heeft ook ten doel gehad het aantal toekomstige meesters
te beperken.
3) B. 142, art. 2; B. 61, art. 51; B. 103, art. 8; B. 40, art. y, B. 41, art. 7;
B. 42, art. 18; B. 147, art. 12; B. 71, art. 5; B. 131, art. 6; B. 80, art. 3;
B. i)i, art. 3; B. 145, art. 8.
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moeder inwoonde, met vier of vijf getouwen werken 1 ). Bij de linten passementwerkers, een handwerk, dat vooral in de tweede helft
der zestiende eeuw tot bloei kwam, vinden we het aantal getouwen
op twaalf gesteld 2 ). Eenzelfde beperkende bepaling treffen we niet
aan in de wetgeving der Bossche wolwevers. Maar aangezien slechts
één keur uit de vijftiende eeuw, n.l. die van 1421 van deze handwerkers bewaard bleef, meenen we te mogen aannemen, dat ook
voor hen een soortgelijke regeling heeft gegolden.
In verband met den uiteenloopenden aard van het bedrijf, gebruikten andere ambachtscorporaties weer andere middelen, die
nochtans leidden tot hetzelfde doel. In 1377 mocht een voller niet
meer dan drie maal per week wasschen; in 1429 eenmaal om de twee
dagen 3 ). Een bonnetmaker mocht per dag niet meer dan zes dozijn
mansbonnetten of twee dozijn „bobbel bonnetten" maken 4 ). Aan de
wolwevers, de handschoenmakers, de bonnetmakers, de speldenmakers en de lint- en passementwerkers was het verboden meer dan
één bedrijf in huis uit te oefenen 5 ). Ook de snijders en droogscheerders mochten niet meer dan één werkplaats exploiteeren; de olieslagers en de molenaars niet meer dan één molen. Aan de bakkers
werd sinds 1428 de zelfstandige exploitatie, zoomede de deelname
in de exploitatie van een molen verboden, vermoedelijk om den
molenaar tegen de concurrentie van den bakker te beschermen e ).
Von Loesch is de meening toegedaan dat de strekking van deze
verboden zeer wel kan zijn geweest, de bedrijfscontrôle te vergemakkelijken. Ons lijkt deze verklaring weinig reëel 7 ).
Een ander middel om de gelijkheid van concurrentie-voorwaarden
te bevorderen, was de afbakening van den duur van den arbeidstijd.
Gewoonlijk richtte zich de duur van iederen werkdag, die meestal
met zonsopgang begon en met zonsondergang eindigde, naar het jaargetijde. Theoretisch dus zou de dagelijksche arbeidsduur hebben moe-

i) B. 109, art. 6.
2) B. 163, art. 16.
S) B. 23, art. 7; B. 40, art. 6.
4
) Β. ιοί, art. 7. Afgezien van de meer algemeene strekking van deze bepa
lingen, kan het directe doel van dergelijke voorschriften op een bepaald oogenЫік ook wel zijn geweest de totale productie van het betrokken handwerk wegens
gebrek aan debiet te beperken.
5) B. 41, art. 22; B. 61, art. 56; B. 101, art. 7, B. 142, art. 66, B. 163, art. 6.
art
2
art
в) В. 185, art. 11; Β. ι об, art. 12; В. I39>
· 4 ; В- 45. - S7) v. Loesch, Kölner Zunfturkunden, I, biz. n o .
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ten schommelen tusschen minimum 8 И uur in den winter en 16 uùr
in den zomer. Maar het maximum van 16 uur werd nimmer bereikt.
In geen enkel seizoen overschreed de werkelijke duur van den arbeid
de 14 uur. Het was n.l. de gewoonte, dat de handwerkers twöe
schafttijden Van 1 tot 1И uur genoten om uit te rusten en hun eten
te gebruiken. Als we dus in een keur van de tingieters lezen, dat deze
handwerkers 's zomers werkten van 's-morgens 4 uur tot 's-avonds
9 uur en 's-winters van 's-morgens 5 uur tot 's-avonds 8 uur, wijst
dit in feite op een werkdag van 12—13 uur in den zomer en van
1 0 — π uur in den winter, een werkdag overigens zóó lang als geen
ander ambacht in Den Bosch heeft gekend 1 ). Bovendien dienen we
bij de beoordeeling van den arbeidsduur rekening te houden met de
talrijke feestdagen, waarop alle arbeid stillag. Martin Saint Léon telt
in 1401 80—85 feestdagen, waarop in Frankrijk geen arbeid werd
verricht 2 ). Ook werd er op de Zaterdagen en de Vigiliën van meerdere feestdagen na het luiden der vespers niet meer gewerkt s ).
In de regeling van den maximum arbeidsduur was dikwijls ook
vervat het verbod om bij kaarslicht te werken. Maar dit verbod had
een andere strekking. Eenerzijds werd het gesteld om brandgevaar te
voorkomen. Immers het ligt voor de hand, dat een middeleeuwsche
stad met in hoofdzaak huizen met stroo- en rietbedekking strenge
maatregelen ter voorkoming van brand had uit te vaardigen; de
branden die in 1419 en 1463 een deel van de stad in asch legden,
leveren hiervoor voldoende bewijs *). Anderzijds werd het uitgevaardigd — en daarop vooral steunt de aanwezigheid van het verbod in keuren van ambachten, die exportartikelen produceerden —,
omdat kaarslicht onvoldoende werd geoordeeld voor het maken van
fijn werk. Dit was o.a. het geval bij den schoenmaker. Deze „sal
sweeren, eer hy die meesterscappe aenveerdt, by den richter nyet te
wercken by geenen lichte dan by schoonen dage". De handschoenmakers, de nestelmakers en de riemmakers mochten niet werken „by
nagt" met „ligt van vuur". Bij de speldenmakers was kaarslicht
alleen toegestaan tot het geluid had voor het Lof in de St. Janskerk.
De linnen- en tapijtwevers werden beboet, zoo ze „smorgens voor

1) Β. ιοί, art. 4.
2
) Martin Saint Léon, Histoire des corporations, biz. i 2 j , e.V.; Verhavert,
Leuven, biz. 70.
S) Zie biz. 260.
*) ν . Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche, 1670, blz. 173.
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vijff uren, ende savonts naer acht uren met der kersen" werkten.
De droogscheerders gaven een uitvoerige omschrijving van het verbod. Zij is interessant genoeg om re hier op te nemen:
„Ende off 't gebeurde, dat die voorss. dekenen off desselve
ambachtsknaepe Jemanden eenige laken vanden scheeren by
donker oft by nachte, ende sy hem dairaff bekoeren woude,
seggende het weer te donker te scheeren, ende dan dat voors.
lakenen alsoo by donker ende nacht scherende, seggen woude
het weer noch licht genog, ik sie noch wel te scheeren, dat
dan die voors. dekenen of knape neemen sal enen penninck,
gemeynlick in de voorgenoemde stat loop ende cuers .hebbende, ende hem dyen thoonen; ende alsoo verre hy met goeden ondersceyde dyen voors. penninck metter dage kent ende
weet te seggen, wat penninck dat is, dat hy dan van den
brueck van drie ponden naegescreven quijt ende ongehouden
zal sijn; ende en kent hy den voors. penninck nyet in der
manieren voors., dat hy dan den voors. brueck in der maten
voors. gelden sal ende betaalen sonder argelist, te weten drye
pont payements, te deylen als boven" 1 ).
Omdat voornoemde ambachten exportartikelen produceerden, was
het noodig in het belang der stedelijke nijverheid, aan de afwerking
dier producten hooge eischen te stellen en deze door strenge geboden
of verboden stipt te doen naleven.
Wat nu het begin en einde van den dagelijkschen arbeidstijd betreft: bij de vollers werd in 1377 het begin van den arbeid aangekondigd met het blazen van den horen. We lezen in de desbetreffende
keur:
„So wie werken sal in dat ambacht, die sal opstaen als die
horen geblazen wordt, die men dairtoe hebben sal, ende dien
sal men blasen voir den dage" 2 ).
Voor andere ambachten gold het luiden van de klok bij de Minderbroeders als teeken van réveil. Werd er geluid voor de metten en
de vroegmis dan konden de gildebroeders met hun werk beginnen,
's Avonds kondigde dezelfde klok met het luiden van de vespers
(3 of 4 uur) of de compleeten (6 of 7 uur) het einde van den werkdag
aan 8 ). Sinds de vijftiende eeuw evenwel verdween de liturgische
1) B. 24, art. 4; B. 61, art. 26; B. 142, art. 48; B. 109, art. 25; B. 106, art. 19,
2) B. 23, art. 6.
'
3) B. 41, art. 6; B. 40, art. 7.
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taal steeds meer uit de keuren en werd het begin en het einde van den
arbeid met etti bepaald uur in den voor- en namiddag aangeduid.
Intusschen werden ter bereiking van het eerder vermelde economische doel der corporaties, beperkende maatregelen genomen, niet
enkel op het gebied der nijverheid, maar ook op dat van den handel.
Zoo werd in Den Bosch en elders voor den verkoop op de markt
bij keur de tijdsruimte vastgesteld, waarbinnen mocht worden verkocht. Een ander middel ter benadering van hetzelfde doel was het
verbod om bepaalde goederen te koopen, vóór deze ter markt waren
verschenen. Immers, wie een groóte partij vooruit kocht, verkreeg
daardoor een overwicht op zijn beroepsgenooten, die hij kon dwingen
hoogere prijzen te betalen 1 ). En hadden dergelijke voorkoopen betrekking op groóte hoeveelheden noodzakelijke levensmiddelen, dan
kon daardoor bovendien bij het beperkt verkeer van dien tijd, de
voedselvoorziening in het ongereede worden gebracht. Daarom werd
vooral in den graanhandel tegen voorkoop gewaakt. Blijkens den
inhoud van een tweetal keuren der korenkoopers, één van 1476 en
één van 1509, mocht — afgezien van de bevoegdheid der korenkoopers om steeds „met kleyne maten beneden den sester" uit te meten
— alleen op den wekelijkschen marktdag en alleen op de korenmarkt,
handel in granen worden gedreven 2 ). In 1509 bestond hierop één
uitzondering: toen mochten ook in herbergen hoeveelheden van 10
hoed of meer verhandeld worden. Voorts was het verboden, met den
vreemden koopman een transactie vóór het marktuur aan te gaan d.i.
vóór acht uur in den zomer en vóór negen uur in den winter. Deze
maatregel vond belangrijke uitbreiding in het verbod om den vreemden koopman, die zijn koren per schip of per as naar den markt
vervoerde, tegemoet te gaan. Waarom dit verbod werd uitgevaardigd,
vinden we geargumenteerd in een keur van 1476, waar deze zegt:

1) Crebert, Für- und Aufkauf, biz. 249, e.V.; Hermesdorf, Sociale momenten,
biz. 357, e.V.; Muller, Schetsen, biz. 91, e.V. Ook te Leiden werden tegen dergelijke „tusschenkoop" strenge maatregelen getroffen. Met den term „voorcoop"
werd daar ter stede — met name in den wolhandel — iets anders bedoeld. Het
was n.l. aan de Calaisvaarders, die voor gemeene rekening op den wolstapel te
Calais inkochten, verboden om, vóór zij de vennootschapszaken behartigden, voor
eigen rekening wol in te koopen. Het was hun niet geoorloofd voordeeliger koopmanschap te doen dan hun vennooten; van wat zij inkochten moest ieder zijn
deel hebben, Posthumus, Leidsche Lakenindustrie, I, blz. 232.
2
) De korenmarkt werd gehouden op en voorbij de korenbrug tot de vischbrug
toe.
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„te wetene dat men de verkooperen niet tegenloopen sal, om
die gemeynt daermede te engen 1 ),
In een keur van 1509 is het verbod als volgt gemotiveerd:
„Gemerckt, dat dicwijle rysinge maakt int cooren, als men
die coopluyden tegenloopt buytcn der coornbrugge of in
eeniger straaten, daerby tselve ambacht ende borgeren verkort worden".
Nu zou zoo'n verbod vrijwel waardeloos worden, indien de
vreemde verkoopers met „open stallen" (kramen) langs de huizen
der korenkoopers mochten trekken. Daarom was ook dit niet toegestaan. Zelfs wanneer vreemde handelaren graan op zolders hadden
liggen, mocht dit buiten de markt niet gemeten worden, tenzij het
op de markt verkocht was, en dan nog alleen, wanneer voor dit
meten toestemming was verkregen. Alles werd dus in het werk gesteld om plotselinge crisissen in den graanaanvoer te verhinderen en
ongemotiveerde prijsopdrijving tegen te gaan 2 ).
Ook in de keuren van andere ambachtscorporaties komen bepalingen van gelijke strekking voor. In een keur der vischkoopers van
1483 lezen we:
„Item voertane om noch te moderere ende te verderen een
ander punte oft artikel in der voers. vischcoepere carte begrepen, aldus beginnende: Item want dicwylen gebourt dat
die vischcoeperen den 'vreemden coopman, die opten wech is
om visch hier in der stad ter marct te brengen, opten voers.
wech tegenloopen ende hen den voers. visch affcoepen, eer
hy ter marct coempt etc. soe hebben wy eendrachtelijc overdragen ende gesloten, dat nyemant den vreemden coepman
alzoe tontmuet trecken en sali om ennigen voercoep te doene
van ennigen visch, het en waer dat die coopman gemeent
hadde dien visch tot ennigen anderen buytenplaitzen ter
marct te vueren ende te verkoopen ende nyet hier in der
stad; ende oft dan yemant den coepman tusschen wegen
aisulken visch affcochte, die zoude die coeper alhier ter marct
ende ten affslage moegen brengen sonder mysdoene, by alsoe
nochtans dat dieselver coeper, als hy dien visch hier ter marct
brocht, sculdich sali sijn met hem te brengen goede certificatie
van der plaitsen, daer hy den voers. visch alsoe tusschen wege
gecoft hadde, innehoudende als dat denselven vissche gemunt
1
) In moeilijkheden brengen.
2) B. 81, art. 18, art. 19; B. 108, art. 7, art. 10, art. 11.

i?9
was anderswaer ter marct te vueren ende nyet hier in der
stat, ende dieselver certificacie te brengen in handen van den
inremeesters ten tyde wesende; oft neen, sali dieselver voercoper van den visch ten versueck van den inremeester dat
sculdich sijn tot zynen eede te moeten houde sonder ennich
verdrach, oft des niet hem ennichsins te simuleeren sonder
argelist; ende oft hem yemant daerinne mesdroech oft dat hy
hem weygerden daeraff certificacie te thoonen oft zynen behoerlyken eet daerop te doene in voegen ende manieren voers.,
dat men dien daeraff corrigeren sali by den heer ende by der
stad пае gelegenheyt van den mysgrype sonder ennich ver
drach".
In 1489 mocht geen vischkooper een koopman in visch of een
visscher binnen den omtrek van vier mijlen om de stad tegemoet gaan
om voorkoop te doen, maar was hem enkel toegestaan zich op de
vischmarkt van den benoodigden voorraad visch te voorzien. Visch,
die in groóte waterschepen of in groóte quanta aangevoerd werd,
moest op één dag verkocht worden; de visch die onverkocht bleef
werd op den afslag gebracht of teruggevoerd 1 ). De bontwerkers
mochten in 1493 Spaansche vellen rechtstreeks koopen van den koopman, die ze van „over zee" of „over zant" had geïmporteerd, en
niet van hem, die ze zelf van den vreemden handelaar had gekocht
of tegen andere goederen van dezen had geruild. In 1510 bleken de
gezellen echte opkoopers te zijn geworden. Buiten de stadspoorten
kochten ze den voorraad der handelaren en buiten-kramers op en
verkochten dien daarna veel te duur aan de meesters van het ambacht.
De raad maakte dan ook aan den voorkoop dezer vellen een einde
en bepaalde, dat niemand van het ambacht met deze „tegenloopers"
nog zaken mocht doen. Wie dit verbod niettemin overtrad, betaalde
telkens bij aankoop van ieder dozijn witte of zwarte vellen of andere
pelterij een boete van drie schellingen groot Vlaams. Bovendien werden zulke gezellen ook zelf gestraft, doordat geen meester hen in dienst
mocht nemen of hun werk mocht geven en verplicht was, hun terstond de eventueele dienstbetrekking voor een jaar op te zeggen 2 ).
Hetzelfde doel dat het verbod van voorkoop beoogde, werd nagestreefd met het recht van medekoop of het deelrecht. Het verplichtte
den gildebroeder, die een voordeeligen koop deed aan alle gildeleden
een deel van het gekochte quantum tegen aankoopprijs beschikbaar
!) B. 86, are. 4; B. 90, art. 21, art. 23.
2
) B. 90, art. 1; B. 11 o, art. 1, art. 2; Posthumus, Leidsche lakenindustrie, I,
blz. 231, e.v.
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te stellen 1). De smeden genoten een dergelijk recht met betrekking tot
kolen, ijzer, staal, lattoen 2 ), hout, slijpsteenen en ander materiaal; de
schrijnwerkers, de handschoenmakers, de bontwerkers, de timmerlieden en schilders met betrekking tot de voor hen benoodigde grondstoffen 3 ). Parallel met dat deelrecht liep de loting bij de schippers
ten aanzien van door hen aan te nemen vrachten. Geen schipper
mocht een vracht aannemen zonder loten.
Ook werd hetzelfde economische doel bevorderd door bepalingen
tegen het vormen van vennootschappen (handeling voor gemeene
rekening). Trouwens treffen we zulke bepalingen slechts aan bij twee
voor de verre markt werkende beroepen: de vischkoopers en de
looiers. In deze beide beroepen waren vennootschappen van meer
dan twee personen wettelijk verboden. In de wetgeving van het
ambachtsgilde der vischkoopers van 1489 vinden we te dien aanzien
vermeld:
„Item dat voortaan geen vischcoopers in de stadt meer dan
een venóte, geselle of gesellinne en sullen moogen hebben, die
aan eenigen visch sullen moogen winnen off Verliesen, dat
voor visch geagt word, ten waer dat sy buiten omme koopmanschappen van herinck off boeking toegen, dat sy dan
daeraen sooveele vennoten, gesellen off gesellinnen, sullen
mogen hebben als het hun gelieft; ende off die voorsz. deekenen hieraen twyfelden, dat sy dan den eedt zullen moogen
en moeten neemen, alsoo dik ende menigwerf als het hun
gelieft".
Tegenover de vrijheid van vereeniging in den vreemde, waardoor
de macht tegenover den vreemden koopman vergroot werd, stond
dus het zeer bepaalde verbod, om binnen de stad met combinaties
van meer dan twee personen handel te drijven. Hier moest de economische gelijkheid zooveel mogelijk worden nagestreefd en mochten
bepaalde personen door combinatievorming niet het geheele debiet
of een onevenredig deel daarvan tot zich trekken. Bij samenwerking
van niet meer dan twee personen bleek het gevaar daarvoor niet zoo
groot te zijn.
!) Weider, Kaufmannsgilden, blz. 419, e.V.; Overvoorde en Joosting, Utrecht,
blz. 74; Wiskerke, Afschaffing, blz. 8.
2
) Geelkoper.
s
) B. 5, art. i, B. 71, art. 8; B. 131, art. 11, art. 12; B. 2$, art. 8; B. 61, art.
29, B. 110, art. 4; B. 145, art. $; B. 135, art. 11. Over het recht van medekoop,
zie blz. 221.
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Eenzelfde nivelleerende tendentie lag ten slotte ook ten grond
slag aan de volgende bepaling uit een keur van de schoenmakers en
looiers van 1456, die speciaal voor de looiers was bestemd:
„dat voortaene nyemant in dat louwerambacht wesende
binnen der stad in den slachtijt huyen tsamen coopen (gros
sieren) en sullen dan ten hoochsten twee van den voors. ambachte, daeraen nyemant anders dan die twee deylen, wynnen
1
oft Verliesen sullen, sonder argelist" ) .
Zorg voor de kwaliteit der

producten.

In hun werk „De gilden van Utrecht tot 1528" doen Mrs. Over
voerde en Joosting het voorkomen alsof alle regelingen, die op de
kwaliteit der ambachtproducten betrekking hebben — onverschillig
of die regeling in de gildekeuren dan wel in de stedelijke ordonnantiën zijn neergelegd — moeten worden beschouwd als voorschriften,
die uitsluitend in het belang van den consument zijn gegeven. Deze
voorschriften stellen zij dan tegenover de bepalingen, die het belang
van den producent beoogen 2 ).
Deze opvatting lijkt ons eenzijdig en onjuist. Wat toch is het geval?
Voor de meeste ambachten was het afzetgebied der eigen stad niet
toereikend. We beschikken dan ook over gegevens, waaruit blijkt,
dat de smeden al in 1302 en de looiers en schoenmakers reeds in 1304
hun producten in vreemde steden verhandelden, terwijl daarnaast
nog meerdere andere in corporatief verband uitgeoefende beroepen
zich toelegden op den export van hun artikelen. Met name was dit
het geval voor de lakennijverheid, waarbij een viertal ambachten;
dat der wolwevers, der vollers, der weders en verwers en dat der
droogscheerders, betrokken was. De verre handel van deze lakennijverheid nam in het geheel van den exporthandel zelfs een geheel
eigen en belangrijke plaats in. Uiteraard was zoowel het belang der
stedelijke gemeenschap in haar geheel als dat der onderscheidene
groepen van ambachtslieden in het bijzonder, ten nauwste betrokken
bij een doeltreffende bevordering en handhaving van voormelden
export. Eenerzijds toch was zonder dezen export geen bloeiende

1) B. 90, art. 20; B. 66, art. 1.
) Overvoorde en Joosting, Utrecht, blz. CXIII, e.V.; Posthumus, Neringen,
blz. 16; v. Loesch, .Kölner Zunfturkunden, I, blz. loo; Gierke, Genossenschaftsiccht, I, blz. 388, e.v.
2
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nijverheid mogelijk, terwijl anderzijds een bloeiende nijverheid onmisbaar was voor de welvaart van de stadsgemeenschap. Het is
daarom alleszins verklaarbaar, dat zoowel het stadsbestuur als de
betrokken ambachtscorporaties er op uit waren door voorschriften
omtrent de kwaliteit der producten, aan deze een goeden naam in
den vreemde te verzekeren. Want in dien tijd was de toestand nog
niet zóó, dat iedere producent met artikelen van eigen kwaliteit op
de markt kwam. In iedere stad werden slechts bepaalde soorten van
een artikel vervaardigd en verschilden de artikelen van dezelfde
soort, hoewel afkomstig van meerdere producenten, zóó weinig van
elkaar, dat de vraag, wie de vervaardiger was, praktisch van geen
belang was. Bij zijn keuze liet de vreemde kooper zich slechts leiden
door den naam van de stad, waar het product was vervaardigd.
Alleen de naam der stad van herkomst waarborgde hem, dat het
verlangde artikel uit bepaalde grondstoffen en naar bepaalde bereidingsvoorschriften was vervaardigd en daarom over bepaalde
kwaliteiten beschikte. Dit is de reden, waarom in den vreemde
„Bussche" lakens, „Bussche" messen en spelden werden gevraagd en
niet het product van dezen of dien ondernemer. Terecht zegt Eberstadt in dit verband:
„Im Verkehr nach aussen verschwindet der einzelne Meister..
nahezu vollständig; der Kauf er kennt und schätzt im wesentlichen nichts weiter als die Ware einer ganzen Stadt" 1 ).
Maar als in den vreemde de roep van een artikel afhing van de
stad van herkomst en niet van den meester die het vervaardigd had,
dan kon het ook niet anders of iedere corporatie van exporteerende
ambachtslieden, moest er in het belang der eigen leden op uit zijn,
door het opleggen van productievoorschriften en door een strenge
controle op de naleving daarvan, de kwaliteit en daarmede den roep
van het betrokken artikel in den vreemde te handhaven of zelfs te
verhoogen. Vandaar dan ook, dat de ambachtsgilden, wier leden zich
toelegden op den export, eigener beweging dergelijke voorschriften
in hun bedrijfsregelingen opnamen. Deze voorschriften, gericht op
kwaliteit der ambachtsproducten, hadden dus allereerst ten doel, de
belangen der producenten te dienen. Mag hieruit worden afgeleid,
dat de ambachtsgroepen, die weinig of geen afzet in den vreemde
1) Eberstadt, Französische Gewerberecht, biz. 204; Posthumus, Leidsche Lakenindustrie, I, biz. 171—biz. 172.
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hadden, zich ook weinig om de kwaliteit der eigen producten zullen
hebben bekommerd? Naar onze opvatting zijn het niet „uitsluitend"
economische motieven geweest die de ambachtscorporaties er toe
hebben geïnspireerd, maatregelen in het belang van de kwaliteit der
producten te nemen. Indien we in aanmerking nemen, dat de godsdienstige gezindheid der gildebroeders dezen ertoe gebracht heeft,
uit innerlijke behoeften zuiver godsdienstige voorschriften uit te
vaardigen — zooals de verplichting tot heiliging der christelijke
feestdagen en tot staking van den arbeid na het luiden der vespers,
daags vóór kerkelijke feestdagen—, dan moet eenzelfde godsdienstige
gezindheid ook in staat zijn geweest, een moraal ingang te doen
vinden, die leert, dat productie en verkoop van minderwaardige producten zedelijk ontoelaatbaar zijn. En toen deze moraal eenmaal was
aanvaard, heeft zij zich tot een fijngevoelige ambachtseer ontwikkeld.
Zoo kunnen we dan verklaren, dat ook de bakkers en de slagers —
ambachtslieden die niet bevreesd behoefden te zijn, dat de productie
van minderwaardige goederen door collega's hun debiet zou verkleinen — toch uit eigen beweging enkel kwaliteitswaren hebben
vervaardigd en verhandeld. Bovendien zal ook de kwaliteits-controle,
zooals de exporteerende smeden en schoenmakers die in de praktijk
toepasten, op de voor de locale markt werkende ambachten invloed
hebben gehad en tot navolging hebben aangespoord. De verzorging
van de kwaliteit van goederen voor de plaatselijke markt wortelde
derhalve vermoedelijk in een samengaan van ethische en economische
motieven. Welke van deze twee bij het opstellen der voorschriften het
zwaarst hebben gewogen, valt moeilijk te zeggen. Dit hing nauw
samen met de verheffing van de kwaliteitsvoorschriften tot corporatief recht en was vermoedelijk van corporatie tot corporatie verschillend. In ieder geval staat vast, dat, al zijn de kwaliteitsvoorschriften allereerst en in hoofdzaak gegeven in het belang van de
producenten, toch ook de consument daarvan in ruime mate heeft
geprofiteerd. Op dit laatste punt verschillen we dan ook niet van
meening met Mrs. Overvoorde en Joosting. Ons bezwaar gaat enkel
tegen hun opvatting, als zouden de kwaliteitsvoorschriften uitsluitend of voornamelijk in het belang van de consumenten zijn uitgevaardigd. De onjuistheid van deze opvatting meenen we in de voorgaande regelen afdoende te hebben aangetoond.
Intusschen vraagt hier nog eenige toelichting het feit, dat niet
alleen de ambachtscorporaties maar ook de stedelijke overheid zelf
herhaaldelijk bedrijfsvoorschriften gaf, die enkel betrekking hadden
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op de productie en op de producenten. Meermalen kwamen de bedrijfsvoorschriften van den stadsraad de beteekenis van die eener
ambachtskeur zeer nabij en richtte de stedelijke ordonnantie feitelijk
haar geboden en verboden niet tot de gezamenlijke inwoners der
stad, maar enkel tot degenen, die deel uitmaakten van den rechtskring der ambachtscorporatie. Een sprekend document voor de juistheid van deze bewering vormt o.m. een ordonnantie van 1448, regelende de samenstelling van brood. Uit de narratio reeds blijkt, dat de
gestelde voorschriften bestemd waren voor „alle diegeen die in der
voirs. stat om geit backen". En om ontduiking der gegeven voorschriften te voorkomen, eischte de stadsoverheid, dat iedereen, alvorens te bakken, zou zweren de gestelde bepalingen te zullen naleven 1 ).
Omdat er nu buiten het gilde, voor zoover ons bekend, geen wettelijk erkende beroepsbakkers waren, zouden dus deze stadsbepalingen
in een ambachtskeur geen slecht figuur hebben gemaakt. Alleen was
er verschil in de wijze van berechting der overtredingen. Was n.l.
de bepaling van een ordonnantie, d.i. dus van het gemeene recht,
geschonden, dan bezat de schepenbank de vrijheid, die „correcties"
toe te passen, welke ze zelf wilde. Want in tegenstelling met de
ambachtskeuren ontbraken in de raadsordonnantie bepaald omschreven sancties. Het lijkt ons dan ook zeer waarschijnlijk dat juist om
deze vrijheid in de keuze der toe te passen straffen, meermalen van
raadsordonnantiën gebruik is gemaakt. Zoo komt het ons in hooge
mate aannemelijk voor, dat de stadsoverheid, die over de volksger
zondheid als onderdeel van het algemeen welzijn had te waken, ten
aanzien der samenstelling b.v. van brood, niet alleen zelf de overtredingen der desbetreffende voorschriften wenschte te berechten,
doch bovendien, bij de strafoplegging, ook niet aan tevoren door haar
zelf vastgestelde sancties wilde gebonden zijn. Intusschen werd niet
altijd — zooals we in het vorige hoofdstuk reeds zagen — deze gedragslijn gevolgd. Zoo waren in de ordonnantie op de „draperyen
ende wolwerc" van 1471 — en ook in latere ordonnantiën betreffende de draperie — wel strafbepalingen opgenomen. Dit kwam,
zooals we meedeelden, doordat aan dezen bedrijfstak stadsambtenaren waren verbonden, die behalve met bedrijfscontrole ook met
rechtspraak belast waren en het uiteraard verwarrend moest werken,
indien de overtreding der bedrijfsvoorschriften van zoo'n ingewikkelden en belangrijken tak van nijverheid niet alleen door tweeërlei

i) B. 61.
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instanties, maar bovendien ook op tweeërlei wijze zou zijn berecht. De keuze van de raadsordonnantie als vorm van wetgeving
lijkt ons dan ook ten aanzien der regeling van dezen bedrijfstak
alleszins verantwoord. Slechts één voorbehoud dient te worden gemaakt. De hierbedoelde ordonnantie van 1471 bevat n.l. naast talrijke technische voorschriften meerdere bepalingen, die op interne
ambachtsverhoudingen betrekking hebben, zooals de regeling van het
leerlingwezen bij de wolwevers en het verbod van het truckstelsel
bij de vollers 1 ). Een dergelijk ingrijpen door het stadsbestuur maakt
naar onze meening inbreuk op de geprivilegeerde rechtspositie der
ambachtscorporatie. In feite immers lost het corporatief recht zich
hier op in gemeen overheidsrecht. En nog bedenkelijker lijken ons de
gevallen, waarin dezelfde materie — het verbod van het truckstelsel
bijvoorbeeld vinden we reeds in een keur der vollers van 1377 2 ). —
nu eens bij gildekeur, dan weer bij raadsordonnantie werd geregeld 3 ).
Hieruit blijkt tevens, dat er geen vaste normen hebben bestaan om te
bepalen, wat tot het domein van een gildekeur en wat tot het regelingsgebied van een ordonnantie moest worden gerekend.
Tenslotte moet hier nog worden opgemerkt, dat — zoowel bij de
voor de verre markt werkende, als bij de op de locale markt georiënteerde ambachtsgilden — ook het streven naar gelijkheid van concurrentie-voorwaarden tusschen de gildebroeders een rol heeft gespeeld bij het opstellen der kwaliteitsvoorschriften. Immers, de vervaardiging van minderwaardige producten vond meestal haar oorzaak in den wensch van den ambachtsman, de productiekosten zoo
laag mogelijk te houden, hetzij door gebruikmaking van minderwaardig, goedkoopere grondstoffen, hetzij door mindere zorg te
besteden aan de bewerking van het product. Hierdoor werden ongelijke concurrentie-voorwaarden geschapen, en practisch veelal unfaire
of oneerlijke concurrentie gevoerd, waartegen de gilden zich door
kwaliteitsvoorschriften trachtten te verweren.
Laten we thans enkele oogenblikken bij de kwaliteitsvoorschriften
zelf stilstaan. Reeds eerder gaven we te verstaan, dat de bepalingen
omtrent de te gebruiken grondstoffen, onder de kwaliteitsvoorschriften een belangrijke plaats innamen. In sterke mate gold dit in de

i) B. 78, art. 64, art. 6j. i
2) B. 23, art. 10.
3
) Een ordonnantie op het verkoopen, keuren en pakken van haring van Г445
vinden wc bijna in haar geheel in een keur der vischkoopers van 1489 opgenomen.
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draperie, zoowel bij het „kapitalistische" lakenbedrijf als bij de kleine
zelfstandige onderneming. In 1403 waren de wevers hoofdzakelijk
op het gebruik van Engelsche wol, „uytdragende goede kempensche"
en Schotsche wol aangewezen. De ordonnantie op „die draperyen
ende wolwerc" van 1471 spreekt alleen over Engelsche en Kempen
sche wol. Eerst in 1529 wordt in Den Bosch de Spaansche wol naast
1
de Engelsche en Kempensche genoemd ). De weders mochten blauwe
lakens en ander blauw werk, dat van wol gemaakt was, alleen weden
met „wete" 2 ) ; een roodverwer mocht bij het meden alleen „krepmede", „onberoefde" mede of „gemeynre" mede gebruiken 3 ). Aan
de hoedenmakers en de tapijtwevers werd alleen het gebruik van
schaapswol toegestaan, terwijl ook de bonnetmakers voor hun witte
en grijze bonnetten „wol" moesten bezigen en geen „noppen" 4 ) of
„vloeken" 5 ). De speldenmakers waren verplicht zich bij de ver
vaardiging van hun spelden alleen van zwart ijzerdraad en koperdraad te bedienen e ). Meermalen ook werd het gebruik van bepaalde
grondstoffen verboden. In 1346 werd te Grave (N.-Br.) het maken
van lakens uit „noppen" 7 ), „vloeken" 8 ), „schroderlinghe" 9 ) en
korte wol verboden en bij overtreding van het voorschrift het laken
verbrand. Een voorschrift van gelijke strekking heeft ook in Den
Bosch rechtskracht gehad, waar in 1471 het gebruik van „gehoute"
wol, „gemeysterde" wol en wol, korter dan een lid van een duim,
verboden werd. Bovendien mochten daar ter stede de blauwverwers
in 1499 alleen „wete" als verfstof gebruiken zonder „ennigerhande
andere substancie" daaraan toe te voegen. In 1617, toen de Bossche
lakens door de lakenkoopers vooral om de kwaliteit der kleur ge
zocht werden, mochten de blauwverwers geen wollen laken, ge
blauwd of niet geblauwd,
1) B. 78, art. 21, 1503, art. 19; B. 33, art. 8; B. 127, art. 2.
) Blauwe verfstof, afkomstig van de bladeren van de wedeplant.
S) Meekrap leverde de roode verfstof. Daarbij werden drie kwaliteiten on
derscheiden: de krap, die van het merg, de gemeene mede, die van het vleesch
van den wortel en de mede, die van den bast bereid werd. De laatste soort werd
in Den Bosch niet gebruikt. Posthumus, Leidsche lakenindustrie, I, blz. 53.
4) Wolpluis.
5) Wolafval.
2

в)
art.
7)
β)
·)

В. 99, art. 7; В. 78> a r t · 8 6 ; В· I 0 2 >
17; Β. ι ο ί , art. 6; В. 142, a n . 17.
Wolpluis.
Wolafval.
Wolsnipperf.

art

· 74; В. 144» « ι ·

ι*;
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„opmaeken of schouwen, daertoe gebruikende eenige valsche
substancien, gelijk provintiehoud, anders genoemt campesiehoudt" ' ) , fransche of spaansche sumack, vernebuck, dewelke
is brasiliehoud, koperroot 2 ), galnooten, elsenschorsen en
generalik alle valsche substantien, bekent of niet bekent".
Aan de bonnetmakers was het verboden bonnetten van slechtere
wol te maken dan in Den Bosch gebruikt werd voor de vervaardiging van „recklaken" 3 ). Bij de messenmakers mochten van „doff
stoff" geen andere messen worden gemaakt dan „steekmessen" 4 ),
„backmessen" en „groóte bocke messen". De goudsmeden mochten in
I
553 § e e n goud van minder gehalte verwerken dan van 4 gewicht
fijn goud en geen zilver van minder dan elf penningen 8 grein. Ook
valsche steenen in goud zetten werd streng gestraft. Krachtens een
verbod van 1445 mocht aan het goud slechts een bepaalde hoeveelheid zilver en koper worden toegevoegd; en blijkens een keur van
1503 mocht aan het tin, dat de tingieters gebruikten, in enkele gevallen alleen een bepaald kwantum lood worden bijgevoegd. De
looiers mochten alleen schapen en de bekende corduwaner huiden
met warm water en run looien. In een keur van 1456 vinden we de
bepaling:
„dat nyemant binnen deze stad off heure vreyheyt en sal
mogen coopen versse huy, tensy dat dieselver huy gesouten
sijn opten stapel, alsoo men huy pleech te sauten, sonder
argelist, hy en weer in de ambachte voors." 5 ).
Alleen het koopen van gezouten huiden was dus toegestaan.
Naast de hier vermelde en andere soortgelijke voorschriften die
allen gericht waren op de handhaving der kwaliteit van diverse
goederen, welke in Den Bosch werden vervaardigd, waren er ook
voorschriften die betrekking hadden op de maat en het gewicht, met
behulp waarvan eveneens de stedelijke herkomst van bepaalde goederen werd vastgesteld. Zoo moesten in 1471 heele Bossche lakens,
als ze „van den getouwe" kwamen 40И el lang zijn en halve lakens
1)
*)
3)
*)
5
)
art.
art.

Kempensch hout.
Vitriool.
Gerekte lakens.
Dolken.
Rijksarchief Den Bosch; Grave no. 5, ait. г. В. yS, art. 115, art. 116; В. 99,
7; В. 172, art .15; Β. ι ο ί , art. j . В. 131, art. 34; В. 103, art. I J ; В, j j ,
4; B. 104, art. 6; B. 24, art. 2; B. 66, art. 1.
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20И. Was dit niet het geval, dan kreeg de maker een geldboete van
2i schellingen payements. Bedroeg de lengte 40 of 39И el, dan werd
de boete van 21 schellingen met 9 schellingen verhoogd. Waarschijn
lijk evenwel konden deze lakens alleen om dit gebrek niet worden
afgekeurd. Want was het laken korter dan 39И el, dan werd het
„haeckgaren", dat langs de breedte van het weefsel geweven was,
verwijderd, en kon daarna hetzelfde stuk worden verhandeld. Ook
waren voorschriften gegeven met betrekking tot de breedte der la
kens en dienden ook deze ter vaststelling van hun herkomst, gelijk
dat trouwens ook het geval was met de lijsten en de haakgarens, die
overigens mede aan technische oorzaken hun ontstaan danken 1 ).
Voorts zij nog vermeld, dat de lakens vervoerd werden bij „terlingen"
of balen, pakken en tonnen, waarvan de inhoud naargelang de soort
lakens varieerde. In 1500 bevatte een pak „Bussche" 40 stuks, „par
uppe" 10И Mr. 2 ) , terwijl een dozijn bonnetten een gewicht moest
hebben van minstens y% pond.
Weer andere bepalingen regelden het gewicht van de onderscheiden
soorten spelden, die vervaardigd werden. Reeds de narratio van de
keur der speldenmakers van 1553 wijst er op, dat bij het maken der
spelden het gewicht een belangrijke rol speelde. Immers bij het aan
vaarden van het meesterschap moesten de meesters „sweeren ende
eden doen hoer spellen ende werck te maken op sekere gewichte" 3 ) .
De lint- en passementwerkers waren verplicht om jo el lint in een
pond te verwerken 4 ) .
Veel systeem valt er overigens in de regeling omtrent maat en
gewicht der vervaardigde goederen niet te ontdekken. Immers, nu
eens vinden we de betreffende voorschriften opgenomen in het cor
poratief recht, dan weer in het stadsrecht; de meeste evenwel in het
stads- of gemeene recht. Ongetwijfeld heeft het belang der stedelijke
gemeenschap naast de zorg voor de stadsfinanciën op deze wijze van
wetgeving invloed gehad. Het stadsbestuur immers besefte zeer wel,
dat fraude in eenigszins uitgebreiden omvang ten aanzien van maat
en gewicht gepleegd, den vreemden koopman uit de stad zou verjagen en den uitvoer der stedelijke productie naar den vreemde zou
belemmeren, met het gevolg, dat niet alleen de stadseer, maar even1) Posthumus, Leidsche lakenindustrie, I, blz. 17;.
) B. 78, art. 60; Bruns, Lübeckischen Pfundzollbücher, blz. 398, blz. 399.
3) Er werden Engelsche en Spaansche soorten vervaardigd, ieder soort bestaande uit verschillende variëteiten, zie blz. 391.
4) B. 142, art. 41; B. 164, art. 27.
2
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zeer <ie stedelijke financiën en de welvaart van de gansçhe burgerij
ernstig zouden worden geschaad.
Wat de „controle" op de kwaliteit van het product betreft, deze
werd in de ambachtsgilden, zooals we in het tweede hoofdstuk reeds
omstandig hebben medegedeeld, door dekens en/of keurmeesters uitgeoefend. De hier bedoelde controle ontbrak in geen enkel ambacht.
De intensiteit ervan verschilde alnaar de afzet hoofdzakelijk in Den
Bosch dan wel in den vreemde moest plaats vinden. Verschillende
ambachten o.a. dat van de tingieters, lieten het aan de zoojuist genoemde corporatieve ambtenaren over, wanneer en op welke zij controle wenschten uit te oefenen 1 ). Dit is waarschijnlijk ook het geval
geweest bij andere ambachten, indien het zwijgen daarover in de officicele stukken het vermoeden wettigt, dat ook daar aan de contrôleurs
vrijheid werd gelaten omtrent tijd en manier van onderzoek. Sommige ambachtsgilden daarentegen eischten, dat op bepaalde tijden zou
worden gecontroleerd. De smeden bijvoorbeeld, die geregeld de markten te Antwerpen, Bergen-op-Zoom en Brugge bezochten, verlangden,
dat de dekens en keurmeesters eens per maand „heur Stoff ende werk"
in werkplaatsen en huizen zouden visiteeren. De keurmeesters bij
de kramers hadden de opdracht om minstens zes maal per jaar d.i.
eens om de twee maanden, alle winkels te contrôleeren, vergezeld
van ten minste één van de dekens. Zooals we reeds vroeger meedeelden hadden dezen vrijen toegang, ook tot de huizen der burgers,
wanneer ze „eenige suspitie" koesterden, dat er valsch goed verkocht werd 2 ). Over de wijze van contrôleeren bij de speldenmakers
wordt in de keur van 1553 niet meer gezegd, dan dat de aftredende
dekens jaarlijks „metten gemeynen ambacht", wanneer de dekens
gekozen worden, negen keurmeesters kiezen, die evenals de dekens
de bevoegdheid hebben de meesters te bekeuren. Omstandig evenwel
wijdt de keur uit over de bevoegdheid van de drie weegmeesters.
Steeds, wanneer het hun schikte, konden zij alle artikelen, welke
tot het ambacht behoorden en bestemd waren voor de verzending
naar de markten van Antwerpen, Bergen-op-Zoom of elders, in alle
huizen visiteeren en daarbij onderzoeken of het goed leverbaar was
en op behoorlijk gewicht gemaakt s ). De strengste controle echter
vinden we in de lakennijverheid. Daar stond zoowel de grondstof

i) B. 104, art. 16.
2) B. 131, art. 33, art. 17; B. 146, art. 6.
5) B. 142, art. 32, art. "33, art. 41.
'
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en het onafgewerkte weefsel als het eindproduct onder toezicht vanaf
het moment, dat de wol als grondstof in het productieproces betrokken werd, totdat het weefsel als eindgoed de handen van den „gereyder" verliet. Om te kunnen vaststellen, dat de belangrijkste deelbewerkingen — t.w. het weven, het vollen en het verwen — deugdelijk waren uitgevoerd, vonden meerdere tusschentijdsche keuringen
plaats. Eerst aan de ramen in den „hove" ontving het laken een groot
zegel, dat voor den koopman het teeken was, dat het de vereischte
kwaliteit bezat. Iedere drapenier moest bovendien een ijzeren zegel
bezitten, dat van zijn merk was voorzien. Zijn naam en de afbeelding van zijn „signet" werden in een klein register geplaatst „om
enyegeliks lakenen met zynen merck te kennen". Een afdruk van het
evenbedoelde ijzeren zegel werd door den wever op het weefloot
aangebracht, nadat het laken uit de ramen was genomen 1 ). De
vraag naar de beteekenis van deze teekens brengt ons in contact
met het merkenrecht. Het is de verdienste van Eberstadt, dat hij
voor de middeleeuwsche regeling op het gebied van merken heeft
aangetoond, dat daaraan een bepaald systeem ten grondslag ligt.
Hierop hebben trouwens ook Prof. Posthumus en Prof. Des Marez
reeds de aandacht gevestigd 2 ). Voor deze monographie van de
Bossche ambachtsgilden zijn vooral van belang „die Verkehrszeichen", de „verkeersteekens", wier doel het was, aan den kooper
belangrijke handelseigenschappen van het betreffende product te
garandeeren. Eberstadt onderscheidt drie soorten van verkeersteekens:
a. Haftungszeichen (meesterteeken).
b. Prüfungszeichen (contrôleteeken).
c. Herkunftszeichen (teeken van herkomst).
a. Het

meesterteeken.

Dit teeken, door Eberstadt ook wel „Individualzeichen" genoemd,,
in tegenstelling met beide andere, die hij als „Korporationszeichen" aanduidt, werd gewoonlijk door den meester zelf op het
product aangebracht. Hierdoor nam deze de aansprakelijkheid op
zich voor de goede hoedanigheid van het door hem vervaardigde
1) B. 78, art. 47, art. 28, art. 54, art. 56.
2
) Eberstadt, Französische Gewerberecht, biz. 186—ггб; Posthumus, Leidsche
Lakenindustrie, I, biz. 169—176; Des Marez, Organisation, blz. 281, blz. 295;.
Gierke, Privatrecht, I, blz. 726, e.v.
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product. Het teeken had ten dçel den meester als producent aan
te wijzen en verantwoordelijk te stellen. Zoo lezen we in een keur der
smeden van 1540:
„dat alle diegeenen, die nu ter tijd meester off meestersse sijn
des voors. ambachts van den smeden ende namaels werden
sullen, te weten van den slootmakeren, harnasmakeren, mesmakeren, seyssenmakeren, sigtmakeren, scheermakeren ende
pannemakeren, etc. dat een iegelijck van hen een Sonderlinge
teyken kiesen, slaen ende houden sal, dat een teyken van den
anderen merkelijk gescheyden, sooverre sy huiden des daegs
of voor deser tijd geen teyken gehad en hebben of hebben,
twelk sy sullen houden in dien gevallen, met welken teyken
hen werk, dat sy sullen maecken, dat een uit ende van den
anderen sal moogen kennen, opdat niemand by hen werk bedroegen en worde ende dat sy daermede de een den anderen
niet te kort en doen" 1 ).
Niet altijd echter was het de meester „zelf", die het meesterteeken
aanbracht. Het „signet" van den drapenier werd door den wever
„opt weveloet" van het laken aangebracht en had, zooals gezegd
ten doel „om eneygeliks lakenen met zynen merk te kennen". Het
diende om den drapenier voor gemaakte fouten of geconstateerde
gebreken in het product verantwoordelijk te kunnen stellen. Voor
het eerst ontmoeten we het meesterteeken in Den Bosch in een
ordonnantie op de vervaardiging van goud- en zilverwerk van 1445.
Deze ordonnantie verplichtte iederen meester om alle zilverwerk,
geslagen of gegoten, en alle gouden voorwerpen, die een wettelijk
vereischt goud- of zilvergehalte hadden, te teekenen „mit heurs selfs
teken". Het op deze manier geteekend werk moest dan aan de keurmeesters ter keuring worden voorgelegd. Vonden deze het werk niet
„lofbaer", dan werd het in stukken geslagen, de meester ontving de
stukken terug en liep bij zilverwerk een boete op van een loot „fijn
silver", zoo dit werk meer dan een halve mark 2) woog en een half
loot „fijns silvers", zoo het gewicht minder bedroeg; bij goudwerk
bedroeg de boete een „engels fijns gouds", zoo het werk meer dan
3И Engels woog.
In de regeling der tingieters ontmoeten we verschillende artike
len, zooals kannen, grijze kannen, „oirkommen", „wermoesschotelen",
„souzieren", „soutvaten", „maten trejoren", deksels van steenen
i ) B. iji,
2

art. 19.

) Een half pond van acht ons.
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potten, e.a., waarop de meester verplicht was een meesterteeken aan
te brengen. Het doel was „dat men kennen mach, wie se gemaeckt
heeft". De producent moest steeds aangesproken kunnen worden
wegens fouten in de samenstelling van het artikel gemaakt. Zonder de
aanwezigheid van het meesterteeken mochten de artikelen dan ook
niet buiten het huis van den producent worden vervoerd. Geen
smid mocht:
„voortaen andere teeken slaen off kiesen dan sijn gewoonlijk
teeken en tselve nog by toedoen vermeerderende, nog by
afdoen verminderende, nog veranderen, op den peen van ses
carolusgulden".
Alle werk dat hij maakte moest geteekend worden. In dit verband
zij opgemerkt, dat hij die meester wilde worden bij het afleggen van
de meesterproef een „teeken off merk" had te kiezen, zooals blijkt
uit de volgende passage:
„Ende om hetselve (teeken) by goeder kennisse onderhouden
te worden, sal een iegelijk, die meester begeert te worden, in
het doen van syne proeve sijn teeken off merk kiezen, maer
soodanige, dat geen teekenen van anderen meesteren desselven ambagte gelijk en sy, welke teeken alsoo gekooren ende
ook alle andere meesterenteekenen men slaen en sal in een
loot ende laeten hetselve loot berusten onder de deekenen
ende keurmeesteren, ten eynde sy tallen tyden moogen visiteeren off iemant des anderen teeken contrefeyte off sijn verandere, verminderde of vermeerderde".
Ook de speldenmakers beschikten over een meesterteeken en waren
verplicht om iedere duizend spelden van „hun selfs merck" te voorzien. Er werd ook bij hen streng tegen gewaakt, dat geen ambachtsman het merk van een anderen meester gebruikte. In een keur van
iy53 lezen we:
„Ende oft gebeurde, dat yemant van den voors. ambachte hen
verorderde te seltene eens anders meesters oft meestersse
merck op sijn goet, die sal verbueren, soo dickwils hy dat op
sijn goet geset sal hebben, van elcken mercke sess carolusgulden, te deylen als voor; ende soo wat goet, dat men voortaen vynden sal ongetekent ende ongemerckt, dat uytgedragen sal wesen buyten den huyse, daert gemaeckt is, dat sali
verbeurt sijn" 1 ).
1) B. 59, are. 3; B. 104, art. 13, art. 6, art. 19; B. 131, art. 20; B. 142, art. 43.
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Uit een en ander blijkt, dat het meestertceken een tweeledig doel
had. Eenerzijds was het er op gericht den eigenaar van het teeken
te beschermen tegen ieder, die van hetzelfde merk gebruik maakte;
anderzijds beoogde het, zooals we zagen, den producent aan te wijzen,
die er oneerlijke praktijken op nahield. Diens overtreding kon immers
met behulp van het teeken gemakkelijk worden opgespoord en bekeurd.
Het meestertceken maakte een integreerend bestanddeel uit van
het vermogen van den meester. Afgescheiden van diens bedrijf kon
hij er over beschikken en het bij- testament aan een derde overmaken.
In 1566 droeg b.v. de messenmaker Paulus van Waalre, het meesterteeken, dat zijn overleden vader reeds tijdens diens leven op zijn
messen plaatste en dat uit een „trecktange" (knijptang) bestond, over
aan den messenmaker Bartholomeus Jans.
„Pauwels, als nu ter tijt oudste soene Wilner Jans van Waelre,
meester als hy leeffde des ambachts van de mesmaickeren
binnen der stadt van sHertogenbossche als geslagen hebbende
inne syne leven opte messen de geheele trecktange, welcke
teeken van der trecktange voirschreven mits dood ende afflyvicheyt van wylen Jannen synen vader achtervolgende den
innehouden van de charte van den voirs. ambacht, alsoe hy
seegde, op hem waer gesuccedeert ende verstorven. Ende heeft
alsoe het voorsz. teeken, genoempt die trecktange, met allen
de gerechtigheyt desselffs, wess dyen aencleeft, wettelijck ende
erfelijck opgedraegen ende overgegeven Bartholomeuss Janss,
mesmaeckere, tsamen metten alinge rechte hem eenichsins
competerende van denselven Bartholomeus ende synen erven
metten erfrecht te hebben ende te bezitten. Datum undesima
Junii X V c L X V I " 1 ) .
Ook bij de goudsmeden gebruikten de afstammelingen het meesterteeken van hun voorouders. De sleutel, die in 1538 het meestertceken
was van Aert Joerdens, blijkt in later jaren eigendom van Gabriel
Aert Joerdens te zijn 2 ).
h. Het

contròleteeken.

Het contrôle-teeken bood in het algemeen de garantie, dat het
product de wettelijk voorgeschreven keuring had ondergaan en de
1) Notaris protoc. 236, fo. 62, Rijksarchief 's-Hertogenbosch; Mosmans, Meestermerk, blz. 168.
2) Crooy, Orfèvres de Bois-le-Duc, blz. 7.
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veronderstelde kwaliteit bezat. Het garandeerde aan den kooper de
deugdelijkheid van het product en was daarom het belangrijkste van
de drie merken. Niet iedere controle evenwel ging gepaard met het
aanbrengen van een contrôlemerk. De controle zelf ontmoeten we
op ieder terrein van ambacht en nering, maar de control emerken
treffen we slechts aan bij enkele exporteerende takken van bedrijf.
En ook dan nog blijven zij beperkt tot die bedrijven, welke zich met
de bewerking van wol, leer, goud en zilver, tin en staal bezig houden.
De ambachtscorporaties die in de lakennijverheid waren ingeschakeld, hebben waarschijnlijk het meest tot ontwikkeling van het contrôlemerk bijgedragen. Als bewijs voor deze bewering mag het volgende dienen. In 1371 worden Herman Ketelaar en Art. Osken als
zegelaars van laken vermeld. Ze hadden een laken ten onrechte gezegeld en werden daarom uit hun ambt ontzet. Dit geschiedde onder
de verzwarende bepaling, dat zij nimmer een beëedigd ambt meer
in de stad mochten aanvaarden, terwijl Art. Osken gedurende tien
jaar uit de stad werd verbannen. Alleen van Herman Ketelaar wordt
gezegd, dat hy ontzet wordt „van sinen dyenst die hi hadde van der
vors. stat weghen". Waarschijnlijk dus werden de zegelaars deels
door de ambachtsgilden en deels van stadswege aangesteld. Dit vermoeden wordt bevestigd door hetgeen we in een keur der vollers van
1377 vinden opgeteekend. N a de wettelijke regeling der verkiezingsprocedure van de gezworenen, die in de toekomst jaarlijks door de
aftredende gezworenen worden aangewezen, lezen we ten aanzien
van den persoon, met controle en zegeling belast:
„Ende dan sullen dese (d.z. de nieuwe gezworenen) enen
segelleer kyesen op horen eet, dien en pleecht men niet te
wederseggen" 1 ).
In de ordonnantie op „die draperyen ende wolwerc" van 1471
heeft de overheid de contrôle in de „kapitalistische" lakenindustrie
geheel tot zich getrokken. In het heele productieproces is geen deelarbeid aan te wijzen, die buiten contrôle valt. De controle op de
bewerkingen van de „blotsteren", de „scroetsteren", de „keymsteren"
en de „spynsteren" werd verricht door de zegelaars. Hun eventueele
goedkeuring echter werd niet door het aanbrengen van een merk
gevolgd, omdat zulke werkzaamheden nu eenmaal bezwaarlijk aan
zegeling onderworpen konden worden. Dit was wel het geval met
i) B. 20; B. 23, art. 37.

de deelbewerking van de „nopster", die het weefsel van den wever
ontving en de oneffenheden en knoopen uit het laken verwijderde
met behulp van een nop- of steekijzer. Oordeelden de comzegelaars,
dat de nopster haar werk goed verricht had en het laken deugdelijk
genopt, dan teekenden zij met een „teykenyser" (looden tang) en
brachten een bijzonder lood aan. Soortgelijke tusschenkeuringen
kwamen ook voor bij het weven, het vollen en het verwen. Ten aanzien van de zegeling na het vollen lezen we:
„Item alle zegelbair laken sal men in een huys brengen, dat
men. dairtoe ordineren sal uut des volres huys om te comsegelen ende op een zeker ure, die men dairtoe ordineren sal,
ende dair sullen die comsegeler die laken besien, ende eest
sake, dat sy des verdient hebben, soe sullen sy se (den comsegel) toeslaen".
Lakens, die geverfd waren, werden, zooals we in het vorig hoofdstuk reeds zagen, op het staal onderzocht en ontvingen na keuring
een staallood. Dit lood werd met een kleine tang aangebracht. Hierover zegt de ordonnantie:
„Item dat men van nu voertaen die verwers stalen sai metter
cleynder tang".
De belangrijkste zegeling evenwel, waar het voor den koopman op
aan kwam, vond plaats aan de ramen in „den hove". Daar geschiedde
de uiteindelijke keuring. Naargelang de lakensoort en de kwaliteit
werden groóte of kleine looden aangebracht. Daarom vinden we in
de betreffende ordonnantie vermeld:
„Item ende of den zegeleren eendrachtelic verdocht, dat
ennige laken den grooten zegel niet verdient en hadden, soe
sullen sy dat laken zegelen met enen cleynen loet ende toeslaen
metter nyder tangen".
Om het eindbod aan te brengen waren n.l. drie tangen in gebruik.
Een groóte en een kleine, terwijl in 1471 naast de kleine nog een
nieuwe, een derde tang werd ingevoerd,
„gefigureert ende gegraven op deen zyde met eenen boemken
ende op dander zyde met drien litteren, spellende Bos, ende
met deser nueuwer tangen sal men die laken slaen opter
ramen".
Deze nieuwe tang werd gebruikt om een klein zegel aan de ramen
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aan te brengen. Dit geschiedde, wanneer het laken bepaalde gebreken
had, maar overigens van goede kwaliteit was. Prof. Posthumus
spreekt hier in navolging van Eberstadt van een minderwaardigheids 1
teeken 1 ) .
De betere soorten ontvingen meer dan één lood aan de ramen.
De ordonnantie noemt enkele van deze betere soorten. Scharlakens
(beste soort lakens): deze moesten minstens 80 gangen hoog in de
ketting geschoren zijn en 15 kwart of 3% el in het riet gezet d.i. over
een breedte van 3 % el uitgespreid in den rietkam; „die overste
soerte", d.i. de volgende soort, behoorde 70И gang hoog geschoren
te zijn in een rietkam van 3И el. Aan de droogramen moest deze
soort minstens 3 el breed gerekt worden,
„ende die sal men segelen met drie loten groet of cleyn, also
als sy verdienen".
De „myddelste soerten" werden 60 gangen hoog geschoren en
ontvingen op het weefgetouw in het midden aan iedere zijde van dé
helft van het laken een weeflood. Door ieder lood, dat uit twee
helften bestond, waartusschen de draden gelegd waren, werden 8
lijstdraden of zelfkanten getrokken. Met de groóte tang werden dan
de twee helften van ieder lood tegen elkaar geknepen. Op de ramen
werden bovendien nog twee eindzegels aangebracht. In 1503 werd
voor het aanbrengen van het weeflood bij smallakens een nieuwe
kleine tang geordineert. In de desbetreffende ordonnantie van 1503
lezen we:
„Item dat noch geordineert is een cleyn tange daer men smallaeken mede segelen ende toeslaen sail opt getouwe, die eene
zyde met een loeten leeuken ende die andere zyde mit eenre
S gegraven".
Lakens, die niet aan de vereischte kwaliteit voldeden, mochten
geen eindlood ontvangen. Zij werden in twee of drie stukken
gesneden, zoodat ze minder verkoopbaar werden. Soms werd het
haakgaren afgesneden. Ook gebeurde het, dat de looden werden verwijderd ofwel werd het geheele laken verbrand. Om ertegen te
waken, dat de zegelaars lakens van slechte kwaliteit zouden zegelen,
1) Eberstadt, Französische Gewerberecht, biz. n o ; Posthumus, Leidsche lakenindustrie, biz, J73.

¿17

werden de zegelaars verplicht om tijdens hun ambtsperiode ook een
bepaalde letter van het alphabet op het gezegelde stuk aan te brengen.
Hiervoor gold de volgende bepaling:
„Item omdat hem alle zegeleren, die Wesen sullen, seamen
sullen quade laken te zegelen, soe sullen sy een teyken doen
maken ende dair sal men die A af doen vylen ende doen der
een В op graven ende alsoe alle jair vervolgende doen ver
graven, soe lange dan den A.B. uut is. Ende die letter zullen
die zegeier op die loten slaen tierst als die laken geregelt sijn,
eer zy van der ramen comen sullen, dat men dairaen kennen
mach, wat elck in zijnre tijt gezegelt heeft" 1 ) .
Minder ingewikkeld waren de contrôleteekens bij de ambachtscorporaties. Voor het eerst vinden we daarvan melding gemaakt in
een keur van 1377 bij de looiers. Blijkens den inhoud dezer keur
mocht niemand gelooid leer verwerken, koopen, verkoopen of uitvoeren,
„het en sy gekoert met des ambachts teyken, geteykent by den
geswoeren koermeesteren ende dekenen, die van sambachtswegen daertoe geset sullen sijn ende geswoeren hebben op
heuren eedt".
Het teekenen vond plaats met het „ambachtsyser" (gildetang),
aan den bovenkant van de gelooide huid en had ten doel de garantie
te bieden, dat goede huiden werden verzonden „tot Cuelen oft tot
anderen gueden mercten". Het teeken werd geweigerd, zoo het leer
„overlaeden weer met waeter" en „nyet loffbaerlijck gesneden".
Wanneer de rug niet zoo deugdelijk uit de huid gesneden werd, dat
dit deel verzonden kon worden, werd het teeken verwijderd.
Bij de goudsmeden werd het aanbrengen van het contrôle-teeken
door de ordonnantie van 1445 geregeld. Indien het goud en zilver,
dat zij ter keuring aanboden en dat van het meesterteeken voorzien
was, door de keurmeesters was goedgekeurd, teekenden dezen het
„mitter stat teken, dair toe geordineert". Alle voor verkoop bestemde
artikelen waren teekenplichtig, uitgezonderd klein werk, „wegende
onder enen loet, te weten doppen, platen, litteren of des gelijxs, dat
te cleyn is te tekenen".
1) B. 78, art. 15, art. 20, art. 11, art. 24, art. 27, art., 28, art. 38, art. 43,
art. 46, art. 47, art. j i , art. 54, art. 6Я, art. ,71, art. 76, art. 77, art. 94.
art. 101, art. 107.
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Blijkens een keur van 1503 hadden de keurmeesters op elk stuk
werk, dat zij moesten waardeeren, twee merken te slaan „deen van
der stadt wegen ende dander van hure selffs wegen". Te Brussel bestond het contrôlemerk uit een leeuw, in Den Bosch uit den boschboom met een kroon er boven 1 ). De merken, die we bij de looiers
sinds 1377 en bij de goudsmeden in 1503 aantreffen, zijn werkelijk
gildemerken. Ditzelfde kunnen we niet zeggen van de teekens, die
we bij de tingieters, de smeden, en de speldenmakers ontmoeten.
Buiten het meesterteeken beschikten de tingieters over een merk
„metten boom" en een merk voorstellend een „hamer metter croonen". Deze werden evenwel 'niet door de keurmeesters aangebracht,
maar, evenals het meesterteeken, door den meester zelf. Tegen den
onderkant van groenteschotels en koppen werd het meesterteeken
en de stadsboom geplaatst en op den rand der schotels de hamer met
kronen. De smeden mochten naar de markten van Antwerpen,
Brugge, Bergen-op-Zoom of andere plaatsen geen spijkers vervoeren,
daar verkoopen of slijten, tenzij ze in de stad gemaakt waren en
daarop door den meester, buiten het meesterteeken, „een vaenken
metter stadwapen" was aangebracht, „om daerby te weeten, dat het
Bossche nagelen sijn". Op alle sichten en seizen werd de stadsboom
geplaatst. Ook de speldenmakers brachten op elk half dozijn van
iedere duizend spelden het meesterteeken aan en den stadsboom;
eveneens op iedere duizend groóte spelden s). Reeds uit de motiveering van het voorschrift bij de smeden, waarom op de spijkers een
vlaggetje met den stadsboom moet worden aangebracht, blijkt, dat
daarbij van een contrôle-teeken geen sprake is.
Vermoedelijk geschiedde in bovengenoemde ambachten het aanbrengen van teekens oorspronkelijk door het gilde zelf. Maar zoo
dikwijls naar bepaalde artikelen, wellicht om de goede kwaliteit,
een groeiende vraag ontstond, en deze derhalve in steeds grootere
hoeveelheden moesten worden vervaardigd, veroorzaakte het aan1) B. 24, art. 3, art. 1, art. 41; B. 59; art. 3; B. 103, art. 27. Sinds de tweede
helft van de 18-de eeuw werd ook de Wildeman met een knots in de hand als
telken gebruikt. Van 1503 dateert de gewoonte, dat de keurmeesters tijdens hun
ambtsperiode een bepaalde letter van het alphabet aanbrengen, zooals de lakenzegelaars dit in 1471 kennen. Een en ander geschiedde om steeds te kunnen controleeren, welke keurmesster een bepaald stuk had goedgekeurd en van het controle-merk voorzien. Het gebruik moet ook bij de goudsmeden op wettelijk voorschrift hebben berust. Crooy, Orfèvres de Bois-le-Duc, blz. 13, blz. 16.
2) B. 104, art. 6, art. 12; B. 131, art. 17, art. 30; B. 142, art. 44.
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brengen van controle-merken ernstige practische moeilijkheden. In
zulke gevallen liet men weliswaar de teekenen zelf niet varen, daar
zij in den vreemde steeds de kwaliteit hadden gegarandeerd, maar
werd door intensiever controle er naar gestreefd, dat de artikelen
op de vreemde markten hun goede faam behielden. Op die wijze
werden de teekens, zoodra ze door de meesters zelf werden aangebracht, van controlemerk teekens van herkomst.
c. Teeken van

herkomst.

Dit teeken hield een aanwijzing in van de stad, waaruit een artikel
afkomstig was. Zeker hebben ook afdrukken der zegels van het
stadswapen, voorzien van een opschrift en door den meester aangebracht, als teekenen van herkomst dienst gedaan. De herkomst van
het laken kon vaak ook worden vastgesteld door kenmerken van het
laken zelf. We wezen er immers op, hoe het laken van iedere stad zijn
eigen lengte en breedte had; ook de lijst, d.i. de zelfkant langs de
zijden van het weefsel en het haakgaren, dat langs de breedte van
het weefsel werd aangebracht, alsmede het haakgaren, dat langs de
breedte van het stuk werd geweven, golden met de kleuren als aanduiding van de plaats van herkomst. Nog een ander merk van herkomst bestond in de „voude" die in de „gereyderye" in het laken
werd geperst. Elke draperie-stad immers had n.l. haar eigen vouw 1 ).
Bij de ambachtscorporaties treffen we, afgezien van den toestand bij
de looiers en de goudsmeden, niet alleen geen controle-merken aan,
maar ook golden de uiterlijke kenmerken, zooals we ze in de lakenindustrie ontmoeten, bij de ambachtsgilden veel minder als aanwijzing van de plaats van herkomst. Hier lag alle gewicht op het herkomstteeken. Het herkomstteeken waarborgde de kwaliteit en was
tevens een aanwijzing voor de herkomst. Het verwondert dan ook
niet, dat het onder strenge wettelijke bescherming stond en dat de
stadsoverheid in geval van nabootsing door de ambachtslieden uit
andere steden, aanstonds daartegen optrad. In dit verband vermelden
we hier, hoe de Amsterdamsche smeden in 15 j i zich hebben bezondigd door het werk der smeden van 's-Hertogenbosch na te maken.
Dit voorval vinden we treffend geïllustreerd in de volgende passage
uit een ordonnantie van Amsterdam:
„Alzoe M.H. van den Gerechte verstaen hebben ende oick
onderricht zijn van wegen der stadt van 's-Hertogenbosch,
1) Posthumus, Leidsche lakenindustrie, I, blz. 97, blz. 98, blz. 17$.
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hoedat zekere messemakers, busmakeren ende andere smeden
in dese landen van Hollandt woenende, hen zouden hebben
veroirdert ende noch dagelics veroirderen zouden te contrefayten den taessen, bussen, zeyssen, bylen ende andere instrumenten, den voors. ambachte aengaende, die binnen der stadt
van 's-Hcrtogenbosch voirs. gemakt werdden, dairop te stellen, slaen ende contrefeyten den boom twelck is 't wapen
derselver stadt, al tot grooten schade ende achterdeele van
den ambachte van den smeden der stadt voors., die hoer
werck gehouden werden te maken op zekere keure ende dairop
te slaen 't voors. wapen twelck nair rechte nyemant geoirloft
noch toegelaten en is ende wy oick nyet gedoogen en willen
hier ter stede by yemande gedaen te werdden, soe is 't dat wy,
willende hierinne versien ende remedieren, mits dezen ordonneren, willekueren ende gebieden, dat nyemant, wie hy. zy,
poorter oft vreemde, van nu voortaen binnen deser stede oft
vryheyt van dien hem sal moigen veroirderen op zijn werck,
als messen, bussen, zeyssen, bylen eride andere gelycke instrumenten, te stellen, te slaen ofte te contrafeyten den voors.
boom wesende 't wapen der voors. stadt van Den Bosch, op
de verbuerte van denzelve instrumenten ende wercken, die
alsoe geteykent ende gecontrefaict sullen wesen, ende bovendien arbitralycken gecorrigeert te weerde, roe naer recht«
behoeren sal" 1 ).
De Amsterdamsche
sprongteeken misbruikt
doorgaan en aldus een
hoe groóte waarde de
toegekend *).

smeden hadden derhalve het Bossche oorom hun producten voor Bosch werk te doen
grooter afzet te verkrijgen. Wel een bewijs,
concurrenten aan het Bossche merk hebben

1) v. Dillen, Bronnen, I, no. 365.
2) Naast de „Verkehrszeichen" noemt Eberstadt de „Stückzeichen". Het
„Stückzeichen" diende om de identiteit van bepaalde go'ederen vast te stellen.
a) In den handel werd het „Stückzeichen" gebruikt om vrachtgoed te indentificeeren. Meestal had het den vorm van een kruis in allerlei afwijkende figuren;
ook eenvoudige meetkundige teekens kwamen voor. Het teeken vergemakkelijkte
het bewijs van het eigendomsrecht en voorkwam ruiling en vervalsching van
goederen.
b) Op het gebied van het handwerk ontmoeten we het steenhouwersteeken.
Over de beteekenis van dit te;ken bestaan meerdere hypothesen. Volgens de eene
hypothese gaf het teeken de plaats aan waar de vooaf bewerkte steer.en bij het
opmetselen in het bouwwerk moesten worden aangebracht. Volgens een andere
werd het door de steenhouwers gebruikt in verband met de loonafrekening. Een
derde hypothese acht het van den butselaar afkomstig, die den steen in de groeve
gehakt heeft; het diende dan deels ter vaststelling van de kwaliteit, deels stond
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Collectieve bedrij fsmaatre gelen.
Voor iederen ambachtsman, die zich met productie van goederen
bezighield, was de beschikking over voldoende grondstoffen van
groot belang. Zoolang deze in de stad of haar onmiddellijke omgeving
aanwezig waren, bracht de aanschaffing ervan weinig of geen moeilijkheden met zich. Moesten zij echter uit den vreemde worden aangevoerd, dan ging dit meestal met groóte moeilijkheden gepaard. Het
meest kwamen dergelijke moeilijkheden voor bij de ambachten, die
in hun afzet hoofdzakelijk op export waren aangewezen. Waren er
echter handelaren, die zich speciaal met den import van de betreffende grondstoffen bezig hielden, dan werden deze moeilijkheden
voor een groot stuk weggenomen. Dit was o.m. bij de tingieters het
geval. Zoo zien we in 1483 op de Koudemarkt te Bergen-op-Zoom
Jan Kempe, koopman van Den Bosch, van Zybert van Huysen,
koopman' en burger van Keulen, Engelsch tin koopen ter waarde van
niet minder dan 22 ponden grooten Vlaams, welk tin aan de Bossche
ambachtslieden werd verkocht en door dezen verwerkt 1 ). Toch was
deze toestand niet zonder ernstige gevaren voor de ambachtslieden,
wijl zij daardoor afhankelijk werden van den handel, zoowel ten
aanzien van de kwaliteit en de prijs, als met betrekking tot de hoeveelheid der ingevoerde grondstoffen. Geen wonder dus, dat sommige
ambachtsgilden zich in hun wetgeving met den aanvoer van grondstoffen bezig hielden. Het meest voorkomend voorschrift was wel,
dat ieder meester, die een koop afsloot, de overige leden der corporatie, wanneer zij dit verlangden, aan den koop moesten laten deelnemen, tegen denzelfden prijs, waarvoor hijzelf de grondstoffen had
ingekocht. Reeds in de smedenkeur van 1302 vinden we in dit
verband vermeld:
„In den iersten so hebben gheordineert die vors. meesteren
of smeed, soe wanneer yemant hoerre of enighe colen, yser,
bet in verband met de loonafrekening. Naar de opvatting van den Heer J. Mosmans, Archivaris van de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, gaf het teeken te
kennen, dat de steenen door de steenhouwers naar den eisch van het ambacht
gemaakt waren. Het was evenwel geen „meesterteeken", daar het ook door de
„gezellen" werd gebruikt. Naar zijn meening was het dus wel een „Haftungszeichen", maar sui generis. Eberstadt, Französische Gewerberecht, blz. 188—blz.
189. Mosmans, St. Janskerk, blz. 317, e.v.
1) Protocollen van rentebrieven en recognitiën, Gem. Archief, Bergen op Zoom,
R 297, folio l i j , recto.
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stael, of enich ander dine tot horen stneedeambacht vors.
horende sal copen of solen copen, dat een ander smit der
voers. stat van tsHertoegenbusch, die daer niet bi en sal
sijn, weder hi in dieselve stat van tsHertogenbusch of daerbuten sal sijn, eest dat hy dat dine, van den ander oft
anderen ghecoft, sal willen hebben tot behoef des smeedsambachts vors., sal hebben daeraf also groten deel als hi sal
willen, op alsulcken loen denwelken dat deel dies dines van
den ander of anderen sal sijn gecoft".
Deze uiting van sterke solidariteit vinden we terug in een keur
van hetzelfde ambachtsgilde van 1463, ja zelfs nog in een keur van
1540. Wel een bewijs, dat de betreffende regeling in een ware behoefte voorzag 1 ).
Overigens werd zoo'n regeling niet enkel aangetroffen bij de
smeden; ook bij de ambachtscorporatie der handschoenmakers,
waarin sinds 1448 ook het ambacht van de nestelmakers, de riemmakers, de taschmakers, de buidelmakers, de witleermakers en de
perkamentmakers was georganiseerd, golden dezelfde bepalingen.
We lezen in de wetgeving van deze corporatie:
„Item soo waar een meester van den voors. ambagi over
ennige comenschappen stonde, die totter voorsz. ambagt behoorende waar, om die te coopen, ende dan een sijn medeambagtman over hem quam ende die comanschappen mede
eysch en mede hebben woude, dat hy se gecoft hadde of
gevoorwaart."
Hetzelfde voorschrift vinden we ook in de wetgeving van de
schrijnwerkers, de bontwerkers, de timmerlieden en de schilders 2 ).
Toch werden door dat voorschrift niet alle bezwaren ondervangen. Want hadden één of meer gildebroeders een partij grondstoffen
gekocht, dan bleef altijd de mogelijkheid bestaan, dat de minst financieelkrachtige meesters niet in staat waren hun deel daarvan te betrekken. Ook de mogelijkheid van voorkoop — al was deze dan niet
groot — bleef bestaan. Deze bezwaren nu werden weggenomen door
de collectieve koopovereenkomst, ook ambachts- of gildekoop genoemd. Het economisch voordeel van den gildekoop was, dat willekeurige prijsbepaling door den handel tot een minimum beperkt
werd en de ingekochte grondstoffen steeds aan de wettelijk gestelde
1) B. 5, art. 1; B. 71, art. 9; B. 131, art. n .
2
) B. 25, art. 8; B. 101, art. 4; B. 135, art. 11; B. 145, art. 5,
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kwaliteitseischen voldeden. Bij de koop trad het gildebestuur namens
de ambachtscorporatie als inkooper op, sloot namens het gilde de
overeenkomst af en distribueerde de gekochte grondstoffen onder al
de gildebroeders. Aan de financieel zwakke broeders werd dan
crediet gegeven. Vooral in de textielnijverheid kwam de ambachtsof gildekoop veelvuldig voor 1 ). In dit verband lezen we in de wetgeving der vollers van 1377 de navolgende bepaling:
„Item wat die gesworen copen van eerden ende van karden
ende die dan geloeft, dat hijt medenemen sal, ende des niet en
dede, die is XXL s. ende diet medeneemt ende niet en betaelt,
als hijt sculdich is te betalen, dat die gesworen hem sijn were
sullen verbieden, teynt hijt betaalt heeft; also dicke als hi
dairover werct, is hi om XXVII d(enarien)" 2 ).
Ontwijfelbaar is in vorenstaande passage sprake van een zuivere
gildekoop. Ook ten aanzien van de aanschaffing van de weed en de
mede bij de weders en verwers heeft vermoedelijk de gildekoop bestaan s ). In 1499 echter was hij verdwenen. Toen immers moesten de
verwers, die een hoeveelheid weed inkochten van 25 kuipen of meer,
één kuip afstaan aan de corporatie. De op deze manier verkregen
hoeveelheid werd eens per jaar verkocht en de opbrengst besteed ter
verlichting van het beeld van den H. Jacobus boven het ambachtsaltaar in de St. Janskerk 4 ).
Tot de collectieve bedrijfsmaatregelen dient ook het verplicht
collectieve gebruik van bepaalde bedrijfsinrichtingen te worden gerekend. Meestal waren dergelijke inrichtingen van belang voor een
behoorlijke heffing der landsheerlijke rechten en voor een doelmatige
productie of distributie van goederen door de handwerkers. Vandaar
dat de hertog reeds in de vóórcorporatieve periode, ja zelfs nog
vóór dat de eigenlijke stadsstichting had plaats gehad, zulke inrichtingen in het leven riep. De gezamenlijke ambachtslieden traden dan
op als pachter. Eerst in later tijd, toen de ambachtscorporatie kapitaalkrachtiger werd en de gildebroeders naar een zoo groot mogelijke
onafhankelijkheid streefden, trachtten zij door koop eigenaar van
die inrichtingen te worden. Ook zien we dan hen zelf er toe overgaan bepaalde inrichtingen in het leven te roepen. Het voordeel van
1)
2)
3
)
*)

Wege,
В. 23,
Wege,
В. 99.

Zünfte, biz. 24.
art. 17.
Zünfte, biz. 24.
а»· 2 j .
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zulke centrale bedrijfsinstellingen was vooral gelegen in haar nivelkerende werking. Niet alleen konden rijken en armen onder dezelfde
voorwaarden van die instellingen gebruik maken, ook de productieof distributievoorwaarden op het betreffende gebied werden door
het verplicht gebruik daarvan voor alle meesters dezelfde.
Tot de oudste gemeenschappelijke bedrijfsinrichtingen behoorden
de centrale verkoopslocaliteiten. Uit een nog aanwezige transportbrief van 1287 blijkt, dat reeds toen een jaarlijksche erfcijns van
dertig solidi overgedragen werd
„de stallo quodam dicto theutonice vac in domo pannorum
apud Buschum Ducis in fine retro ostium versus ecclesiam
fratrum minorum, a latere eiusdem domus, quod proximum
est eidem ecclesie, sito" 1 ).
Er bestond dus reeds toen een lakenhal, gelegen nabij de kerk
der minderbroeders en verdeeld in stallen of vakken, waarover de
gewantsnijders als eigenaar konden beschikken. Uit het document
blijkt n.L, dat de eigendom van een stal aan een derde kon worden
overgedragen. De hal zelf bleef eigendom van den hertog, die haar
aan het ambachtsgilde der gewantsnijders verpachtte. Ook blijkt
uit een ordonnantie van 1321, dat niemand in Den Bosch lakens
mocht snijden en verkopen, tenzij
„in domo pannorum domini nostri ducis, ad pannorum venditionem ex veteri consuetudine ordinata" 2 ).
In 1330 kreeg de stad van den hertog de bevoegdheid om, zoo de
hal voor den détailverkoop te klein werd, er een huis bij te koopen.
Spoedig daarop werd dan ook in werkelijkheid de hal met de „corte
cameren" uitgebreid. Krachtens het reeds aangehaalde privilege van
Hertog Jan III van 1335 verkregen de gewantsnijders in datzelfde
jaar de bevoegdheid hun laken ook buiten het gewanthuis in hun
eigen huis van de hand te doen. Alleen op Donderdag, den wekelijkschen marktdag, waren zij ten aanzien van hun handel aan de
lakenhal gebonden 3 ). Door deze vrijheid kreeg de hal, vooral ook
in verband met den toenemenden invoer van Engelsche lakens, voor
de gewantsnijders minder beteekenis.
i)

B. 3.

2) B. 8, art. 1, art. 3.
3) B. i o , art. 3; B. 12, art. 2.
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Ook de slagers bezaten een eigen verkooplocaliteit, het macellum,
eveneens bestaande uit stalla of vleeschbanken. In de keur der slagers
van 1327 wordt hierover gezegd:
„Quod caro una mactata non portabitur ad macellum dicti
loei de Buscho Ducis vendenda nisi altera die imediate sequente ibidem a iuratis dicti officii diligenter examinanda".
In dezelfde keur lezen we:
„Et quod nullus eorum diversas, sed tantummodo carnes
unius manerie seu speciei in stallo suo vendendas exponet" 1 ).
Ook deze hal was eigendom van den hertog. Dit blijkt uit een
brief van Philips van Bourgondië. Volgens den inhoud van dezen
brief werd in 1419 door hertog Jan IV het benedengedeelte van het
gewanthuis tot vleeschhuis ingericht — het vorige huis was vermoedelijk onbruikbaar geworden — en tegen een cijns van 14 ponden
in eeuwig gebruik aan het ambacht der slagers overgedragen. Blijkbaar was derhalve toen de détailverkoop van laken in de lakenhal
reeds zeer aanmerkelijk teruggeloopen. In 1464 droeg Philips de
Goede ook den zolder boven het vleeschhuis tegen een erfcijns van
twintig oude grosse tournoisen aan hetzelfde gilde over. Dit werd
daardoor dus eigenaar van de geheele lakenhal 2 ). Zooals uit verschillende schepenakten blijkt, waren de vleeschbanken dikwijls
eigendom van de slagers. Maar niet altijd. Dit is de reden, waarom
tweemaal per jaar de stands bij loting aan de gildebroeders werden
toegewezen. Waren er meer gegadigde slagers dan te verloten
stands, dan werd door de dekens een verkoopplaats aangewezen 3 ).
Tegen het vleeschhuis aan bevond zich het panificum of broodhuis.
Dit weten we uit de rekeningen van den rentmeester van het kwartier van Den Bosch van 7 Mei 1408, waarin vermeld wordt:
„van den broethuse, staende aan dat vleeschhuys, gewantshuys ende aen die cameren te sHertogenbosch, dat men in
voirleden tyde plach te verpachten Sinte Jansmisse"....

i) B. 9 , art. 3.
) Brief van Philips van Bourgondië, 1464, bevindt zich in de ambachtskoffer
van het slagersgilde, welke bewaard wordt in het gemeentearchief te Den Bosch.
3) B. 136, art. 2;; Sasse van Ysselt, Huizen en gebouwen, HI, blz. 532, blz. 533.
2
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En iets verder lezen we:
„Van den gewanthuse, staende boven tvoirs. broethuys ende
vleeschhuys in sHertogenbosch, dat men mede plach te verpachten als boven Sinte Jansmisse"... , 1 ).
In 1373, tijdens het bestuur van hertogin Johanna, werd het broodhuis aan particulieren verkocht, nadat het in vier vertrekken was
gesplitst 2 ). De stallen der vischkoopers stonden aan het einde der
haven bij de kraan, in de richting van de markt. Voor zoover deze
stallen aan de vischkoopers niet in privé toebehoorden, waren zij,
in tegenstelling met het broodhuis, het gewanthuis en het vleeschhuis, eigendom van de stad. In 1664 werden alle stallen op de
vischbrug geplaatst, waartoe een huisje, dat op de brug stond, werd
afgebroken. Het ambacht der vischkoopers pachtte toen de stadsstallen van het stadsbestuur; in 1694 bedroeg de jaarpacht 150
gulden. Eerst in 1696 gingen deze stallen in eigendom aan het gilde
over, waarvoor dit een koopprijs van 1400 gulden betaalde 3 ).
Naast deze verkooplocaliteiten, bestonden nog andere centrale bedrijfsinrichtingen. In de lakennijverheid kennen we bijvoorbeeld de
plaats „ter peertsen ende ter lenen". Dit was de plaats, waar de voller
de door hem bewerkte stukken bracht om gemeten te worden. Ook
de hof, waarin de ramen opgeslagen waren, die onder toezicht
stonden van den „remer", was een plaats van belangrijke beteekenis. Immers aan de ramen, die in den hof waren aangebracht,
werden de stukken, die door het vollen gekrompen waren, op hun
juiste lengte en breedte gerekt. Hiertoe werden ze vooraf nat gemaakt en in de zon gedroogd. Ook werd aan deze ramen het laken
op kleinere gebreken onderzocht vóór de zegelaars er de eindcontrole op uitoefenden en de lakens naar de „gereyderye" gebracht
werden, waar ze de eindbewerking ondergingen 4 ).
1) Rijksarchief Brussel, Archief Rekenkamer, Reg. no. $273.
) Schepenakte, Reg. no. ιοί, fol. 135; Sasse van Ysselt, Huizen en gebouwen,
III, biz. J28, e.V.; ordonnantie van hertogin Johanna over den verkoop van het
broodhuis, 137), Archief Godshuizen, Den Bosch.
3) В. 90, art. 7; Register Chr. van Berensteyn, notulen van 7 Mei 1664; notulen
van 8 Januari 1694; de vischmarkt is meermalen (driemaal) verplaatst, v. Heurn,
Stad en Meierije, III, blz. 131; v. Sasse van Ysselt, Huizen en gebouwen, I. blz.
161, e.v.
4) B. 78, art. 73, art. 98, art. 109 Posthumus, Leidsche lakenindustrie, I, blz.
63, blz. 6$.
2
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Het ambacht der looiers en schoenmakers had een runmolen in
eigendom, gelegen buiten de Hinthamerpoort. Deze molen scheen
goed te rendeeren, want jaarlijks werden enkele renten en pachten
uit de exploitatie ervan betaald, t.w. aan den H. Geest 42 gulden,
aan het convent achter de Tolbrug 6 gulden en aan het leprozenhuis te Hintham 1 malder rogge. In 1581 werd deze molen door den
vijand in brand gestoken. Dit bracht moeilijkheden met zich ten
aanzien van de betaling der juist genoemde lasten. In verband
hiermede deden de gildebroeders bij request een beroep op den stadsraad om het entreegeld van nieuwe meesters te verhoogen. N a enkele
vergaderingen van het gilde met een tweetal commissarissen van den
raad in het convent van de Minderbroeders, ging de raad op het
verzoek der requestranten in 1 ). Overigens zij hier nog vermeld, dat
vermoedelijk sommige looiers persoonlijk over een runmolen beschikten. Immers in artikel één van de keur der olieslagers en molenaars van 1550 wordt meegedeeld, dat de meesters van het looiersen schoenmakersambacht hun run mogen malen op molens, die aan
hen zelf of aan hun corporatie toebehooren, of die zij gepacht
hebben. Slechts als de exploitatie zou geschieden door niet-leden
van het gilde, dan waren dezen, evenals zij, die graan malen of olie
slaan, verplicht in het gilde der olieslagers en molenaars te treden 2 ).
Mogelijk hebben de brouwers een moutmolen gehad. We gronden
deze mogelijkheid op een keur der „brieders" van Brussel van 1571,
welke keur in het „Pampiere boek" is opgenomen en waarin verschillende bepalingen voorkomen over het malen van mout in den
moutmolen van het ambacht s ). Op verbeurte van een bedevaart
naar de kerk van St. Petrus en Paulus te Rome of veertig Carolusgulden mochten de brouwers hun mout nergens anders dan in dezen
molen laten malen. Daarnevens werden op voordracht der gezworenen van het gilde, jaarlijks door de rentmeesters van de stad
zooveel personen benoemd als noodig waren voor het malen en
waardeeren van den mout 4 ).
Als collectieve bedrijfshandeling moet ook worden aangemerkt
1) B. I 5 2.
) B. 139. art. 1, art. 2. De Meierij leverde overvloed van eikenhakhout,
waarvan de bast in een molen werd gemalen en in den vorm van run (looistof)
als hulpstof in de looierij werd gebruikt.
3) Mout: koren, vooral gerst, dat men heeft laten kiemen en daarna gedroogJ
heeft om er bier van te brouwen.
4
) Brieders van Brussel, 1571, art. 1.
2
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hetgeen volgt. De ambachtscorporaties, wier leden bij den verkoop
hunner producten in hoofdzaak op vreemde markten waren aangewezen, poogden vanzelfsprekend de moeilijkheden, die zich bij den
afzet konden voordoen, zooveel mogelijk tegen te gaan en de voorwaarden van afzet voor alle gildebroeders zoo gelijk mogelijk te
maken. Dit nu trachtte het gilde te bereiken door de leden te verplichten gezamenlijk de markten te bezoeken. Het gilde organiseerde
dan de reis en zorgde voor het transport der waren. „En bloc"
trokken de gildebroeders erheen en namen zooveel mogelijk gezamenlijk bepaalde verkoopplaatsen, stands of kramen, in. De corporatie regelde en bepaalde dan den tijd, waarbinnen op de vreemde
markt verkocht mocht worden en stelde voorschriften omtrent prijs
en qualiteit der te verkoopen producten. De bontwerkers, die hoofdzakelijk de markten van Antwerpen, Bergen-op-Zoom, Yperen en
Gent bezochten, waren bij dergelijke tochten vergezeld van een
deken of diens gecomitteerde, die hen bij verkoop van ondeugdelijke pelterij op de vreemde markt uit hun kraam kon zetten ^ .
De speldenmakers wezen jaarlijks uit de negen keurmeesters, die
hun corporatie bezat, twee keurmeesters aan, die op de markten
van Antwerpen en Bergen-op-Zoom hun goed controleerden en
tevens moesten toezien, dat de speldenmakers geen vreemd goed
verkochten of dat nog later dan 14 dagen na den „seyndach" goed
per schip of per as voor hen werd aangevoerd 2 ).
Dat de meesters bij hun bezoeken aan de vreemde markten gezamenlijk reisden, vond zijn grond niet uitsluitend in overwegingen
van veiligheid. Duidelijk blijkt dit uit de navolgende mededeeling:
„ende als den volghdach oft treckdach geprefigeert ende
geleeght sal wesen, ende dan daer yemant waer, het waer
meester oft meestersse des voors. ambachts, die hem vermyden te trecken oft te volghen sijn goet, ende waer ter
mercten voors. voer ende alleer den treckdach oft volghdach gepasseert sal wesen, die sal telcker reysen verbeuren
een pont groot vlems" s ).
Er mochten geen handelsrelaties worden aangeknoopt of transacties worden afgesloten vóór allen ter plaatse aanwezig waren.
Aan het loten om den stands en kramen op de vreemde markten
i) B. 80, art. 4.
2) Zie blz. 390.
3) B. 142, art. 38.
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lag de gedachte ten grondslag, dat de gildebroeders als gelijken
moesten worden behandeld. Gewoonlijk kreeg het ambachtsgilde van
het stadsbestuur bepaalde stands in de hallen of bepaalde kramen
in de straten of „rues" aangewezen, die door de corporatie waren
gepacht. In dit gepacht -gedeelte konden de gildebroeders geen willekeurige plaatsen innemen; van te voren moest hierom onder hen
geloot worden. Een enkele maal slechts traden de gildebroeders
zelf als pachter van de stands of kramen op.
Het ambacht der looiers maakte voor den regelmatigen afzet
van leer in Keulen gebruik van bepaalde tusschenpersonen, die
waarden werden genoemd 1 ). Het voordeel van het gebruik dezer
tusschenpersonen was, dat dergelijke lieden, die ter plaatse volledig
georiënteerd waren, het geschikte oogenblik konden afwachten om
met den vreemden koopman in relatie te treden 2 ). Bij de levering
aan een waard werd gebruik gemaakt van een collectief leveringscontract, dat door de dekens namens de gezamenlijke looiers werd
afgesloten. Ook kwam het voor, dat niet het geheele ambacht, maar
slechts een bepaald aantal looiers tot een leveringsovereenkomst
kwam met den waard. Vermoedelijk moesten dergelijke collectieve
overeenkomsten door den raad worden gesanctionneerd, voordat zij
ten uitvoer konden worden gelegd. Het voordeel van zoo'n collectief optreden was, dat de afzonderlijke looier zich niet om den
verkoop van zijn producten behoefde te bekommeren en ten aanzien
van prijs en leveringsvoorwaarden niet rechtstreeks van den handelaar afhankelijk was. Bovendien was aan den individueelen looier
een evenredig aandeel in den afzet gewaarborgd. Ook voor den
waard, zelf een koopman, bood deze collectieve leveringsovereenkomst bepaalde voordeden. Het was immers voor hem veel gemakkelijker zich met de gezamenlijke looiers in verbinding te stellen,
dan met iederen looier individueel. Bovendien kwam hij in een
monopolie-positie telkens, wanneer het geheele ambacht partij was
bij het afgesloten collectief contract. In ieder geval kon hij zijn
concurrenten vrijwel uitschakelen van den verkoop.
Uit een uitspraak van het schepenrecht te Keulen blijkt, dat
deze waarden niet voor de ontvangst der koopsom aansprakelijk

1) Kuskc, Quellen, I, No. 1198, No. 1207, no. 1208. Quellen IV, no. 16 en 17.
Ook treffen we in Den Bosch in den vischhandel waarden aan. B. 86, art. 7,
art. 8, art. 10. Zie blz. 349.
2) Wege, Zünfte, blz. 69, e.v.
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waren, indien zij op het ©ogenblik, dat de koop werd afgesloten,
konden aannemen, dat de kooper credietwaardig was en als zij
bovendien, bij eventueele wanbetaling van den kooper, het noodige
gedaan hadden tot incasseering der vordering. In geldelijken zin
hadden zij dus geen verder gaande verplichting, dan te trachten,
de koopsom te innen en deze aan het ambacht af te dragen. Ingeval
de kooper insolvabel bleek, moest het verlies door de gezamenlijke
looiers worden gedragen. Deze nu woonden ver weg en bleken dikwijls niet in staat hun vordering aanstonds in rechte geldend te
maken, wat meermalen leidde tot onaangenaamheden tusschen de
ambachtslieden en den waard 1 ).
Bovenvermelde collectieve bedrijfsmaatregelen doen ons zien dat
het streven der ambachtsgilden in sterke mate erop gericht was,
zoowel de economische gelijkheid der gildebroeders als hun onafhankelijkheid van vreemde handelaren te bevorderen. Toch zijn die
maatregelen geen corporatieve voorschriften geworden van blijvenden aard. Het langst nog hebben zich de gemeenschappelijke verkooplocaliteiten gehandhaafd. Een verklaring van dit verschijnsel
is wellicht te vinden in de omstandigheid, dat er voor de corporatie
lang niet altijd redenen aanwezig waren om op ander gebied in te
grijpen. Zoo was er voor het ambachtsgilde slechts dan grond tot
het treffen van collectieve maatregelen op het terrein van den inkoop en van den afzet in den vreemde, indien de daartoe geëigende
handelaren ontbraken, of als de ambachtscorporatie het noodig
oordeelde, de economische onafhankelijkheid van haar leden veilig
te stellen.
i) Zie bfz. 382.

H O O F D S T U K IV.
i

DE GODSDIENSTIG-CHARITATIEVE F U N C T I E DER
AMBACHTSGILDEN.
Inleiding.
In het eerste hoofdstuk wezen we er op, dat de archivalische
gegevens in 's-Hertogenbosch ontbreken om aan te toonen, dat de
eerst gevormde ambachtsgroepeeringen in Den Bosch in een tevoren
bestaand verband wortelen. Om deze reden zal het dan ook nooit te
bewijzen zijn, dat de vóór-corporatieve handwerkersverbanden van
godsdienstige broederschappen afstammen. Maar al zouden er wel
documenten zijn bewaard gebleven, dan zouden die gegevens vermoedelijk toch niet op het ontstaan der ambachtsgroepeeringen uit
kerkelijke vereenigingen wijzen. Immers, de ambachtsgroepeeringen
omvatten de beoefenaars van een bepaald beroep, terwijl bij de
godsdienstige broederschap de toetreding gewoonlijk onafhankelijk
was van den aard van het uitgeoefende bedrijf. En al mag dit ook
al niet het geval zijn geweest, m.a.w. al was in deze of geene stad
de broederschap uitsluitend samengesteld uit hen, die eenzelfde
ambacht of nering uitoefenden, dan nog kon bezwaarlijk de stadsof . landsoverheid aan zoo'n kerkelijke instelling haar godsdienstig
karakter ontnemen en haar in een bedrijfsvereeniging omvormen.
Maar al is er geen sprake van ontstaan der ambachtsgroepeeringen
uit kerkelijke vereenigingen, toch wil dit nog niet zeggen, dat het
godsdienstig en charitatief element geen belangrijke bijdrage zou
hebben geleverd in de vorming der beroepsvereenigingen. Wij voor
ons zijn het volkomen eens met Georges Espinas, wanneer deze
auteur in de inleiding van zijn werk „Les origines du droit d'association" schrijft:
„Sans religion, pas d'association, que la religion soit très
souvent une cause, presque toujours un élément, au besoin
une idée de l'organisme. Entre tous les genre? d'association,
l'élément effectif le plus commun est qu'en totalité ou en
partie, elles ont, à titre spirituel, une nature religieuse, disons
même le plus exactement, religieuse-charitable, étant entendu
que la charité est le fond de la religion" 1 ).
i) Espinas, Droit d'association. Tome I, blz. X. ' Deze schrijver neemt aan, dat
de ambachtsgilden van Artois en Fransch-VIaanderen een godsdienstigen oorsprong hebben. Zie noot 2 op blz. 11.
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Om ons van de juistheid van deze uitspraak met betrekking tot
den toestand in Den Bosch te overtuigen, behoeven we slechts de
oudste gildebrieven, die immers hoofdzakelijk op schrift gesteld
gewoonterecht bevatten, in te zien. De godsdienstige-charitatieve
bepalingen, die we in deze keuren aantreffen, wijzen allen in de
richting van een sinds jaren bestaand religieus-philantropisch leven,
welk leven vermoedelijk een der belangrijkste factoren heeft gevormd om aan het bewustzijn van onderlinge saamhoorigheid onder
de ambachtslieden een uiterlijken vorm te geven 1 ). Toen de ambachtsgroepeeringen tot corporaties waren verheven, legden de gildebroeders de gewoonten, die zij op het gebied van godsdienstzin
en naastenliefde gevormd hadden, niet af; integendeel, de zelfstandige eenheid die zij voortaan vormden, bleek bij uitstek geschikt
om hun godsdienstige-charitatieve aspiraties beter te verwezenlijken.
Zulks kwam op meerdere manieren tot uiting. Ten aanzien van het
godsdienstig leven manifesteerde zich dit door:
a) De keuze van een patroonheilige;
b) De oprichting van gildealtaren in de St. Janskerk;
c) De deelname aan het publiek-godsdienstig leven.
a.

Patroonheiligen.

Veel meer dan thans stonden de heiligen in de middeleeuwen in
rechtstreeksche aanraking met het leven. Iedereen kende hun levensloop, hun bijzondere deugden en wonderen, hun legenden en martyrium. Dit gaf aan elk van hen een bijzondere functie, waarin zich
een overvloed van godsdienstig leven kristalliseerde. Vooral de heiligen, waartoe men zich wendde in bepaalde riooden of om genezing
van ernstige ziekten waren vele. Zij werden vereerd met beneficien,
men hield processies te hunner eere en stichtte broederschappen
onder hun naam. In tijden van epidemie — hoe dikwijls werd een
stad er niet mee geplaagd — werden soms dagelijks ommegangen te
hunner eere gehouden om het onheil te bezweren 2 ).
Ook ieder beroep had zijn heilige, aan wien met voorrang boven
andere heiligen een voorsprekende functie werd toegeschreven. Zoo
vereerden de advocaten den H. Ivo, de notarissen den H . Gorgonius,
de kosters den H . Guido, de ziekenverplegers den H . Camillus, de
stalknechts den H . Hormisdas, de doodbidders den H. Joseph van
1) Zie noot 4 op blz. 12.
2
) Huizinga, Herfsttij, blz. 3, blz. 282.

Gi.7i<.lit op de St Janskerk vóór den branü in 1584
Pi ent van Herrovijn
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Arimathea, enz. Op dezelfde manier zochten ook de gildebroeders
zoowel vóór als na de verheffing hunner groepeering tot corporatie
naar heiligen, waarvan de levensloop met hun arbeid in rechtstreeksch
verband stond. Voor meerdere ambachten was op die manier de
patroon van zelf gegeven. Door het beroep, dat de heilige tijdens zijn
aardsche leven had beoefend, was zijn bijzondere functie meermalen
zoodanig bepaald en direct sprekend, dat hij niet alleen in Den Bosch,
maar in geheel West-Europa als patroonheilige werd vereerd, Dit was
O.m, het geval met den H . Eligius, die op talrijke plaatsen als patroon der smeden en der goudsmeden werd vereerd 1 ). De rechtstreeksche verwantschap met het timmerwerk maakte den H . Joseph
sinds de latere middeleeuwen tot den aangewezen patroon der timmerlieden ä ). Het beroep, dat de H . Petrus — zoowel vóór als na
zijn uitverkiezing tot apostel — uitoefende, stond in zoo'n pnmiddellijk verband met het beroep der vischkoopers, dat hun vereeringsbehoefte geen patroon met meer individueel karakter kon
wenschen s ). Eenzelfde algemeen karakter droeg ook de arbeid van
de H . Crispinus en Crispinianus, die de schoenmakers en looiers
als patroon vereerden *) en van den H . Severinus, die in diverse
steden als patroon der linnenwevers werd vereerd 5 ). De H . Cosmas
en Damianus golden om hun beroep in geheel Europa als de bijzondere beschermers van de chirurgijns en barbiers e ), terwijl de Vier
1) Künstle, Iconographie, biz. 194; Allossery, Gildewezen, blz. 193·; Verhavert,
Leuven, blz. 46; Des Marez, Organisation, blz. 415; Overvoorde en Joosting,
Utrecht I, blz. CXLVI.
2
) Lang nam de Josephvereering, vergeleken met de Maria-devotie, in de
middeleeuwen een ondergeschikte plaats in. Onder invloed van de beweging van
Bernard van Siena, Gerson c.a-, kwam hierin verandering. Eerst in 1619 werd
19 Maart tot verplichten feestdag verklaard; 8 December 1870 stelde Paus Pius IX
hem aan tot patroon van de geheele katholieke kerk; Künstle, Iconographie, blz.
352; Huizinga, Herfsttij, blz. губ.
S) Künstle, Iconographie, blz. 493; Allossery, Gildewezen, blz. 194; Verhavert,
Leuven, blz. 46; Des Marez. Organisation, blz. 42$; Overvoorde en Joosting,
Utrecht I, blz. CXLVII.
*) Künstle, Iconographie, blz. 171; Allossery, Gildewezen, blz. 19j, Verhavert.
Leuven, blz. 46, Overvoorde en Joosting, Utrecht I, blz. CXLVII.
S) Künstle, Iconographie, blz. 531; Allossery, Gildewezen, blz. 193; Verhavert,
Leuven, blz. 46. Des Marez, Organisation, blz. 416; Overvoorde en Joosting,
Utrecht I, CXLVII.
") Künstle, Iconographie, blz. 390, Allossery, Gildewezen, blz. 196, Verhavert,
Leuven, blz. 46; Des Marez, Organisation, bh. 425; Overvoorde en Joosting,
Utrecht, I, blz. CXLVII.
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Gekroonden, de Romeinsche martelaren Claudius, Nicostratus,
Castor en Sympronianus om dezelfde reden op de algemeene vereering der metselaars aanspraak konden maken 1 ).
Niet altijd evenwel was de levensloop der heiligen geschikt om
hen om hun beroep, dat zij tijdens hun leven hadden beoefend, tot
gilde-patroon te verheffen. Meermalen dan ook lieten de gildebroeders zich bij hun keuze-bepaling enkel leiden door de legende,
die de volksfantasie om het leven van den heilige had geweven.
Dit was o.a. het geval met den H . Evangelist Lucas en den H. Nicolaas. De H. Evangelist Lucas, dien de schilders tot patroon kozen,
was een ontwikkeld bekeerling uit Antiochië en geneesheer van
beroep (Col. 4 . 14). Naar een legende, die in de zesde eeuw
opkwam, stond hij vooral bekend als maker en schilder van verschillende Madonnabeeiden. Volgens een andere uitleg zou zijn
functie als patroon van het schildersgilde in verband staan met de
groóte nauwkeurigheid, waarmee hij Maria's leven, waarvoor in
de middeleeuwen een hartstochtelijke belangstelling bestond, had
beschreven. Historisch echter staat alleen vast, dat hij een trouw
medewerker was van den H. Paulus en dezen tijdens zijn eerstel
en tweede Romeinsche gevangenschap hulp verleende 2 ). Van den
H . Nicolaas berust alleen op historische feiten, dat hij in het begin
"van de vierde eeuw als bisschop van My ra in Klein-Azië om zijn
groóte milddadigheid bemind was en zijn lichaam in 1087 door
kooplieden naar Bari werd overgebracht s ). Al het overige, dat de
verbeelding om het leven van den heilige heeft geweven, is legende.
Onder meer verhaalt zij, dat de heilige voor een voornaam maar
verarmd heer de bruidschat van zijn drie dochters zou hebben bijeengebracht en om onbekend te blijven het geld 's-nachts door het
raam zou hebben geworpen 4 ). Op een andere keer, zou hij drie
kinderen, die een misdadig herbergierster gedood, in stukken ge·sneden en in een kuip gezouten had, weer ten leven hebben geroepen
en daarna gedoopt. De eerste gebeurtenis nu wist zoozeer de verbeeldingskracht van de kramers te boeien, dat zij hem bijna in iedere stad
!) Künstle, Iconographie, biz. 170; Allossery, Gildewezen, blz. 194; Verhavert,
Leuven, blz. 46; Des Marez, Organisation, blz. 426; Overvoorde en Joosting,
Utrecht I, blz. CXLVII.
2) Künstle, Iconographie, blz. 417.
*) Künstle, Iconographie, blz. 459.
*) Uit áeze legende ontstond de gewoonte om de kinderen op St. Nicolaasdag
met kleine g'schenken te verrassen.
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als patroonheilige kozen. De tweede maakte zoodanïgen indruk op
de verbeelding van de slagers in Den Bosch, dat ook zij zich voldoende met den heilige verbonden voelden, om hem als hun patroonheilige te aanvaarden.
Somwijlen vormden de persoonlijke attributen, waarmee de heiligen werden afgebeeld, de doorslaggevende factor bij de keuzebepaling van den patroonheilige. Zoodra echter de attributen het
karakter en de speciale functie van den heilige moeten uitbeelden,
blijkt van stad tot stad groóte verscheidenheid in het kiezen van
den beschermheilige te hebben bestaan. De dagelijksche aanschouwing
van een geschilderden of gebeeldhouwden Bartholomeus, die in d'
rechterhand het mes draagt, waarmee hem de huid werd afgestroopt,
maakte op de nestelmakers van Den Bosch, die zelf de huid van
gestroopte geiten en schapen verwerkten, zooveel indruk en trok
zoozeer hun genegenheid tot zich, dat zij hun arbeid en belangen
onder zijn hoede veilig wisten. Maar te Leuven waren het de huidevetters, die hem om dezelfde reden tot patroon kozen 1 ). De verbranding van den H . Laurentius tijdens de christenvervolging van
keizer Diocletianus op een gloeienden rooster en het stoken van
den rooster van de volkuip, waarin het laken werd bewerkt, verbijzonderde dezen heilige zoodanig, dat hij als beschermer van de
vollers in Den Bosch kon optreden. Te Brugge daarentegen vereerden de vollers den H . Martinus en te Brussel de H . Genoveva.
Meestal echter is ook met de attributen van de heiligen de keuze
van de gildepatroons niet te achterhalen. Dan blijken verbeelding
en gevoel de doorslaggevende factoren bij de keuzebepaling te
zijn geweest. In een stad, ^ а а г de schrijnwerkers de H . Moeder
Anna vereerden, redeneerden de gildebroeders: J e belangrijkste voorwerpen die een schrijnwerker kan vervaardigen zijn altaren en
tabernakels. De H. Anna heeft het eerste tabernakel voortgebracht,
omdat uit Haar de Maagd is geboren, die Christus voor zijn ge
boorte in Haar schoot droeg. Waar de speldenmakers het Kerst
kind tot patroon kozen, gold de overweging, dat Maria in den
H. Kerstnacht de doekjes van het Kind met spelden zou hebben
vastgemaakt *). Wel een naïeve verbeeldingskracht moet in den
middeleeuwschen mensch aanwezig zijn geweest om den primitieven
geest tot dergelijke conclusies te brengen! In de geschiedenis, de
!) Verhavert, Leuven, blz. 46.
) Künstle, Iconographie, blz. 16.

2

іг6

legende of de beeltenis van de heiligen, vond de geest van den
gildebroeder iets, dat zijn verbeelding zoodanig aangreep, dat de
keuze van de meeste patroonheiligen daardoor uitsluitend kon wor
den bepaald. Bezwaarlijk kan anders verklaard worden, waarom
de verwers in Den Bosch den H . Jacobus tot beschermheilige kozen,
een heilige, die noch in zijn leven, noch in zijn attributen met hun
arbeid iets gemeen had. Te Brugge echter trad dezelfde heilige op
als patroon van de gewantsnijders, te Gent van de schippers en te
Leuven en Brussel van de hoedenmakers. Zoo vereerden de snijders
en droogscheerders in Den Bosch den H . Michael, die te Luik als
beschermer gold van de kramers, te Gent van de kaasverkoopers
en te Utrecht van de riemsnijders. De H . Rumoldus (Rombout)
stond in Den Bosch in het middelpunt van de devotie der korenkoopers, terwijl te Brugge dezelfde ambachtslieden den H . Franciscus vereerden. De H . Johannes Evangelist (in de kokende olie)
was in Den Bosch de beschermheilige van de schrijnwerkers, te
Gent van de olieslagers.
Eenzelfde antwoord moet ook gegeven worden op de vraag,
waarom de drapeniers den H. Andreas, de lint- en passementwer
kers de H . Driekoningen, de molenaars en olieslagers de H . Agnes,
de bontwerkers den H . Christophorus, de hoedenmakers den H .
Antonius en de spelden- en riemmakers den H . Thomas tot hun be
schermheilige kozen.
b.

Gildealtaren.

Hadden de gildebroeders zich eenmaal een patroonheilige ge
kozen, dan streefden zij er naar een altaar te zijner eere in het
geestelijk centrum van de stad, de St. Janskerk te bezitten. Om dit
te bereiken werd door hen een beneficie in het leven geroepen, welk
beneficie aan een bestaand altaar werd gehecht ofwel aan een nieuw,
al dan niet door de gildebroeders opgericht, altaar werd verbonden.
Door het melioreeren van dit beneficie of de oprichting· van nieuwe
beneficien werd dan tevens de vereering van meerdere heiligen aan
eenzelfde altaar verbonden.
Bij een overzicht der gildealtaren in de St. Janskerk mogen we
niet uit het oog verliezen, dat de bouw van deze kerk zich niejt
regelmatig heeft voltrokken (pl.m. 1330—1530). Wanneer de straal
kapellen omstreeds 1390 zijn afgebouwd, worden sommige gildealtaren, die reeds elders in het schip een plaats verkregen hadden,
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naar den kooromgang overgebracht. Dit staat vast voor het St. Nicolaas-altaar, dat reeds in de Romaansche St. Janskerk (1210—omstreeks 1280) werd aangetroffen en voor het vischkoopersaltaar,
toegewijd aan den H. Petrus en Paulus, waarvan het bestaan in 1343
wordt gedocumenteerd 1 ). De jongste gilde-altaren waren aan de
Noorder- en Zuiderzijbeuk re vinden 2 ). Een duidelijk overzicht van
de altaren der ambachtsgilden krijgt men eerst omstreeks 1550.
Afgezien van het altaar der chirurgijns en barbiers, dat nog in 1625
geheel is vernieuwd, zijn n.l. na IJ50 geen nieuwe gilde-altaren
meer in gebruik genomen. Van de 52 altaren dan, waarvan Mosmans
de plaats in de St. Janskerk nauwkeurig weet aan te duiden, blijken
er niet minder dan 22 aan patroonheiligen van ambachtsgilden te
zijn toegewijd geweest. Zij bevonden zich in de straalkapellen achter
het hoogkoor, onder het oksaal en aan de pilaren van de middenen zijbeuken van de kerk.
1. Eerste straalkapel.
In de eerste straalkapel Noordzijde in den kooromgang, waar zich
thans het altaar van het H . Kruis (het altaar van Heeswijk) bevindt
met zijn kostbare retabel uit d e . vijf tiende eeuw, stond een altaar
toegewijd aan den H . Bartholomeus, patroonheilige der nestelmakers.
Eveneens was het altaar toegewijd aan den H . Andreas en den H .
Rumoldus, het H . Sacrament, de H . Maagd en alle Heiligen 3 ).
Het beeld van den H . Bartholomeus prijkte met de attributen
van den heilige, een mes in de rechter- en een boek in de linkerhand
op het altaar. Schutjes en Coppens vertellen, dat van dit altaar
reeds in het testament van Bartholomeus van Dijck van 1367 melding wordt gemaakt. Het staat dus wel vast, dat het altaar, waar
de straalkapellen eerst in 1390 waren afgebouwd, niet altijd op dezelfde plaats heeft gestaan. Evenmin zijn de nestelmakers, die eerst
in 1481 met de handschoenmakers een zelfstandige corporatie vormden, de vermoedelijke stichters van het altaar geweest 4 ).

1) Mosmans, St. Janskerk, blz. 33, blz. 326.
) Mosmans, St. Janskerk, blz. 141, blz. 149.
s
) Mosmans, St. Janskerk, blz. 332, zie ook blz. 330, bovenaan.
4) Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, IV, blz. 200; Coppens, Bisdom van
's-Hertogenbosch, II, blz. 60.
2
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2. Tweede

straalkapel.

In de tweede straalkapel, waarin thans een altaar ter eere van den
H. Aloysius van Gonzaga is aangebracht, onderhielden de verwers een altaar, toegewijd aan den H. Jacobus. Ook de H . Leonardus en de H . Catharina van Siena werden aan hetzelfde altaar ver
eerd. Geheel in overeenstemming met den ouderdom en het аапгіец
van de lakenindustrie — al in 1297 immers wordt er van de verwerstraat melding gemaakt — stond dit altaar vanaf den afbouw
der kapel op dezelfde plaats. Het wordt dan ook vermeld in het
grafisch overzicht van de 37 altaren, dat door den stadsarchivaris
J. C. A. Hezenmans omstreeks 1866 in het kerkarchief werd ge
vonden en waarvan Mosmans den ouderdom terugbrengt tot de
jaren gelegen tusschen 1418 en 1427 1).
Blijkens een keur van 1499 stonden de verwers van- iedere 25
kuipen weed die ze kochten een kuip af „totter luchten van Sint
Jacobs" in de St. Janskerk, terwijl de met dit doel bijeengebrachte
weed eens per jaar door de dekens werd verkocht 2 ) .
j.

Derde

straalkapel.

In de derde straalkapel links in de kooromgang, volgend op die
van den H . Jacobus, thans de votiefkapel van St. Joseph, stond een
altaar dat door de „cordewagencruders" werd onderhouden. Aan
dit altaar werden de H . Quirinus met de H . Odilia bijzonder ver
eerd. De H . Quirinus stond met zijn attribuut, een lans in de hand,
op het altaar 3 ). Uit de stadsrekening van 1511/1512 blijkt, dat de
kruiers in dit jaar een ambachtscorporatie vormden. "We vinden
n.l. in de rekening de ontvangsten veranwoord, afkomstig van de
meesters en de leerknapen van het ambacht en van de keuren en
breuken 4 ). Waarschijnlijk dateert het altaar uit deze jaren ongeveer.
Vóór dezen tijd konden de kruiwagenkruiers vermoedelijk om hun
zwakke economische positie en hun geringe maatschappelijke beteekenis van de overheid niet het recht verkrijgen om een zelfstandige corporatie te vormen 6 ).
1)
2)
')
*)
»)

Mosmans, St. Janskerk, blz. 317.
B. 99, art. 25.
Mosmans, St. Janskerk, blz. 332.
v. Zuylen, Stadsrekeningen, III, blz. 222, zie ook blz. 647 (anno 1547/1548).
Zie blz. 47.
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4. Vierde

straalkapel.

Het belangrijke ambacht der vischkoopers beschikte over de
middelste straatkapel, thans ook wel „Lady-chapel" genoemd, achter
het hoog-altaar. Momenteel is er een altaar ter eere van de H . Moeder Anna in aangebracht. Nog op den dag van heden draagt deze
kapel, waarin na de verheffing der kerk in i j 6 i tot kathedraal
de plebaan dagelijks de H . Mis las en andere parochiale diensten
verrichtte, duidelijk de sporen van den welstand, waarin zich de
vischkoopers eenmaal bevonden 1 ). Dit is af te leiden uit de weergevonden wandschilderingen, die van 1431 dateeren en thans zooveel mogelijk in den ouden toestand zijn teruggebracht. Aan den
eenen wand prijken de apostelen Simon met een zaag als attribuut,
Jacobus met een pelgrimsstaf en Philippus met het herkruist kruis;
aan den anderen kant zijn de apostelen Paulus met zwaard, Johannes met kelk en Andreas met het St. Andrieskruis aangebracht.
Boven de apostelfiguren bevinden zich aan iederen kant drie zwarte
vischteekeningen. De symboliek van deze catacombe-emblemen wordt
verduidelijkt door een zestal versregels, die aan de Noordzijde
boven de visschen zijn aangebracht. De tekst ervan luidt:
„Jhs die hync aent heylich kruys dry uur
„Als de lef u schroei by de vuyr
„Jhs die van vysken gebecken spyse naemt
„Jhs gekruyst och vys is genaemt
„Jhs wyens zy met die lancy gewont
„Ons evel mensch meekt u bloet gesont
Een diepe nis in den noordelijken wand, waarin momenteel een
Pietà 2 ) is geplaatst, bood plaats voor berging van ampullen en
andere altaarbenoodigdheden. Op het altaar zelf, toegewijd aan de
apostelen Petrus en Paulus, waaraan tevens ook de H . Barbara en
de H . Martinus werden vereerd, bevond zich een prachtig paneelstuk,
geschilderd door den bekenden kannunnik Jan van Scorci, dat een
voorstelling gaf van de Afneming van het Kruis. Het feit, dat de
vischkoopers reeds in 1343 een altaar bezaten, wijst op den ouderdom van hun corporatie. Naast het altaar stond een kist, waarin
1) Zie blz. 343, e.v.
г
) VTvaardigd door H. van der Geld.
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kon worden gedeponeerd, dat op een of andere manier aan de
ontvreemd was of buiten weten van het stadsbestuur aan de
verschuldigd was (gewetensgeld). Van Heurn deelt mee, dat
kist jaarlijks op Sint Thomasavond door de rentmeesters van de
geopend werd en er zich in de jaren 1596/1597 1121 gulden
stuiver in bevond 1 ) .

j . Vijfde

straalkapel.

In de volgende straalkapel, thans de H . Hart-kapel, stond een
altaar, dat door de snijders en droogscheerders onderhouden werd
en waaraan de H . Michael werd vereerd. We weten, dat de snijders
en droogscheerders, hoewel ze ieder onder afzonderlijke keuren leef
den, in 1504 tesamen één corporatie vormden 2 ): Uit hun wetgeving
blijkt ook hun godsvrucht voor de H . Maria Magdalena. Dit verklaart voldoende, waarom het altaar ook aan deze heilige was toegewijd 3 ). In dezelfde kapel Oostzijde stond tevens een „klynoutaer
met allabasten pilaertjens", dat alleen aan de H . Maria Magdalena
was toegewijd. Nog in 1821 stond dit altaar op dezelfde plaats.
Boven het altaar waren twee door Jheronimus Bosch geschilderde
luiken aangebracht. Het eene luik gaf een voorstelling van het beleg
van Bethulië, de dood van Holofernis, de vlucht der Assyriers en de
overwinning door Judith behaald. Het andere gaf de geschiedenis
van Mardocheus, van Esther en den triomf van het aan zijn vijanden
ontsnapte Joodsche volk. Vermoedelijk zijn beide luiken, die in verschillende vakken of perken waren verdeeld, in ι $66 aan de vernielzucht van de beeldenstormers ten offer gevallen 4 ) .
6. Zesde

straalkapel.

In de tegenwoordige charitaskapel met beelden van den H . Vincentius en de H. Elisabeth, gelegen naast de kapel van de snijders
1) Mosmans, St. Janskerk, blz. 333; Coppens, Bisdom van 's-Hcrtogenbosch,
blz. 61—blz. 62; Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, blz. 201; J. v. Heurn,
Onuitgegeven handschrift, Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in de
Provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, B. 117, art. 2.
,
2) Zie blz. 50.
*) B. 105, art. 27, B. 106, art. 31.
4
) Mosmans, St. Janskerk, blz. 333, blz. 358; Coppens, Bisdom van 's-Her
togenbosch, blz. 63; Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, blz. 20 z.

I.

2.

V

4·
ί·
6.
7·
8.

9·
ΙΟ.
II.

nestelmakers
handschoenmakers
bonnctmakers
weders
verwers
kruiwagenkruiers
vischkoopers
snijders
droogscheerders
schoenmakers
looiers
kramers
slagers
schilders
beeldsnijders
glasmakers
borduurstikkers
legwerkers
chirurgijns
barbiers
korenkoopers
drapeniers

12.

Π·
14.

Π
ι 6.
ι/·
i8.

19.
20.
21.
22.

GILDE ALTAREN I N DE ST. JANSKERK OMSTREEKS 1550.

vollers
linnenwevers
tapijtwevers
schrijnwerkers
draaiers
kuipers
rademakers
lintwerkers
passementwerkers
olieslagers
molenaars
grofsmeden
goudsmeden
zilversmeden
timmerlieden
metselaars
leidekkers
bontwerkers
hoedenmakers
speldenmakers
riemmakeis
bakkers

241

en droogscheerders, stond een altaar toegewijd aan den H . Crispinus
en den H . Crispinianus. Het behoorde aan de schoenmakers en looiers
toe. Beide heiligen stonden met werkstukken van het ambacht als
attributen op het altaar uitgebeeld. Ook de H . Willibrordus en de
H. Blasius werden aan hetzelfde altaar vereerd. In 1377, wanneer
iedere meesterszoon, naast de betaling van een entreegeld van j schellingen, een pond was voor de ambachtskaars bij zijn meesters-opname
in het gilde moest leveren, onderhielden de gildebroeders denkelijk
alleen nog maar een „ambachtskersse", maar bestond het altaar nog
niet. Wel in 1422. In 1477 werd iedere leerling bij zijn „inneganck"
tot betaling van een pond was verplicht om het beeld van beide
heiligen te verlichten 1 ).
7. Op de plaats waar thans het zeventiende-eeuwsch grafmonument van Mgr. Gijsbertus Maas, den vierden bisschop van Den Bosch,
die 11 Juli 1614 stierf, is geplaatst, stond het altaar van den H . Nicolaas. Zooals we reeds meedeelden, was deze heilige de beschermer
van de kramers en de slagers. Waarschijnlijk was het „sente Claes
altaer" het oudste „gildealtaar" dat de St. Janskerk heeft gekend.
Reeds in de zuidelijke rotonde van de Romaansche kerk, was een
altaar ter eere van St. Nicolaas aanwezig. Daar vermoedelijk geen
corporaties vóór 1300 bestonden, werd het altaar waarschijnlijk uit
private devotie opgericht en later door het ambachtsgilde der kramers
en der slagers bijzonder gedoteerd of met een nieuw beneficie begiftigd. Ook in de gothieke kerk van omstreeks 1280 komt het altaar
voor. Eerst na den afbouw van het Sint Nicolaas-koor omstreeks
1405 verhuisde het naar de juist aangewezen plaats. In het parochiale
leven heeft het altaar langen tijd een belangrijke rol gespeeld. Sinds
1405 had de zielzorgende geestelijkheid in het Sint Nicolaas-koor zijn
„presbyterium" en werden hier in de Vasten de vasten-predikaties
gehouden 2 ).
8. Onder het okiaal.
Onder het oksaal Noordzijde bevond zich een altaar toegewijd
i) Mosmans, St. Janskerk, blz. 33, blz. 435; B. 24, art. 1; B. 43, art. 4; B.
66, art. 3.
2) Mosmans, St. Janskerk, blz. 33, blz. 99, blz. 434; Hezenmans, St. Janskerk,
blz. 330.
'
'
16
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aan den H . Lucas en den H . Servatius. Al maakt geen der schrijvers
over de Sint Janskerk hiervan melding, toch hebben we hier vermoedelijk met het altaar van de in 1546 in het leven geroepen ambachtscorporatie der schilders, beeldsnijders, glasmakers, borduurstikkers
en legwerkers-te doen. In 1546 immers hadden de vijf ambachten,
die in dit gilde waren ondergebracht, St. Lucas tot patroon. Ook te
Brugge, Gent, Luik, Brussel en Leuven vereerden de schilders St.Lucas
als hun beschermheilige en onderhielden in deze steden een altaar te
zijner eere. Uit een autonome keur van het gilde van 1625 blijkt
welk een belangrijke rol de feestdag van dezen beschermheilige in het
gemeenschapsleven der gildebroeders innam. Alle belangrijke zaken
der corporatie, die eens per jaar de belangstelling der gildebroeders
vroegen, werden op of vlak vóór of na dien dag behandeld. Het is
dus vrij waarschijnlijk — om niet te zeggen zeker — dat het altaar,
dat in 1506 in de kerk aanwezig blijkt te zijn, door de schilders
bijzonder werd gedoteerd en omstreeks 1546 tot gilde-altaar van de
vijf genoemde ambachten werd verheven 1 ).
9. Aan de zuidzijde onder het oksaal stond een altaar toegewijd
aan den H . Cosmas en Damianus en de H . Maagd. Vóór 1427 stond
hetzelfde altaar onder de viering of bij den ingang van het koor.
Reeds in 1366 diende het als uitvaartaltaar van de stad 2 ). Denkelijk
is het door een of meer chirurgijns uit bijzondere devotie opgericht
en werd het later door het ambachtsgilde der chirurgijns en barbiers
gedoteerd. In 1553 hadden degenen die „die konste der chirurgyen
ende barbyeren" wilden leeren ten behoeve van het altaar een pond
payement te geven. Op den feestdag van de beschermheiligen moesten
de gildebroeders „solemnelyken in den misse zijn ende die hooren
ende celebreeren ter eeren Gods ende der voorsz. hylige martelaaren" s ) . Ter vervanging van het bestaande altaar werd nog in 1625
aan het nieuwe marmeren en albasten oksaal een nieuw altaar

1) Mosmans, St. Janskerk, blz. 330; B. 135, art. 23; B. 176, art. 5, art. n ,
art. i2 r art. 14. Om de bewering, dat het St. Lucasaltaar het gildealtaar der
schilders is, documentair te staven, is volgens den Heer J. Mosmans, archivaris
der St. Janskerk, een onderzoek noodig in het bisschoppelijk archief van het aartsbisdom Mcchelen. Tengevolge der oorlogsomstandigheden kon dit onderzoek niet
worden ingesteld.
2
) Mosmans, St. Janskerk, blz. 435.
*) B. 141, art. 7, art. 9.
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opgericht 1 ). Op den blauw gepolijsten tombesteen van dit nieuwe
altaar stond in gulden letters vermeld: „Deo Opt. Max. et Divae
Virgini Mariae Sanctisque Cosmae et Damiano martiribus, hoc altare,
amoris pietatisque zelo, chirurgi Buscoducenes posuerunt. A 0 . 162$".
Duidelijk blijkt uit de vernieuwing niet alleen de welstand, maar ook
de katholiciteit van het ambachtsgilde een eeuw nog na het begin der
reformatie.
Altaren aan de kolommen van midden- en zijbeuken.
Ook aan de pilaren van de midden- en zijbeuken bevonden zich
verschillende gilde-altaren.
10. Aan den eersten pilaar van den Zuider-zijbeuk, in de omgeving
van de stadskomme, bevond zich het altaar van den H . Rumoldus
(Rombout), den patroonheilige der korenkoopers en van de H . Cunera. In 1476 moest iedere aspirant-meester bij de korenkoopers als
„incomgeld" aan het Sint Rombouts-altaar een ouden grooten geven
en een pond was; ook de meesterszoon was tot dezelfde prestatie
verplicht 2 ). In 1509 ontving het altaar bij verkoop van iedere
„thien hoet" koren een halven sester. Ook de fabriek van „Onser
Liever Vrouwen ende Sint Jans Evangelisten kerken" kreeg eenzelfde bedrag s ).

1) Het oudste oksaal dat de Sint Janskerk heeft gekend, dateert vermoedelijk
van omstreeks 1415 en werd door den torenbrand van 1584 zwaar beschadigd.
Omstreeks 1612 werd door Koenraad van Noremborch op stadskosten een nieuw
oksaal aangebracht, dat in 1866 voor een bedrag van 2700 gulden aan den kerkarchitect J. Bolsius werd verkocht, waarna het uit de St. Janskerk werd verwijderd.
Momenteel bevindt het zich in het South-Kensington-Museum te Londen. Het
vertegenwoordigt een hooge kunstwaarde. Dat de gildebroeders en gildezusters
zich bij de bestrijding van de oksaalonkosten niet onbetuigd lieten, blijkt uit het
feit, dat de bakkersvrouw Herman Hermensen van Buegen, die op Elisabeth van
Brecht een vordering had wegens geleverd brood, deze vordering aan den plebaan
der kerk cedeerde. 8 Maart 1612 schrijft zij aan Elisabeth: „soo is nu dese onse
begeren, dat ghy dese reste voorts betalen suit aen handen mijn heer blubbaen,
want wy hem overgegeven hebben tot behoef van den oksael"....
Op het oksaal, waarop een altaar stond ter eere van Sint Petrus, onderhielden
de meeste ambachten een .,ambachtskersse"; zie uitvoerig Mosmans, Sint Janskerk, blz. 435. e.v.
2) B. 81, art. 1, art. 4.
3) Mosmans, Sint Janskerk, blz. 334; Mosmans, Korenkoopersgilde, blz. 196, e.v.
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n . Aan de vierde kolom van denzelfden beuk onderhielden de
drapeniers het St. Andries- of Andreasaltaar. Hoewel dit altaar
blijkens het door archivaris Hezenmans in 1866 in het kerkarchief
gevonden lijstje van altaren reeds in 1427 op dezelfde plaats stond
en denkelijk door een of meer drapeniers bij afzonderlijk beneficie
werd geërigeerd, zal het pas omstreeks 1502, wanneer de drapeniers
zich tot een ambachtscorporatie vereenigen, gilde-altaar zijn geworden 'J.
12. De vollers vereerden den H . Laurentius aan het altaar van de
vijfde kolom. Uit de ordonnantie op „die draperyen ende wolwerc"
van 1471 blijkt n.l. dat de vollers in dit jaar over het altaar beschikten. Blijkens deze ordonnantie zijn de vollers op straffe van een
boete van 21 schellingen verplicht om zegelbaar laken, dat door hen
op bevel van de comzegelaars verbeterd moet worden, aanstonds te
verbeteren, voordat zij eenig ander werk ter hand nemen. De naleving
van het voorschrift berust in handen van de wasmeesters van het
Sint Laurentiusaltaar. In de ordonnantie lezen we hierover:
„dat sullen tot hoeren eden versueken die wasmeesters van
sinte Laureyns autair ten tyde wesende, te deylen in drien
deelen, deen dordel den heere, dander dordel der stat ende
dat dorde dordeel totter vercyeringe van sunte Laureyns
autair" 2 ).
Ook uit de ordonnantie op „die draperyen ende wolwerc" van
1503 blijkt, dat het Sint Laurentiusaltaar in dit jaar nog aan de
vollers toebehoort 3 ).
13. Aan het altaar van de laatste kolom van denzelfden zijbeuk
vereerden de linnenwevers den H . Severus (of Severinus) met den
H . Michael, de H . Apollonia en de H . Magdalena. In 1427 werden
aan dit altaar nog maar alleen de H . Michael en de H . Apollonia
vereerd; het altaar stond toen nog niet ter beschikking van het
ambacht der linnenwevers. Wel in 1473, wanneer blijkens een autonome keur van dit jaar de linnenwevers op overtreding van ieder

i) Zie blz. 48.
2) B. 78, art. 68.
5) B. 102, art. 68.
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der in de keur voorkomende voorschriften een hoeveelheid was ter
verlichting van het beeld van Sint Severus verbeuren 1).
14. Het altaar der schrijnwerkers, draaiers, kuipers en rademakers
bevond zich aan de tweede kolom van den middenbeuk Zuidzijde,
dat aan den H . Johannes den Evangelist (in kokende olie) en de
H . Ursula met gezellinnen was toegewijd 2 ). Ook de H . Joseph werd
aan hetzelfde altaar vereerd 3 ).
15. Aan de derde kolom onderhielden de lint- en passementwerkers
een altaar, waar naast de H . Driekoningen ook de H . Augustinus
en de H . Marcus vereerd werden. Vermoedelijk is dit altaar een der
jongste altaren, dat aan een corporatie werd toegewezen. Immers
eerst in 1595 werden de lint- en passementwerkers tot ambachtsgilde
verheven. Mogelijk was het altaar, dat reeds in 1511 bleek aanwezig
te zijn, al jaren vóór 1595 een trefpunt van godsdienstige devotie
van deze handwerkers, die er een nieuw beneficie aan verbonden
ofwel het bestaande beneficie melioreerden 4 ).
16. Het altaar aan den pilaar volgende op de kolom, waar zich
thans de preekstoel bevindt, was toegewijd aan de H . Agnes, de
beschermheilige van het gilde der olieslagers en molenaars. Boven
het altaarstuk was haar beeld met het lammetje in haar linkerarm
en den martelaarspalm in de rechterhand te bewonderen 5 ).
17. Samen met de goud- en zilversmeden onderhielden de smeden
het altaar aan den eersten pilaar van den middenbeuk Noordzijde,
toegewijd aan den H. Eligius, bisschop van Noyon. Zelfs nog als
bisschop zette deze heilige, die eerst hoefsmid was en later goudsmid
en muntmeester werd onder Clotarius II en Dagobert I, het vervaardigen van gouden reliekschrijnen voort. Staande bij een aambeeld
was zijn beeld boven het altaar aangebracht. Blijkens een in het
archief der Sint Janskerk aanwezig document verkregen de smeden
i) Mosmans,
) Mosmans,
197; Coppens,
handschrift.
3) B. 147.
*) Mosmans,
blz. 197.
5
) Mosmans,
2

Sint Janskerk, blz. 335; B. 79, art. 3, art. 5; B. 155, art. 5.
Sint Janskerk, blz. 336; Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, blz.
Bisdom van 's-Hertogenbosch, blz. 74; v. Heurn, Onuitgegeven

Sint Janskerk, blz. 336; Schutjes,

Bisdom

's-Hertogenbosch,

St. Janskerk, blz. 336, Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, blz. 197.
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in 1495 van de meesters der kerkfabriek het recht hun altaar af te
breken en door een nieuw te vervangen. Ook een nieuwe altaartafel
mochten zij aanbrengen. Uit het feit, dat de verandering alleen in
overleg en onder goedkeuring van de fabrieksmeesters mocht geschieden, blijkt, dat de ambachtsgilden ten aanzien van het gebruik van
hun altaar aan bepaalde voorschriften van het kerkbestuur waren
gebonden, ook al was het altaar hun eigendom 1 ).
18. Aan de tweede kolom van denzelfden middenbeuk bevond
zich een altaar, dat toegewijd was aan den H . Joseph en de Vier
Gekroonden en werd onderhouden door de timmerlieden en metselaars. Naast deze heiligen werden ook de H . Hieronymus en de
H . Bernardus aan hetzelfde altaar vereerd. Volgens Hezenmans werd
dit altaar, toen het nog alleen toegewijd was aan den H . Hieronymus,
door den stadsbrand van 1419 vernield en in 1452 hersteld 2 ).
19. De bontwerkers vereerden aan het altaar van de derde kolom
van denzelfden beuk den H . Christophorus met den H. Leonardus
en de H . Dymphna. De bekende voorstelling van den eersten heilige,
Christophorus als reus met een boomstam en het Christuskind op zijn
schouders torsend, prijkte boven het altaar. Volgens van Heura zou
dit altaar door de Col veniers zijn opgericht 3 ).
zo. Op dezelfde hoogte aan de derde kolom van den zijbeuk
Noordzijde bezaten de hoedenmakers een altaar, dat toegewijd was
aan den H . Antonius Abt en tevens aan den H . Clemens. Het beeld
van den H . Antonius met zijn attribuut, het varken, was boven het
altaar aangebracht 4 ).
!) Mosmans, St. Janskerk, blz. 33Í; Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, blz. 197,
B. 97·
2
) Hezenmans, Sint Janskerk, blz. 334; Mosmans, St. Janskerk, blz. 336; Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, blz. 198.
3) Mosmans, St. Janskerk, blz. 336; Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, blz. 198,
v. Heurn, Onuitgegeven handschrift.
*) De H. Antonius Abt, die omstreeks 251 te Coma in Egypte werd geboren en
zich op jeugdigen leeftijd in de woestijn terugtrok, vereenigde de tot dusver
verspreid levende kluizenaars tot een gemeenschappelijk leven. Zij hielden zich
in hoofdzaak bezig met armenverzorging en ziekenverpleging. Op vele plaatsen
genoten zij het voorrecht hun varkens in de stad vrij te laten rondloopen. Verwonderlijk snel verbreidde zich op talrijke plaatsen het gebruik ten behoeve van
deze monniken op stadskosten een varken te fokken, het Antoniusvarken, dat
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2i. Aan de vierde kolom van denzelfden zijbeuk onderhielden de
spelden- en riemmakers een altaar, waaraan de H . Thomas, apostel,
de H . Geest en de H . Oda werden vereerd. Het beeld van Sint
Thomas was boven het altaar aangebracht, „suae incredulitatis praeferens signum". Karakteristiek voor dezen apostel is immers hetgeen
in het Evangelie van Johannes 20.25 e.v. beschreven staat: de aanvankelijke ongeloovigheid van dezen apostel in den Verrezene en zijn
Godsbelijdenis 1 ).
22. Aan de zesde kolom bevond zich een altaar toegewijd aan de
H . Lucia, patrones der bakkers. Ook werden aan hetzelfde altaar
de H . Martinus en de H . Adelbertus bijzonder vereerd. Boven het
altaar was een schilderij aangebracht, waarop de H . Lucia stond
afgebeeld met een zwaard en een wonde in den hals, een martelaarspalm in de rechterhand en een olielamp in de linker 2 ).
In het godsdienstig leven der gildebroeders hebben deze gildealtaren een belangrijke rol gespeeld. Uit de rekening van den wasmeester van het ambachtsgilde der schrijnwerkers, welke rekening
over de periode van 1 October 1616 tot 1 October 1617 loopt, blijkt,
dat nog in deze jaren iedere Zondag een H . Mis aan het altaar werd
opgedragen, waarvoor jaarlijks door de corporatie aan den dienstdoenden priester, Eerw. Heer Pague, een stipendium van elf gulden
werd gegeven. Op den feestdag der heiligen, die bijzondere vereering
aan het altaar genoten — den H. Johannes Evangelist, de H . Ursula
en den H . Joseph — werd de H . Mis gezongen 3 ).
kenbaar door een aan den nek vastgemaakte bel, vrij door de straten der stad
mocht loopen om zijn voedsel te zoeken. Künstle, Iconographie, biz. 66. In de
middeleeuwen bleef het gebruik in stand en was het Antoniusvarken voor de
stedelijke armen bestemd. Wat het Antoniusvarken te Den Bosch betreft, zie Β. $γ,
art. 11, art. 13.
Over het altaar: Mosmans, St. Janskerk, blz. 337; Coppens, Bisdom van 's-Hertogenbosch, blz. 8$; Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, blz. 199; Hezenmans,
St. Janskerk, blz. 334.
i) Mosmans, St. Janskerk, blz. 337; Coppens, Bisdom van 's-Hertogenbosch,
blz. 65; Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, blz. 199; Hezenmans, St. Janskerk,
blz. 335.
2) Mosmans, St. Janskerk, blz. 337; Coppens, Bisdom van 's-Hertogenbosch,
blz. 66, Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, blz. 199; Hezenmans, St. Janskerk,
blz. 335.
3) B. 171.
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Vooral de feestdagen van de patroonsheiligen van het gilde werden
met luister gevierd. Daags tevoren legden de gildebroeders nog in de
vijftiende eeuw, wanneer de vespers waren geluid, het werk neer en
lieten vermoedelijk ook in Den Bosch, evenals te Leuven het geval
was, de carillonklokjes van de kerk spelen 1 ). Op den morgen van den
feestdag zelf klonk klokgelui over de hertogstad om de gildebroeders
tot deelname aan de plechtige H. Mis aan het ambachtsaltaar uit te
noodigen, dat voor deze gelegenheid van nieuwe kaarsen was voorzien en door de wasmeesters was versierd. Onder de H . Mis werd
met het „gemeyn schaelke" rondgegaan, dat in de ambachtskoffer
werd bewaard en offerde ieder gildebroeder voor het onderhoud
van den altaardienst 2 ). N a de H . Mis werd bij de speldenmakers
bovendien nog een ommegang ter eere van den patroonheilige, den
H . Apostel Thomas, gehouden, wat wellicht ook bij de overige gilden
usance was 3 ). Was het kerkfeest geëindigd, dan vereenigden de gildebroeders zich in den namiddag of avond in de gildeherberg — de
kramers sinds 1494 in het huis van „Sinter Claes" — voor een gemeenschappelijken maaltijd. Dit feestmaal vormde in de middeleeuwen, toen de genotmiddelen voor de gildebroeders nog gering
waren, een onmisbaar element om de vreugde van het leven te belijden. Als zoodanig droeg het een uitgesproken sociaal karakter. In
de zestiende eeuw echter werd het steeds meer een braspartij *). Vóór
de gildebroeders zich aan den gemeenschappelijken maaltijd vereenigden, had in een der vele kloosters eerst een vergadering plaats,
waarin de aftredende dekens rekening en verantwoording aflegden
van hun beheer en andere belangrijke vereenigingszaken werden behandeld 5 ).
Inkomsten

der

gilde-altaren.

Uit een bewaard gebleven lijst van inkomende renten van het
Sint Jans-altaar der schrijnwerkers, welke lijst eveneens over de
periode 1616/1617 loopt, blijkt, waaruit de belangrijkste inkomsten
der gilde-altaren bestonden e ). Naast beneficien werden zij gevormd
!)
2)
S)
·»)
5)
в)

Verhavert, Leuven, blz. 47.
B. 171.
B. 142, art. Í8.
Zie blz. 106.
Zie blz. 166.
В. v i .
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uit bepaalde bijdragen, die door de leerlingen bij den aanvang van
hun leertijd (leergelt) en door de aspirant-meesters bij den „inganck"
in het ambacht ten behoeve van het altaar werden betaald. Zoo ontving het altaar der schrijnwerkers in 1616j'1617 van zestien leerjongens en twee candidaat-meesters een bedrag van vijf gulden. Dikwijls ook werden wasboeten geheven, die door de dekens voor den
altaardienst werden bestemd 1 ). Maar zeker is het voor Den Bosch
niet juist uit de aanwezigheid van wasboeten in de corporatieve wetgeving tot het bestaan van ambachtsaltaren te concludeeren, zooals
Overvoorde en Jossting doen 2 ). Meerdere gilden immers onderhielden reeds een „ambachtskersse" vóór zij een gilde-altaar bezaten 3 ).
Bovendien lieten de meeste ambachtscorporaties nog een ambachtskaars op het oksaal branden, toen zij reeds jaren in het bezit van een
altaar waren 4 ). Buiten deze inkomsten werden de altaren meermalen
met bepaalde preciosa begiftigd. Te noemen zijn de kostbare gebeeldhouwde retabels en de prachtige schilderijen, die boven de gildealtaren werden aangetroffen. Meermalen werden de meest vermaarde
schilders met de vervaardiging der altaarluiken belast. We noemden
reeds de twee paneelen van het St. Michielsaltaar, het altaar der
snijders en droogscheerders, waarvan Jheronimus Bosch (1450—1516)
de schilder was en de schilderij, voorstellende de Afneming van het
Kruis, van Jan van Scorci, welke boven het altaar der vischkoopers
in de middelste straalkapel was aangebracht. Ook bezaten de korenkoopers en de linnenwevers beschilderde vleugelaltaren. Waren de
luiken van het korenkoopers-altaar toegeslagen, dan vertoonde het
buitenop ter linker- en rechterkant de beelden van Sint Rombout en
de H . Cunera. Werden de deuren evenwel op feestdagen en bij
plechtige H . Missen terzijde gedraaid, dan bevatte de openstaande
altaarschrijn het bijbelsch tafereel van den „gichtigen mensch met het
bed op het hoofd", die 38 jaar lang bij het bad van Betsaïda 5) de
beweging van het water opwachtte, voor God hem genezing schonk.
Ook het altaar van de linnenwevers, dat aan den laatsten vrijstaanden pilaar kort bij de doopvont stond, bezat een vleugelaltaar,
waarop de beelden van „Moses ende Davidt" geschilderd waren β ) .
i)
2)
3)
4)
&)
β)

2

art

art

В. 79. art- >
· 4> - JOvervoorde en Joosting, Utrecht, I, Ыг. CXLIX.
B. 2, art. 4, B. 24, art. 1.
B. 1 3 4 , art. 2 ; M o s m a n s , St. Janskerk, b i z . 3 5 9 .
Gelegen in de voorstad van Jeruzalem Betzetha.
Mosmans, Korenkoopersgilde, blz. 179, e.v.

isa
Wellicht hebben ook de overige altaren paneelschilderingen bezeten 1 ).
Uit de afbeeldingen van kerkinterieuren in de Zuidelijke Nederlanden, zooals de schilderijen van Neefjes, is op te maken, hoe de
gildealtaren in Den Bosch vermoedelijk zijn geweest: een steenen
tombe, een gebeeldhouwd retabel met beelden der patroonheiligen of
voorstellingen uit hun leven, verschillende met paneelschilderingen,
terwijl achter het altaar een schuifgordijn hing, dat aan beide zijden
naar voren werd omgebogen. Ook thans nog zijn in de buitenzijden
der kolommen van de middenbeuk Noordzijde de vierhoekige nisjes
te zien, waarin destijds de wijn- en waterampullen werden geplaatst 2 ).
Dank zij de nasporingen van Mosmans, zijn onlangs van een tweetal
altaren archivalia ontdekt, die waardevolle gegevens bevatten, waaruit de inventaris der altaren bestond s ). Zoo bezaten de korenkoopers
diverse misgewaden met kasuifel en stool, waaronder een, dat fluweel
geborduurd was, twee alben, zes altaardwalen, vier gothieke beelden,
een zilveren kelk, twee missaalboeken, twee kronen, vijf kandelaars,
carmozijnen schuifgordijnen, e.a. De linnenwevers waren in het bezit
van een zwaren zilveren kelk, twee beelden, meerdere stellen carmozijnen gordijnen, kronen, fluweelen mantels, e.a. In 1632 werden al
deze voorwerpen op uitdrukkelijk verlangen van schepenen door de
pachters van den ouden kleeraccijns publiek verkocht. Reeds in 1630
wenschte de gereformeerde kerkraad
„alle ornamenten ende superfluiteiten, die onse religie in de
kercken niet noodigh en sijn, te vercoopen ende tot gelde te
maeken".
Het bezit van den altaardienst der korenkoopers bracht bij den
publieken verkoop 206 guldens 5 stuivers en 2 ort op 4 ).
Wasmeesters.
Aan de meeste gilde-altaren, vermoedelijk aan allen, waren „wasmeesters" verbonden, die elders ook wel den naam van „autaermeesters" droegen s ) . Zij waren de „toezieners" op het altaar, belast met
1) Mosmans, St. Janskerk, blr. 434, blz. 358.
) Ook de haken in de kolommen, waaraan het schuifgordijn was vastgehecht,
zijn momenteel nog aanwezig.
S) Mosmans, Korenkoopersgilde, blz. 169, e.v.
4) Mosmans, Korenkoopersgilde, blz. 178; Mosmans, St. Janskerk, blz. 470.
5) Des Marez, Organisation, blz. 426.
2
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de verzorging ervan, het aanschaffen en het bewaren der kaarsen
en het onderhoud van de altaarkleeding en de altaarsieraden. Ook het
beheer der inkomsten en uitgaven van het altaar, welke van die van
het ambachtsgilde gescheiden waren, behoorde tot hun taak. Gewoonlijk oefenden zij met twee personen hun functie uit en werden
bij meerderheid van stemmen door de gildebroeders op den feestdag
van den patroonheilige voor den tijd van één jaar gekozen. Hun benoeming was een zuivere interne aangelegenheid van het gilde, waarmee het publiek gezag zich niet bemoeide. In 1583 evenwel geschiedde de stemming bij de linnenwevers, wellicht ter voorkoming
van plaats gehad hebbende oneenigheden, in tegenwoordigheid van
den „oudsten dienaer" van de groene roede of zijn plaatsvervanger,
wien de gekozene moesten beloven, hun ambt „getrouwelijck te bedienen tot Godts eeren ende welvaeren des ambachts" 1 ). Er bestonden dus waarschijnlijk ook klachten over de wijze, waarop de functie
van wasmeester werd uitgeoefend. Niet altijd waren er twee wasmeesters met het onderhoud van het altaar en het beheer der inkomsten en uitgaven belast. Bij de schrijnwerkers bijvoorbeeld, waar nog
in 1566 twee wasmeesters werden aangetroffen, was dit getal in
1616 tot één wasmeester teruggebracht 2 ). Zoo zien we ook in 1504
bij de snijders en droogscheerders maar één persoon als wasmeester
optreden s ). Bij hun aftreden waren ze, evenals de dekens, verplicht
van hun beheer rekening en verantwoording te doen 4 ).
In de vijftiende eeuw vernemen we nog niet van emolumenten aan
het ambt verbonden. Maar ook deze toestand is op het laatst der
middeleeuwen, toen andere tijden aanbraken, geheel gewijzigd. Dit
blijkt uit de reeds aangehaalde keur der schrijnwerkers van 1566, het
jaar, waarin de beeldenstorm tot tweemaal toe in de St. Janskerk
huishield. Om de functie van wasmeester in dit gilde te aanvaarden,
moesten de wasmeesters worden vrijgesteld van den „onraet", die
op het gilde vanwege de processie op Sint Jansmisse kwam te rusten.
Naast de vergoeding, die aan de uitoefening van het ambt was verbonden, was tevens een bepaling noodig, dat iemand, die tor. wasmeester werd gekozen, op straffe van boete verplicht was, zijn benoeming te aanvaarden. In den tekst der keur lezen we:

1)
2)
3)
*)

B.
B.
B.
B.

155,
147,
105,
ijj,

art.
art.
art.
art.

5.
32.
10.
$; B. 147, art. 32.

w„Item dat die oude dekens macht sullen hebben elk in heure
jare te setten en te ordonneren alle jaer op sint Jans evangelistendach in den beginne van Mey ') twee goede eerbaare
mannen van denselven ambachten tot wasmeesteren van sint
Jans evangelist, die dat jaer waer sullen neemen en bewaren
allen alsulcken kersse en proffyten den altaer voors. aengaende en die den dekenen, ceurmeesteren en geswoiren alle
jair in heuren affgaen overleveren, daervoor die wasmeesteren, die alsoo dienen sullen, vrye sullen wesen van onraet des
ambachts coste Sint Jansmisse, en sullen alsdan oock niet in
haer harnas dorven metten ambacht in de processie omgaen,
ende sullen die voors. wasmeesteren alnoch hebben boven hetghene, dat tot der wasmeesterye beset is, elck een pont
was meer; ende so wie weigerden wasmeester te wesene, als hy
daertoe gecoren sal syn, die sal verbeuren ses pont payements,
te deylen in drien als voor" 2 ).
Van het enthousiasme, dat de middeleeuwers met betrekking tot
den kerkdienst zoo gaarne demonstreerden, was in deze jaren niet
veel meer te bespeuren.
c. Processïén.
Niet alleen binnen de muren van de Sint Janskerk speelde zich de
godsdienstige devotie der gildebroeders af, als integreerend deel van
de stadsgemeenschap namen zij ook deel aan het publiek-godsdienstig
leven van de stad, met name aan de processiën.
In de keur der slagers van 1327 lezen we hierover:
„Et quod dicti carnifices omnes et singuli ad portandum candelam dicti officii convenient in die pro veneratione beate
Virginis instituta iuxta consuetudinem dicti loci de Buscho
Ducis, sub pena sex solidorum dividendorum modo predicto" 3 ).
Al vroeg dus had de processie in het godsdienstig leven der gildebroeders beteekenis. Op hen toch rustte de verplichting de ambachtskaars te dragen op den dag, waarop het beeld der H . Maagd in
plechtigen omgang werd rondgedragen. Vermoedelijk vormt deze
bepaling de neerslag van de godsdienstige activiteit, die de Illustre
Lieve Vrouwe Broederschap in deze jaren aan den dag legde. Immers,
!) Ook „пае Korsmis" bestond een feestdag van denzelfden heilige, B. 147,
art. 6. 6 Mei werd S. Joannis ante portem Latinam gevierd.
2) B. 147, art. 32.
3) B. 9 , art. 5 .
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al werd het miraculeuze beeld van O.L. Vrouw, onder den titel van
Zoete Lieve Vrouw, eerst in 1381 bekend, toch stelde deze in 1318
canon iekrechtelijk in het leven geroepen Broederschap al aanstonds
na hare oprichting alles in het werk om de devotie ter eere van de
Moeder Gods te verbreiden en in het midden van het publieke leven
te brengen ^ . Om de vraag te beantwoorden, in hoever zij daarin
geslaagd is, levert de wetgeving der ambachtsgilden wel het beste
bewijs. Nog in de tweede helft van de zestiende eeuw, waarin zooveel
versmading van het oude naar voren trad, waakte de corporatieve
wetgever met zorg, dat de gildebroeders „die processi van onser
Liever Vrouwe dragt oft geley" niet verzuimden mee te maken.
Sinds de vijftiende eeuw waren zij niet alleen wettelijk verplicht om
deze ééne processie bij te wonen, ook aan het meemaken van den
jaarlijkschen ommegang op Sint Jansdag en H . Sacramentsdag konden zij zich niet zonder het oploopen van boete onttrekken 2 ).
Bovendien trokken er buiten deze drie stadsprocessies nog verschillende andere ommegangen, waaraan zij uit private devotie deelnamen. In dit verband lezen we in de stadsrekening van Sim Remeys
1501/1502 onder het kapittel uitgaven aan alderhande zaken:
„Item Adriaen die Roper met hen vierde, der stadt tortsen,
als men metten heiligen Sacramentprocessie ghinc gedraegen
in diverse tyden omme der stadt, te wetene op ste. Stevendach in de weke Ponciani, opten heiligen Paeschdach als men
den heiligen oly met reverentie innehaelden, opten Woensdach
пае den sondach Misericordia, op ste Jansdach in Meye, op
ste Servaesdach, op des heilichs Sacramentsdach, opten Vrijdach 10-de Juny, op st. Michielsdach, doe men onse Lieve
Vrouwe omme droech, op st. Bartholomeusdach, op ste.
Maria Magdalenadach, van elcke reyse 7 st.
Item noch als men processie heeft gegaen omme dat gewanthuys, te wetene opten Vrydach пае st. Vitendach, opten
Vrydach 8-n July, opten Vrydach пае Margriette, opten
Vrydach пае Jacobi, opten Vrydach пае Laurency, opten
Vrydach voor Bartholomeus, opten Vrydach пае Nativitatis
en op st. Lambertusdach, telcken reyse 3И st. maickt etc." s ) .
!) Hezenmans, Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, blz. 5; Goossens, Zoete
Moeder, blz. 237, e.V.; Mosmans, St. Janskerk, blz. 76, e.v.; v. Oudenhoven,
's-Hertogenbosch, 1670, blz. 97.
2) B. 45, art. 11, B. 46, art. 7; B. 47, art. 9, Β. 6τ, art. 23; B. 81, art. 15, B.
90, art. I J ; B. IO$, art. 33, В.. io6, art. 37, B. 131, art. 24; B. 137, art. 29; B.
147, art. 7, B. 141, art. 12; B. 61, art. 4; B. 81, art. 53.
3) v. Zuylen, Stadsrekeningen, I, blz. 61, blz. 63.
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Dan waren er nog de ommegangen in tijden van nood en ziekte.
Niet zelden trokken zij weken, ja maanden achtereen. In den strijd
tegen de Hussieten in 1469 werd er op iedere eerste Vrijdag van de
maand een processie rond de stad geordonneerd 1 ). In 1529 tijdens
de „zweetende ziekte", trok zij wekelijks 2 ).
Daarnaast hielden de gilden nog hun eigen ommegangen, zoodat
het niet onwaarschijnlijk is, dat op St. Michielsdag, op Sint Bartholomeusdag en op den feestdag van Maria Magdalena twee ommegangen op één dag werden gehouden en naast de stadsprocessie tevens
een gildeommegang liep. Van al deze boete- en smeekprocessies was
de Vrouwen-dracht, de groóte stedelijke Maria-processie, die op „Bos
kermisdach" werd georganiseerd en waarin tevens het wonderbeeld
van O.L. Vrouw mee werd rondgedragen, de belangrijkste. Met
groóte pracht en praal werd zij gehouden. Vooral de Illustre Lieve
Vrouwe Broederschap zorgde ervoor dat aan het geheel een grootsch
aspect werd gegeven. Voorafgegaan door twee zilveren kruisen openden de ambachtsgilden den stoet. Aanstonds na de hoogmis stelden
zij zich in de kerk of bij den „kerckmuer" buiten de kerk op en
namen in hun „harnas" — sinds de zestiende eeuw in hun „harnas
met geweer" — aan de processie deel. Voorop bij iedere groepeering
gingen de „tortsdragers", uitgedost in versierde mantels met den
kandelaar van de „ambachtskersse" of „tortsse" in de hand. Op hen
volgden de gildebroeders. Dan kwam de ambachtsknaap in ambtscostuum, waarna de keurmeesters en dekens de groep sloten. Ook zij
droegen hun ambtskleeding 3 ). Hoewel niet in volle wapenrusting
als wanneer zij ter „heervaert" trokken, symboliseerde het militant
optreden der gildebroeders toch een realiteit. Wanneer de instandhouding der katholieke beschaving het wapen eischte, waren de
gildebroeders bereid daarvoor te strijden. Blijkens een keur der
schrijnwerkers namen de gildeleden niet alleen aan de processie deel
„ten love van Gode van hemelrijck, Maria sijnder gebenedijder moeder en maget", maar ook „ter eeren van onsen genadigen beere en
coninck als hertoich van Brabant en dese stadt" 4 ). Voor godsdienst
en vorst waren zij te allen tijde tot strijden bereid. Bij een dergelijke
zinrijke publieke manifestatie mocht dan ook geen gildebroeder ont-

1)
2
)
»)
«)

G. A. Den Bosch, no. 1444.
Mosmans, St. Janskerk, blz. 373.
B. 134, art. 4; B. 137, art. 29; B. 144, art. 33.
B. 147, art. 7.
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breken. Hij, die de processie vrijwillig verzuimde mee te maken, kreeg
een nlet-geringe boete, terwijl de gildebroeder, die wegens ouderdom
of ziekte niet tot deelname aan de processie in staat was, aan de
dekens kon verzoeken dat een knecht in zijn „harnas" zijn plaats
innam 1 ). Een ordonnantie uit het eerste kwart van de vijftiende eeuw
regelde de volgorde, die de ambachten en neringen in den processiestoet innamen. Aan het hoqfd schreden de smeden. Op hen volgden
de molenaars, de bakkers, de korenkoopers, de visschers, de slagers,
de schoenmakersgezellen, de kramers, de weders, de wevers, de vol
lers, de zadelmakers, de snijders, de bontwerkers, de gewantsnijders,
de lastdragers en tenslotte de wijnlieden. In het eerste hoofdstuk
wezen we er reeds op, hoe iedere groepeering, geheel in overeenstem
ming met de statische idee van het middeleeuwsche leven, haar vaste
plaats in den stoet innam. Meerdere van deze groepen wisten eeuwen
achtereen eenzelfde rangorde te handhaven 2 ). Deze hiërarchische
indeeling beperkte zich trouwens niet tot de ambachtsgilden alleen,
maar doordrong de geheele middeleeuwsche maatschappij in al haar
geledingen. Zelfs kregen de kloosterlingen in 1469 na een onderling
geschil over de processie-volgorde een blijvende plaats aangewezen,
die zij wellicht ook vroeger reeds innamen. Voortaan liepen eerst de
Kruisbroeders in den stoet, vervolgens de Minderbroeders, dan de
Predikheeren en tenslotte de Baselaars van „Porta Coeli" onder Den
Düngen. In de overeenkomst, die hieromtrent tusschen het kapittel
van Sint Jan en de kloosters getroffen werd, lezen we verder:
„Quos quidem modum et ordinem diximus, arbitramur et
ordinamus exnunc deinceps per patres et fratres et conventus
domorum seu monasteriorum huiusmodi perpetue esse servandos sub pena et submissione pretacta contenta" s ).
Een uitvoerige beschrijving van de verdere samenstelling van den
stoet geeft Mosmans 4 ). Naast de schutters- en rederijkersgilden, de
leerlingen der Bossche scholen met hun leeraren, de Broeders van
het Gemeene Leven, de seculiere en reguliere geestelijkheid en de
leden der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap schreed de magistraat
in ambtscostuum en met prachtige flambouw. Ook namen een zestal

1)
2)
3)
4)

B. l o j , art. 3j, B. 106, art. 37.
Zie blz. 4 j .
G. A. Den Bosch, no. 1444.
Mosmans, St. Janskerk, blz. 369, e.v.
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prelaten, van Sint Michiel te Antwerpen, van Sint Geertrui en van
Park te Leuven en van Sint Truiden, Averbode en Berne „na der aider
gewoente" aan de processie deel, wat in den tijd, toen de stad nog
geen bisschop had, het aanzien en de beteekenis der processie niet
weinig verhoogde 1 ).
Uit de gegevens waarover Verhaverc voor de stad Leuven beschikt,
blijkt, dat het vooral de ambachtsgilden waren, die aan den Leuvenschen „ommegang" vermaardheid gaven. Ook te Brussel hadden zij een
belangrijk aandeel aan de groóte stadsprocessie 2 ). In Den Bosch vernemen we hierover niets, hoewel ook hier meerdere voorstellingen
uit het Oude en Nieuwe Testament op praalwagens en te voet mee
rond gingen. De oorzaak van dit verschijnsel schuilt in de groóte
vrijgevigheid der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, die blijkens
haar rekeningen de bekostiging der uitgebeelde personages geheel
voor haar rekening nam en er op uit was aan de processie een zoo
groot mogelijken luister bij te brengen. Dit neemt niet weg, dat ongetwijfeld ook de ambachtscorporaties hun aandeel in de verzorging
van deze voorstellingen zullen hebben gehad. Ook waren meerdere
gildebroeders lid van een der drie rederijkersgilden — Sint Barbara,
Sint Catherina en Sint Agatha —, welke gilden tijdens de processie
op de markt allerlei vertooningen gaven uit de H . Schrift en de
Kerkgeschiedenis 3 ). Evenals op den feestdag van den patroonheilige
zochten de gildebroeders na afloop der kerkelijke plechtigheid ook
op dezen „staciedag" verstrooiing van hun dagelijksche zorgen aan
een gemeenschappelijken maaltijd, waarvoor een afzonderlijke
„onraet" werd geheven.
Charitatieve

functie.

Ook het charitatief leven nam in de wetgeving der ambachtsgilden
een belangrijke plaats in. Meerdere voorschriften hadden ten doel
den gildebroeder bij te staan en hem in geval van ziekte en armoede
financieel te helpen.
„Armen suldy altijt by u hebben en wes ghy der minsten
in mynen name doet, doedy my",
i) ν. Zuylen, Stadsrekeningen I, blz. i6 (1496), blz. 7$ (1J03).
2) Verhavert, Leuven, blz. $4; Des Marez', Organisation, blz. 433 e.v.
3) v. Zuylen, Stadsrekeningen, I, blz. 28 (1496). Zie over deze processie ook:
Hezenmans, St. Janskerk, blz. 88, e.v.; W. Oldewelt, Uittreksels uit de rekeningen
van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
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stond er in de narratio van een keur van 1476 der Brusselsche
schrijnwerkers 1 ). Deze uitspraak had echter evengoed aan het hoofd
van de keuren der Bossche ambachtsgilden kunnen staan. Naast de
economische doeleinden toch, die de Bossche ambachtscorporatie
nastreefde, vormde zij in zekeren zin een soort broederschap, waarin
de leden elkaar hielpen in geval van nood. Zieken en verarmden
kregen milde gaven en werden op kosten der gezamenlijke leden
onderhouden.
Reeds in een keur der slagers van 1327 lezen we:
. . . . „ e t quod dicti carnifices seu macellarii dicti loci de
Buscho Ducis de communi consensu sui officii carnifici inter
eos depauperato suas dabunt expensas, eundem in suis necessariis usque ad diem sui obitus sustendando, dictumque camificem defunctum ecclesiastice carnificum sepulture 2 ).
De wetgeving van de schrijnwerkers van 1354 herhaalt het voorschrift, maar schenkt ook aan de verzorging der zieken aandacht:
„voorts waert saecke dat iemant van de voors. guldebroederen
sieck worde oft verarmde, die sal men geven acht penningen
en storve hy, men sal van den voirs. ambacht sijn uitvaert
houden" 3 ).
En bij de schoenmakers in 1448 vinden we vermeld:
„Item soo wie van den meester des ambachts in den voors.
ambacht verarmden of versiecte, alsoe dat hy sijn noetdruft
nyet en hadde, datten dan dat voorsz. ambacht houden sal
ende sijn noetdruft gheven tot aen der tijt, dat hy sijn broodt
gewinnen kan; ende weert sake dat deze, die aldus verarmt
ende verziect weer, van lijff ter doot quaem, dat hem dan
dat voorsz. ambacht bestaden sal ter erden met horen guede,
ten weer dat hy alsoo voel after hem liet, daer men mede
mocht ter erden bestaden" 4 ).
Zoo zorgde ieder ambachtsgilde, dat een gildebroeder, die buiten
zijn schuld in behoeftige omstandigheden kwam te verkeeren, door

1) Des Marez, Organisation, blz. 439; Des Marez, La première ¿tape, blz. 25;
Allossery, Gildewezen, blz. 123.
2) B. 9, art. 4.
m
S) В. I J , art. io.
4) В. é i , art. 33.
17
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de kas der corporatie werd ondersteund en op het einde van zijn
leven op kosten van het ambacht een kerkelijke begrafenis ontving 1 ).
Het gilde leverde in dit laatste geval ook de dure waskaarsen, die
bij de begrafenis werden gebruikt en vermoedelijk afkomstig waren
van den lijkdienst der meer gegoede gildebroeders 2 ). Immers moest
steeds bij den dood van een lid van het ambachtsgilde een kaars aan
het ambacht geleverd worden. De geheele gildengeschiedenis door
bleef deze uitgesproken zorg voor armen en zieken de gilden vergezellen. In een keur van de schippers van 1630, een jaar na de overgave der stad, lezen we nog:
„Item soo wanneer eenige van de gildebroeders in groóte
armoede, sieck ofte krank te bedde ligge ende niet en hebbe
om af te leeven, dat het gilden voorsz. in sulken geval den
armen, sieken ende kranken gildebroeder tot syne behoudenis
se alle maenden te baate koome ende uitreicken sai de somme
van twee caroliguldens".
Ook na de overgave van de stad dus, toen de stadsoverheid alles
in het werk stelde om aan de gilden hun religieus karakter te ontnemen, bleef toch de zorg voor zieken en minder bedeelden een
karakteristiek der ambachtscorporaties vormen en een deel van hun
maatschappelijke taak uitmaken.
Zooals we reeds meedeelden, werden in de tweede helft van de
vijftiende eeuw in meerdere Brabantsche en Vlaamsche steden naast
de ambachtsgilden „broederschappen" in het leven geroepen, bekend
onder den naam van „armbusse" en „confrérie des pauvres" 3 ). Deze
„broederschappen", die in sterke mate van de ambachtsgilden afhankelijk waren, hadden ten doel de godsdienstige en charitatieve belangen der gildeleden te verzorgen. De ambachtscorporatie zelf kon
zich dan beter met de behartiging van het economisch leven van haar
leden bezig houden. In 's-Hertogenbosch echter is het nimmer tot de
oprichting van dergelijke „broederschappen" gekomen. Dit is ook
niet te verwonderen. Immers, de bevolking der ambachtsgilden in
Den Bosch was niet zoo talrijk als in de steden, waar dergelijke
„broederschappen" werden aangetroffen, zoodat hier ook het aantal
1) B. 10;, art. 22, B. loé, art. 26.
2) B. 23, art. 2 j .
S) Des Marez, Organisation, blz. 439, e.V.; Verhavert, Leuven, blz. 58, e.V.;
Allossery, Gildeleven, blz. 222, e.V.; Huys, Mutualiteit.
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hulpbehoevenden geringer was. Bovendien bleef in Den Bosch aan
de dekens der gilden, naast hun bemoeiingen met het ambachtsleven,
nog voldoende tijd over om zich persoonlijk met het lenigen van den
materieelen nood onder de gildebroeders te bemoeien. Trouwens sinds
's-Hertogenbosch sinds 1471 officieel in negen wijken of blokken
verdeeld was, welke indeeling ook voor de stedelijke armenverzorging gold, kwam het zwaartepunt der armenverzorging onder de
gildebroeders geleidelijk aan meer bij de wijken of blokken dan bij
de ambachtsgilden te liggen 1 ).
Er bestond dan ook in Den Bosch geen reden, dat de ambachtsgilden een afzonderlijke instelling voor de verzorging van het godsdienstig-charitatief leven creëerden. Met de ondersteuning door
ambachtscorporatie en blok werd het allernoodzakelijkste levensonderhoud van den onbemiddelden gildebroeder voldoende gewaarborgd. Zoo hadden de ambachtsgilden in Den Bosch evenmin behoefte aan eigen Godshuizen voor ouden van dagen en gebrekkigen
of aan eigen ziekenhuizen. Immers, het particulier initiatief had in
de stad tallooze huizen van weldadigheid en naastenliefde in het
leven geroepen 2 ). Trouwens ook de financieele draagkracht van de
meeste ambachtsgilden liet waarschijnlijk de oprichting en het onderhoud van dergelijke instellingen niet toe.
Nochtans, al bezat het charitatief leven der ambachtsgilden in Den
Bosch niet dat grootsche aanzien, zooals zich dit in de groóte Brabantsche en Vlaamsche steden in den vorm van broederschappen»
eigen godshuizen en ziekenhuizen manifesteerde, aangepast aan den
omvang der behoeften, behoefde het toch voor deze steden niet onder
te doen. Waar de gildebroeder buiten zijn schuld materieel dreigde
ten onder te gaan, daar reikte de naastenliefde te allen tijde hem
de helpende hand. Zelfs nog na zijn dood bleef men den armen
collega gedenken en bekostigde het gilde zijn begrafenis. Eenzelfde
geest van broederliefde openbaarde zich in het gebruik den overledene, arm of rijk, op zijn tocht naar het graf te vergezellen. ledere
gildebroeder had den plicht op de uitvaartplechtigheid van zijn
collega tegenwoordig te zijn en het lijk naar het graf te begeleiden.
Reeds in de keur der smeden van 1302 lezen we hierover:

!) Hezenmans, 's-Hertogenbosch, blz. 74; v. Oudenhoven, 's-Hertogen-bossche,
1670, blz. 31.
2
) v. Oudenhoven, 's-Hertogen-bossche, 1670, blz. 12$, e.v.
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„Item als yemant van den vors. smeden of van horen wiven
of van horen kynderen sal ghevallen te sterven, alle die ander
voers. smeden ende enyeghelijc, die in die voers. stat van
sHertogenbosch teghenwordich sijn ende daertoe gesont ghenoech, soelen metten doden lichame ter kerken gaen ende in
der missen, die men over den doden sal doen, sculdich sijn
te offere; ende oft ghevelt, dat van den voers. smeden yemant
sieke is of niet teghewerdich en is, soe sal sijn wijf, eest dat
hi ennich heeft, voer hem gaen metten doden ter kerken; ende
soe wie van den smeden vors. dit niet en hielt ende die doot
des dodes menschen hem cont waer ghedaen, die sal ghelden
III schellingen van beteringhen 1 ) .
Was dus een meester ziek of buiten de stad, dan behoorde zijn
echtgenoote zijn plaats in te nemen. Zelfs wanneer de vrouw van een
meester kwam te vallen of kinderen van hem werden begraven, ging
men mee ter uitvaart. Geen materieele of andere profane motieven
inspireerden de gildebroeders tot dit gebod. Nog in 1557 eischten
de vilthoedenmakers
„die zielmisse voor den aflivigen all uyt te hooren ter eere
Godts, biddende voer die ziel des aflievigen" 2 ) .
Zondagsheiliging.
Door de verplichte viering van de Zon- en feestdagen, toonde de
corporatieve wetgeving zorg te hebben voor de geestelijke belangen
van den gildebroeder. Immers, evenals de kerk, trad ook de gildewetgever in deze materie wetgevend op en verklaarde hij de Zon
dagen, die vier hoogtijden, Sacramentsdag, de vier hoogtijden van
Maria en de feestdagen der apostelen tot verplichten feestdag. Zoo
zeer echter waren de gildebroeders vervuld van den geest van Chris
tus en Zijn kerk, dat zij eigener beweging het verbod tot werken
buiten de evengenoemde dagen nog meenden te moeten uitbreiden.
In 1302 eischten de smeden, dat iedereen op Zaterdag, op de vigilie
dagen der vier hoogtijden van Christus en Maria, zoodra de vespers
waren geluid, het werk zou staken 3 ) . Wel werd door den arbeid God
i) B. j , art. 10.
2) B. 144, art. 25; Zie ook B. I J , art. 9; B. 23, art. 23; B. 41, art. 29, B. 42,
art. 39; B. 4;, art. 8; B. 46, art. 5; B. 61, art. 34. art. 3 ; ; B. 71. art. 23; B. 81,
art. 10; B. 99, art. 27; B. 131, art. 28; B. 135, art. 20; B. 137, art. 28; B. 139,
art. 15, B. 141, art. 13; B. 142, art. 67.
3) B. j , art. 6.
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gediend, maar de arbeid van het gebed was in hun oogen een nog
vruchtbaarder werk. Daarom legden zij het werk neer en woonden
de vespers bij 1 ). Toch verloren zij bij deze vrome levensinstelling
de noodwendigheden van het dagelijksch leven niet uit het oog.
Immers, werk, dat bestemd was voor den hertog of voor de stad,
werk, dat diende tot reparatie van een molen en werk, dat men
zonder groot nadeel, wat aan den dichtst bijwonenden gildebroeder
moest worden aangetoond, niet kon laten staan en nog op den zelfden dag afgemaakt moest worden, viel buiten het gebod 2 ).
Reeds in de vijftiende eeuw kwam er kentering in deze levensopvatting. In 1463 legden de smeden wel het werk om drie uur in
den namiddag neer, maar toch oordeelde de corporatieve wetgever
het noodig den gildebroeder op het hart te drukken „desselfs daigs
dairna", d.i. op de Zon- en feestdagen zelf, niet te werken. Er blijkt
in deze jaren reeds vervlakking aanwezig te zijn geweest in het
godsdienstig bewustzijn van meerdere gildebroeders. Ook de vespers
werden niet meer bezocht als in de vorige eeuw en men schroomde
niet om, in plaats van zich aan den dienst van God te wijden, den
arbeid voort te zetten. Toch tastte dit soort ongodsdienstigheid het
geloof zelf nog niet aan. Eerder was het de vrucht van een te groóte
gemeenzaamheid met het heilige, waarin de afstand tusschen het
geestelijke en het aardsche te wenschen overliet. Er bestond — volgens
Huizinga — in deze jaren een zonderlinge, voor ons haast onbegrijpelijke vermenging van wereldschen zin met spontane devotie s ) .
Zelfs toen in de loop van de zestiende eeuw de theologische grondslagen van de oude kerkleer in twijfel werden getrokken, bleven toch
de gildebroeders, hoezeer zij ook van hun vroegere vroomheid hadden
ingeboet, godsdienst en kerk trouw. Wel contrasteerde hun godsdienstige houding in deze eeuw fel met die uit de periode van twee
eeuwen her. Blijkens de keur der smeden bijvoorbeeld van 1540
staakten de gildebroeders hun arbeid op Zaterdagen, op vigiliedagen
en op vigiliedagen van Mariale dagen om zeven uur 's-avonds,
slechts één uur vroeger dan op de overige werkdagen geschiedde 4 ).
Doch het meest blijkt dit wel uit allerlei bepalingen, die in de voorafgaande eeuw niet noodig waren, omdat de gildebroeders uit zichzelf
aanvoelden wat de godsdienst verlangde. Aan de droogscheerders
!)
8)
3)
4)

Martin Saint-Léon, Histoire des corporations, biz. izS-blz. 129.
В. s, art. 6.
Huizinga, Herfsttij, biz. 288, e.v.
Β. ι зі, art. 38.
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moest het worden verboden om te werken op een „heyligen vierdach"
en om lakens voor hun werkplaats of woonhuis aan den openbaren
1
weg of elders uit te hangen voor het drogen ) . Voor de barbiers zag
de corporatieve wetgever zich genoodzaakt een absoluut arbeidsverbod uit te vaardigen met betrekking tot dergelijke dagen; slechts
in geval van dringende noodzaak, wat de dekens hadden te beoordeelen, kon ontheffing van het voorschrift worden verleend. Zagen
de dekens of keurmeesters iemand uit een barbierswinkel komen, die
geschoren was, dan werd de meester bekeurd, zelfs al hadden zij hem
of zijn knecht niet zien scheren 2 ). De straffe formuleering van het
voorschrift wijst er duidelijk op, dat het tegenovergestelde verre van
zeldzaam plaats greep. Aan de kramers moest het worden duidelijk
gemaakt, dat ze op Zon- en feestdagen hun tenten of kramen niet
mochten opslaan om het publiek hun waren te koop aan te bieden 3 ) .
Voor de olieslagers en molenaars werd de bepaling vereischt, dat zij
op zulke dagen niet langer graan, zaad-, olie- of raapkoeken van en
naar hun molen mochten brengen of laten brengen, tenzij in geval van
dringende noodzaak door de dekens te beoordeelen 4 ). In ij86 was
een ordonnantie noodig, om den verkoop van vleesch, kippen, gan
zen, vogels en dergelijke op Zondagen en verplichte feestdagen in
het vleeschhuis te verbieden, met uitzondering van de periode, gelegen
tusschen 15 Mei en I J Augustus, wanneer de temperatuur den ver
koop van deze aan bederf onderhevige goederen noodzakelijk maakte.
Evenzoo was een maatregel noodig, die de paardenmarkt op den
feestdag van de apostelen Petrus en Paulus naar een anderen dag
verplaatste 4 ). Deze gewijzigde houding van de gildebroeders ten
opzichte van de naleving der kerkelijke voorschriften eischte de uit
vaardiging van steeds meer preventieve bepalingen. De geloofsleer
der gildebroeders leefde enkel nog maar in de dwingende sfeer van
een veruiterlijkten godsdienst, waarin de ernstige vroomheid der
middeleeuwen zoek was en de kerkelijke geboden als overdreven
ballast werden over boord geworpen.
i)
*)
')
4)

B.
B.
B.
G.

141, art.
146, art.
139, art.
A. Den

16.
18.
16.
Bosch, no. 1296.
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V.

DE AMBACHTSGILDEN I N H E T STAATKUNDIG LEVEN.
Samenstelling van den stadsraad.
Wanneer commissarissen van Philips den Schoone in 1494 namens
dezen wijziging aanbrengen in het stadsregiment van 's-Hertogenbosch, verschijnen zij blijkens de narratio van de ordonnantie op het
stadhuis, waar zij
„gevonden hebben in groóte en
representerende tlichaem ende al
stadt, te weten voor deerste let die
ren, voir die tweesten die van den
let, de dekenen van den ambachten
dairomtrent" 1 ).

souffissantelycke getalle,
tgemeente van der voirs.
van der wet ende geswoerade ende voir die derden
in getalle van vijfftich oft

Het stadsbestuur van Den Bosch bestond dus uit drie leden: het
eerste lid werd gevormd door schepenen en gezworenen; het tweede
door raden en het derde door de dekens van de ambachten.
Schepenen en

gezworenen.

Over de verkiezing van schepenen vinden we voor het eerst gegevens in een oorkonde van 1291. We lezen daarin:
. . . . „de electione quoque scabinorum eiusdem loci, quam
ipsi burgenses dicunt ad ipsius loci scabinos spedasse ab antiquo et spedare debere . . . . ac de aliis ex parte ipsorum a
nobis postulatis, concedimus et litteris nostris concedere promittimus infra mediam quadragesimam proximo futuram ac
mviolabiliter observare, quicquid dilectis et fidelibus nostris
nobili viro Johanni, domino de Kuyc, et Waltero Volckart,
i) B. 9ï,- narratio.In tegenstelling met de drie eerste Brabantsche hoofdsteden
— Leuven, B,russel en Antwerpen — ontbreekt in de stedelijke constitutie van Den
Bosch het Gilde (Lakengulde), dat als tweede orgaan van de gioote burgerij naast
het stadsbestuur stond. Ook de Binnen- en Buitenraad, tesamen de Breede raad
vormend, worden niet vermeld. Cuvelier, Institutions, blz. 41, blz. 43; v. d. Linden,
Leuven, blz. 74, blz. 78; Prims, Antwerpsche Breede Raad, blz. 161. Ook Berçgenop-Zoom heeft een Breede Raad gehad. Slootmans, „Arbitrale Uuytsprake".
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militibus, secundum ea, que in carta dictis burgensibus nostris
a nobis concessa super eorum iuribus et privilegiis continentur,
et secundum iura et consuetudines, quas ipsi burgenses ab
antiquo noscuntur habuisse, rationabile videbitur, seu quicquid ipsi dominus de Kuyc et Waltcrus Volcart dixerint,
pronunciaverint seu ordinaverint in premissis, quorum ordinationem seu dictum infra terminum suprascriptum fore
decrevimus terminandum" 1 ).
Naar het zeggen van de burgers, kwam dus de vernieuwing van
den schepenstoel „ab antiquo" toe aan de aftredende schepenen.
Maar de hertog aanvaardde de bewering niet voetstoots. Hij belooft
alleen maar zich te zullen richten naar de uitspraak der beide scheidslieden, die „fidèles", leenmannen van hem zijn, maar zeker ook wel
in goede relatie tot de stad stonden. Klaarblijkelijk waren de keuze
der schepenen en andere in de oorkonde opgesomde kwesties punten
van geschil geweest tusschen de stad en den hertog. Toch blijkt het
streven van de stad, zooals dit uit de oorkonde naar voren treedt,
spoedig met succes bekroond te zijn geweest. Immers, in het Privilegium Trinitatis van 1330 vinden we vermeld:
Voert gheven wi onsen scepenen van Den Bossche, so wanneer
dat ghevalt, dat men se verwandelen of versetten sal, dat die
oude scepenen, dats die dan scepen sijn, kiesen solen die nuwe
scepene, die hen dan in den ammachte des scependoms volghen solen, ende dat si daermede doen moghen, also ahi
kinnen dat goet ende orber is" 2 ).
Deze wijze van benoeming nu stelde de schepenen in staat het
schepenambt binnen een gesloten kring van families te houden en
den invloed van den landheer uit de stad te weren. De beteekenis
toch van het benoemingsrecht door den hertog bestond voornamelijk
hierin, dat hij bij het doen der schepen-keuze personen uit de burgerij
kon nemen, die hij het best naar zijn hand kon zetten en die door het
feit hunner benoeming in niet geringe mate van hem afhankelijk
waren.
Gezworenen ontmoeten we voor het eerst in een charter van 1306.
Zij treden dan als zuivere medewerkers van de schepenen in bestuursaangelegenheden naar voren. Ten aanzien van hun bevoegdheid
lezen we:
1) B. 4, art. 3, art. f.
2) Nijmeegsche Studieteksten, Handvesten, blz. 49, art. 33.
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„Statuimus et volumus ut dictum oppidum nostrum cum
populo et omnibus ad idem spectantibus per nostrem iudicem
ac nostros scabinos et iuratos dicti nostri oppidi, qui ex parte
nostra secundum ius et antiquam dicti oppidi consuetudinem
fuerint institut!, regatur et gubernetur in omnibus, prout
secundum iura dicti oppidi ab antiquo servata regi consuevit
per eosdem" 1 ) .
Met de openbare rechtspraak hadden zij zich niet in te laten; deze
bleef uitdrukkelijk aan de schepenbank, waarin alleen schepenen
zitting hadden, gereserveerd 2 ) . Vergelijken we de positie der gezwo
renen, zooals die in het charter is neergelegd, met die van hun col
lega's in andere steden b.v. in de stad Leuven, aan welks stadsrecht
het stadsrecht van Den Bosch door filiatie zoo na was verbonden,
dan blijken de Bossche gezworenen in 1306 reeds een heele evolutie
achter zich te hebben 3 ). Maar niet in hun voordeel. Immers, al
vormden de Bossche gezworenen als representanten van de gemeente
een eigen college naast en gescheiden van de instelling der schepen
bank, toch bleken de schepenen de vertegenwoordiging der specifieke
gemeente-belangen, zooals de stedelijke administratie, het beheer van
stadsfinancien en het handhaven van den stadsvrede, reeds in 1306
geheel tot zich te hebben getrokken. Toch werden bij dezen gang
van zaken de gezworenen niet geheel opzij gezet. Vermoedelijk stond
dit in verband met het feit, dat de gezworenen uit dezelfde families
als de schepenen, het patriciaat, afkomstig waren en met hen nooit
in twist zijn geraakt. Maar dan hebben zij zich maar slecht van hun
eigenlijke opdracht gekweten.
Dit verklaart vermoedelijk ook, waarom de ambachtsgilden zoo
vroeg in het beheer van stadsfinancien werden ingeschakeld. Reeds
vóór het conflict, dat zich in den winter 1305/1306 afspeelde, had
de burgerij het vertrouwen in het beheer van de geldmiddelen door
schepenen en gezworenen verloren. Waren de omstandigheden gunstig geweest, dan zou hertog Jan III zich mogelijk in 1330 bij het
verkenen van het Privilegium Trinitatis 4) duidelijk ten voordeele
i) B. 7, art. 11.
2) B. 7, art. 12.
3) Cuvelier, Institutions, blz. 115; v. d. Linden, Leuven, blz. 70; Brughmans,
Anciennes Institutions, blz. 36; Huizinga, Haarlem, blz. \6y, v. d. Heyden, Aanteckeningen, blz. 75.
*) Ofschoon in dit Privilege vooral de verhouding der Bosschenaars tegenover
het publieke recht geregeld wordt.
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van de democratische inrichting der burgerij hebben verklaard. Hij
deed dit echter niet; waarschijnlijk was de bijzondere conjunctuur
van het moment hieraan niet vreemd. Wat toch was het geval? Het
patriciaat van Den Bosch had, hetgeen het landsheerlijk gezag ernstig
moet hebben gegriefd, ijverig deelgenomen aan de verbonden, waar
door de Brabantsche steden in hun oligarchisch streven aan hun
wenschen tegenover het hertogelijk gezag kracht wisten bij te zetten.
Om een voorbeeld te noemen: niet alleen in 1262 en 1313 sloten Den
Bosch en Leuven verbonden tot wering van onderlinge twist en
tweedracht, nog in 1328 had een hernieuwing van deze allianties
plaats 1 ). Hertog Jan III, meer dan zijn voorgangers tegen dit auto
ritair optreden van het patriciaat gekant, was evenwel juist in strijd
gewikkeld met Jan van Bohemen. Dus was het voor hem van belang,
dat de betrouwbaarheid van Den Bosch als militair steunpunt aan
de noordelijke grens van zijn hertogdom vaststond 2 ) . Dit was voor
den hertog zeker een argument zwaarwichtig genoeg, om de schepe
nen in hun oude rechten te handhaven en de stedelijke constitutie op
dat moment te laten voor wat ze was. Maar al gauw had de hertog
zijn handen vrij en bood zich een geschikte gelegenheid tot ingrijpen.
Bij de verandering van den schepenstoel in 1336 kregen de schepenen
oneenigheid onder elkaar. Vermoedelijk bevond de hertog zich per
soonlijk in Den Bosch, immers het charter, dat als resultaat van zijn
tusschenkomst tot stand kwam, werd bezegeld en gegeven „ten Bos
sche op Sinte Lambrechtsavont" 3 ). Op welke manier de hertog
ingreep, leert ons dit charter. Hij trok de benoeming van de leden
van de schepenbank en van den stadsraad tot zich. Hierdoor werd
de barrière weggenomen, die het patriciaat van den hertog afsloot
en kon ook het landsheerlijk gezag zijn invloed in de stad beter doen
gelden. Om een einde te maken aan hej hangende conflict onder den
magistraat, bracht hij een compromis tot stand. De voornaamste bepalingen hiervan waren:
1. Zoowel de schepenen als de gezworenen zouden jaarlijks op
St. Remeysdag (1 October) aftreden. Volgens het Privilegium Trinitatis konden de aftredende schepenen de nieuwe benoemen „so wanneer dat ghevalt, dat men se verwandelen of versetten sal" *). .

1)
2)
*)
4
)

Huizinga, Haarlem, 1906, blz. 90.
Pirenne, Histoire de Belgique, Deel II, blz. 17.
16 Sjptember.
Nijmeegsche Studieteksten, Handvesten, blz. 49, art. 33.
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2. De aftredende schepenen zouden van rechtswege gedurende een
jaar gezworen zijn, terwijl eerst drie jaar na hun aftreden als schepen
een herbenoeming in dit ambt kon plaats vinden.
3. Benoembaarheid was uitgesloten, zoo de candidaat niet „gegoet"
was „in onsen lande", geen twee jaar poorter van de stad en geen
1
2 j jaar oud ) .
Of de candidaat aan al deze voorwaarden voldeed, stond ter be
2
oordeeling van den hertog ) .
Wel zeer spoedig, reeds in 1344, zag zich de hertog genoodzaakt,
zich andermaal met de stedelijke constitutie in te laten. Het waren
de gezworenen, die zich niet wenschten te onderwerpen aan de hen
opgelegde verplichting om na een jaar af te treden en onbeperkt in
den raad bleven zitten. N a de mededeeling, dat de stad hem het
recht had geschonken om jaarlijks zeven schepenen en zeven gezwo
renen te benoemen, die hem „orberlic ende goet sullen duncken",
decreteerde hij opnieuw, dat de gezworenen na een jaar, verplicht
waren af te treden en in de uitoefening van hun ambt gebonden
waren aan den eed, dien zij als schepen aan den hertog hadden afge
legd. Ten aanzien van hun werkzaamheden lezen we:
„Ende aise onse voirs. stadt der geswoerne te doen sal hebben
in enigen saken van rade ofte van dade, dat die geswoerne
dan onser voirs. stad sullen raden ende doen haer beste opten
eedt, die zy daden, doe sy scepenen gemaict waeren" 3 ) .
1) B. 13, narratio, art. 1, art. 2.
) Sinds 1422 benoemde de hertog de schepenen op grond van een schriftelijke
Voordracht van de aftredende schepenen:
„Ende deghene, hy zy regiere ofte andere, die ons die koese van den scependomme ende wethouderen aenbrengen sullen, dat die dat doen sullen, besloten
besegelt onder der stede ofte der wethouderen segel daer dat behoort, ende die
wy daertoe van onsentwege gecommitteert sullen hebben, terstont uyt die koese,
ende scepenen kiesen ende weder overseynden besegelt onder onse seghele oft der
gheneren die als vore ghecommitteert sullen syn, den steden van daer die koese
comen sal wesen. Item ghevielt alsoo, des oft God wil niet zijn en sal, dat wij
gebreckelyck waren in eenigen van onsen steden Loven, Brussel, Antwerpen, Bosch,
Tienen oft Leeuwe de wett ende scepenen te verstellen 't alsulcken tyde, als dat in
elcke der voorsz. steden gewoonlye is te geschien, soo willen wy, consenteren ende
bevelen, dat alle seepene, die afgaen ende sculdich syn afte gaene van haeren
voorsz. seependomme, sullen kiesen op haeren eede die toecommende scepenen
uyt den koese die men ons overghesonden sal hebben, als voorseyt staet."
Placcarten van Brabant, IV, blz. 380.
2

S) B. 14, art. 1.
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Over raden wordt in dit charter nog niet gesproken. Van hen
wordt, zooals we zullen zien, eerst later in de constitutioneele wetgeving melding gemaakt *).
De ambachtsgilden in het stadsregiment.
Hoe stond het met de ambachtsgilden? Niet lang zijn zij, politiek
gesproken, in den schaduw gebleven. In het eerste hoofdstuk wezen
we er op, hoe zij zich reeds in 1306 in het gebied van de stadsfinancien
hadden weten binnen te dringen. Wel werd blijkens de „charte van
Roesmalen" het stadsbestuur gevormd door „iudex, scabini et lurati",
maar deze mochten geen accijnzen zetten of gelden omslaan dan met
rade van betrouwbare en vroede mannen, twee uit iedere ambachtsgroepeering, door den magistraat te kiezen en te beëedigen. Dit was
dan het uiteindelijke povere resultaat van de militaire demonstratie
der ambachten in den winter van 1305 op 1306 tusschen Hintham
en Rosmalen. De landsheer had de door hen tegen het patriciaat georganiseerde staatsgreep een oogenblik gesanctionneerd, maar was,
zooals we zagen, spoedig overstag gegaan 2 ). Vermoedelijk waren
het de geldmiddelen der patriciërs, die hun wederom het overwicht
in het beleid van stadszaken verschaften. Als boete immers betaalt
de stad 5500 ponden payements aan den hertog. Het succes was voor
de ambachtscorporaties er niet naar om er tevreden over te zijn.
Wel moest de magistraat in twee belangrijke aangelegenheden met
hen in overleg treden, maar de gelegenheid, om naar vrij believen
schulden te maken, werd er niet door ingeperkt. Ook de aanwijzing
van twee afgevaardigden uit iedere corporatie door het stadsbestuur
en niet door de ambachtsgilden zelf, was niet geschikt om de tegenstelling tusschen beide klassen te verkleinen.
Staat hiermee de bepaling in den brief van hertog Jan III van
1336
„dat niemand tot onsen scepenen rade gaen en sal, hi en si
van hen dairtoe geroepen"
in verband? 3 ).
Men zou zeggen van wel. Er schijnt in de jaren 1306—1336, evenals in de meeste steden van West-Europa, nogal woeling onder de
kleine luiden van Den Bosch te zijn geweest. Het besef, dat de stedei) Zie blz. 288.
2) Zie blz. 22.
3) B. I J , art. y.
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lijke welvaart ten nauwste met het stedelijk overheidsbeleid samenhing, lokte bij de burgerij verzet uit tegen de wijze, waarop met de
stadsfinanciën werd omgesprongen en de handels- en bedrijfsproblemen door den kring van families, welke de kleine luiden maar liefst
als „quantité négligeable" beschouwde, werden behandeld. Dezelfde
burgerij begreep echter zeer goed, dat haar strijd tegen de regeerende
klasse hopeloos zou zijn, zoo zij alleen op zichzelf was aangewezen.
Een promotor als een Artevelde, een Coutereel of een graaf Philips
van St. Pol was in Den Bosch in deze jaren niet aanwezig. Vandaar
dat de Bossche klasse van ambachtslieden en neringdoenden bij den
landsheer zelf steun zocht. Zij kende de mentaliteit van den hertog
ten opzichte van het Bossche patriciaat zeer wel. Immers, het kon
hertog Jan III niet aangenaam zijn, dat de Bossche patriciërs met
andere steden verdragen sloten tegen het gezag van den landsheer
in en een politiek voerden, zonder acht te slaan op zijn rechten. Vandaar dat de hertog ter verdediging van zijn eigen positie in de stad,
de corporaties der kleine luiden gaarne medezeggenschap in het
stadsbestuur toekende. Aan de houding van het patriciaat zelf is
het dan ook toe te schrijven, dat de schepenen in 1336 bij het maken
van schulden aan de uitdrukkelijke toestemming van de vertegenwoordigers der ambachtsgilden werden gebonden. Daarmee kwam
een belangrijk onderdeel van de financieele gestie onder hun controle.
Eveneens werd hun instemming vereischt bij het vervreemden van
gemeentegrond. Niet langer ook wees de magistraat de afgevaardigden aan, die de kleine luiden in den raad zouden vertegenwoordigen;
de gilden zonden voortaan hun dekens. Hiermee was de groóte gemeenschappelijke wensch der gilden vervuld. Voortaan traden zij,
vertegenwoordigd door hun dekens, naast schepenen en gezworenen,
representeerende de „gemeynte", als volgerechtigd lid in het stadsbestuur naar voren. Het charter van 1344 consolideert stilzwijgend
den nieuw gevestigden toestand. Immers lezen we hierin:
„Voirt wat gedaen es ende gemaict by den scepenen, geswoernen, borzedrageren 1 ), dekene van den ambachte off by
al denghenen, die in regimenten off in officien geweest hebben
onser voirg. stadt van Den Bossche syder sente Lambrechtsavont doe men screeff ons Heeren jair dusentich CCC sesse en
dartich tot opten dach van hueden, wy loven ende confirmeren ende prisen" 2 ).
!) Zie biz. 273.
) B. 14, art. 2.
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Houding der ambachtscorporaties
stadsbestuur.

na hunne inschakeling in het

Welke politiek nu hebben de ambachtsgilden vlak na hun inschakeling in het stadsregiment wel gevoerd? Zeker heeft het hun niet
ontbroken aan den ernstigen wil het economisch leven te bevorderen.
Er zijn voldoende aanwijzingen waaruit valt af te leiden, dat de stad
in deze jaren floreert. Het voUersbedrijf bloeide als in weinig andere
steden 1 ). Dit wijst er op, hoewel de bedrijfsvorm nog het kleinbedrijf
was, dat de plaatselijke lakenindustrie niet alleen voor de locale
markt, maar ook voor den zich ontwikkelenden buitenlandschen
handel beteekenis had. Het Bossche laken ontmoeten we in OostPruisen s ) , terwijl koning Waldemar III van Denemarken in 1363
aan de Bosschenaren, die op „Schoenrelant" een vitte hadden,
dezelfde rechten voor hun handel en scheepvaart verleende als Kampen reeds sinds 1307 bezat 3 ). Dit wijst op de aanwezigheid van een
expansieven ondernemingsgeest onder de Bosschenaren. De zeescheepvaart op Schonen bracht mee, dat 's-Hertogenbosch in de commercicele verbinding tusschen Noord- en West-Europa een rol kon spelen
en in de vrachtvaart activiteit kon ontplooien 4 ). Omstreeks 1350
rijpte het plan een algeheelen ombouw van de gcthieke kerk van
1280 te ondernemen en een groóte kerk voor de stad te bouwen 5 ).
Herhaaldelijk ook kwam de stad in deze jaren tegemoet aan de
militaire en geldelijke verlangens van de hertogen Wenceslaus en
Johanna, wier buitenlandsche politiek hooge eischen stelde aan de
geldmiddelen en het militaire apparaat van de stad. Telkens evenwel
ging een en ander met het opgeven van landsheerlijke rechten als
contra-prestatie voor de gedwongen verplichtingen gepaard. Waar
nu kon de materieele steun anders vandaan komen dan van handel
en nijverheid, in welks voorspoed ook de ambachtscorporaties hun
aandeel leverden?
Van een op den voorgrond schuiven van monopolistische belangen
door de ambachtsgilden waren nog geen symptonen aanwezig. Het
eerste positieve gegeven van dit soort dateert van 1378. Het waren

1)
2)
3)
4)
5
)

Posthumus, Leidsche Lakenindustrie, I, blz. 23; B. 23, art. 1, art. 43.
Hans U.B. III, no. 677, noot 1.
Zie blz. 364.
Zie blz. 366.
Mosmans, St. Janskerk, blz. 93.
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de schrijnwerkers, kuipers, draaiers en rademakers, die voorgingen
en aan de „vreemde luyden" verboden om werkstukken, die tot een
van de vier ambachten behoorden, buiten de wekelijksche markt te
verkoopen. Eén gilde over de brug, blijkt de overheid van verschillende kanten om bescherming van arbeids- en afzetgebied te zijn
verzocht. In 1403 mochten vreemdelingen geen lakens in de stad
verkoopen, dan alleen op de jaarmarkten en weekmarkten „opt
vreemde huysken" 1 ). Elders gaven we een verklaring van het verschijnsel: de bevolking liep terug, de inkrimping van het arbeids- en
afzetgebied noopte tot wering van vreemden 2 ). Maar ook om politieke redenen was men niet op de aanwezigheid van vreemdelingen
gesteld. Hierin waren beide partijen het eens. Noch het patriciaat,
noch de kleine burgerij konden goed zetten, dat vreemden, enkel door
het burgerrecht te koopen, hier de lakens uitdeelden. Daarom was
het voor een goed stadsbeleid van belang, dat de zittende magistraat gedurende zijn ambtsperiode niet heel den tijd uit de stad
afwezig was en vreemdelingen intusschen zich naar voren duwden.
„Ten aanbrengen ende groter begeerten onser stat van sHertogenbossche, aensiende den groten orbair ende proffijt, die
hoir dairaen gelegen is, alsoe sy ons heeft doen thoenen",
werden daarom de schepenen in 1383, hetgeen ook reeds in 1375
was geschied, verplicht, gedurende het jaar, dat zij schepen waren
met hun familie in de stad verblijf te houden, terwijl niemand in de
toekomst nog een schepenbenoeming of een functie als deken van
een ambachtsgilde mocht aanvaarden dan geboren poorters 3 ).
Waaruit de gemakkelijkheid der hertogen om aan de wenschen
van de stad tegemoet te treden, is voortgekomen, valt niet ver te
zoeken. Het waren immers geen belangelooze beschouwingen over de
wenschelijkheid van het gevraagde, maar het was de ééne harde noodzaak, die telkens weer het landsheerlijk gezag de wet kwam stellen:
de noodzaak tot oorlogvoeren en het daarvoor samenbrengen van een
behoorlijk militair apparaat en de benoodigde geldmidden.

1) B. 25, art. 11; B. 33, art. 6.
2) Zie blz. 96.
3
) B. 21; B. 28. In 1375 werd ta.v. schepenen bepaald, dat niemand tot
schepen benoemd zal worden, tenzij hij „hebbe die pointen, die die charte van
den scepen te maken begrepen heeft, ende vier jair te voren porter geweest, en hi
en si geboren uter Meyerien van Den Bossche".
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„Aensiende den goiden en getruwen dienst, die zy ons alle
wegen bereet geweest hebben te doen ende noch dagelicx sijn,
als ons des noet is ende sunderlinge nu in den oerlogen, daer
wy instaen met den hertoge van Gelre",
verkreeg de stad in 1378 als contra-prestatie voor bewezen diensten
het recht om accijnzen, tot dan toe van den hertog gepacht, voor
eigen rekening te heffen en de tarieven naar eigen believen vast te
stellen. De stad wist telkens de verleende hulp wel ten eigen bate te
exploiteeren! Ook de eigendom van de zoutmaat en van het strijkambt 1 ) werden haar na den dood van de tegenwoordige exploitanten
in het vooruitzicht gesteld 2 ).
Groeiende macht der

ambachtscorporaties.

Een teekenend symptoon voor den invloed en den groei van de
innerlijke kracht der kleine burgerij was gelegen in het verbod, dat
een ieder „die roede dreecht" d.i. die eenig overheidsambt bekleedde,
van het pachten der accijnzen werd uitgesloten 3 ). Voorkoming van
machtsmisbruik was aan het voorschrift zeker niet vreemd. Toch
was de invloed der kleine burgerij weer niet zoo sterk, dat zij in de
benoeming van schepenen wist binnen te dringen. Maakte de hertog
van zijn in 1336 herstelde recht om zelf of door middel van zijn
mandatarissen, den hoog- of laagschout, jaarlijks op St. Remeysdag
schepenen te zetten geen gebruik, en werden niet alle schepenen op
dien dag of binnen korten tijd daarna gezet, dan liep de rechtspraak
in de war en kwam daarmee de rechtszekerheid in gevaar. Daarvan
blijkt de hertog zich bewust te zijn geweest. Immers,
„onse Stadt van Den Bosch dairby hindernis ende letsel heeft
gehadt, soe van vonnissen te wissen soe andersyns, als wy voir
wair onderwijst sijn"
staat er in het privilege. Om dit nu te voorkomen, had hij de aftredende schepenen het recht geschonken om in dat geval zelf bij meer1) officium mensurandi pannos.
2
) B. 29, art. 3; B. 34. Een belasting kan men de zoutmaat eigenlijk niet
noemen. Oorspronkelijk was het een meecloon, dat evenwel, omdat het gebruik
van de stadsmaat verplicht was, tot een indirecte belasting werd. Van het
strijkambt geldt precies hetzelfde.
S) B. 29, art. 7. Roededragers waren dienaren van den schout, een soort deurwaarders. De bedoeling van het artikel strekt zich verder uit dan tot deze gerechtsdienaren.
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derheid van stemmen alle nieuwe schepenen te zetten of de ontbrekenden ter verkrijging van den volledigen schepenstoel aan te
vullen 1 ). Daartegen hebben de ambachtsgilden nooit verzet aangeteekend. "Waarschijnlijk was hun invloed niet zoo groot in hun oogen,
dat een bekoring daartoe kon ontstaan.
Een bewijs van gespannen verhoudingen tusschen patriciaat en
ambachtscorporaties levert dit privilegie zeker niet op, maar van een
bepaald goede verstandhouding kan evenmin worden gesproken.
Spoedig evenwel trad een officicele vijandschap tusschen beide bevolkingsgroepen aan het licht. Weer waren het de financiën, die de
gilden tegen het regeerend patriciaat in het harnas joegen. Moest de
magistraat voor het maken van „commer" (schulden) sanctie hebben
van de dekens, hoeveel uitgaven van klein formaat waren er niet,
die door den magistraat gemakkelijk te eigen bate konden worden
geëxploiteerd, maar waarvan de kleine burgerij het uitsluitend profijt
aan de patriciërs misgunde? Reeds in 1336 kende de stedelijke constitutie een tweetal „borzedragheren", gecommitteerden van den uit
schepenen en gezworenen bestaanden magistraat, die door den hertog
op zijn voordracht werden benoemd. Ze waren met het beheer der
openbare gelden belast en moesten eenmaal in het jaar rekening en
verantwoording doen 2 ). Maar de manier, waarop dit gebeurde, kon
de burgerij geen bevrediging schenken. Wel verkreeg de magistraat
in 1388 het recht om zelf, zonder hertogelijke inmenging, daags na
de verandering van den schepenstoel twee rentmeesters uit eigen
midden te kiezen, maar zij werden wettelijk verplicht om voortaan
tweemaal per jaar, eenmaal binnen een maand na Paschen en eenmaal binnen een maand na St. Remeysdag, „wittege rekeninge" te
doen.
„Ende wanneer deze twee rentmeesteren horren rentmeesterscap affgaen ende ontset sullen werden, soe en sullen dese
twee rentmeesteren bynnen twee jaeren, nadien dat sy affgaen, nyet in der voirs. onser stadt rade mogen comen" 3 ).
Het gebruikelijke middel om te voorkomen, dat het ambt in handen van bepaalde families kwam, werd ook hier gehanteerd. Hebben
nu deze rentmeesters met het patriciaat geheuld? Het kon moeilijk
anders; zij behoorden tot denzelfden regeeringkring, waarmee zij
i) B. 29, art. j .
) B. 13, art. 10, art. 11.
2) B. 29, art. 6.
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het zeer wel konden vinden. In de intitulatio van ieder stedelijk
overheidsvoorschrift, waarin aan de burgerij geldelijke verplichtingen
werden opgelegd, of financieele aangelegenheden werden geregeld,
zijn zij te vinden en hebben aan de wetgeving ervan meegewerkt.
Bij controle achteraf konden zij met den steun van den magistraat
zoo gemakkelijk verschillende uitgaafposten op de „oude gewoonte"
schuiven, tot de ambachtsgilden, dit oude verweer beu, zich op een
gunstig moment bij „vriendeliker beden" tot het landsheerlijk gezag
wendden. In hoever dit gezag aan hun wenschen gevolg gaf, leert
ons de inhoud van den privilegebrief, in 1399 door hertogin Johanna
aan de stad gegeven.
Privilege van hertogin Johanna van 1399.
Dit privilege, aan de stad geschonken, was voor het patriciaat
verre van vleiend. De inhoud ervan is in drie deelen te splitsen:
het eerste deel slaat op de financieele gestie van de rentmeesters,
thans „borgermeesters" genoemd. Voortaan werden zij ook met het
ambt van straatmeester, tot dan toe een afzonderlijk ambt, bekleed,
„ende sullen nemen ende uutgeven der voirs. onser Stadt goide
van Den Bosch op hoiren eeden ende na hoeren besten vijff
sinnen in den meesten orbair ende prouffijt der voirs. stadt
van Den Bosch" ^ .
Dan werden de burgemeesters, die hun financieele bevoegdheid
waren te buiten gegaan, tot de orde geroepen. Voortaan behoorden
zij alle personen, waarvoor gelden werden uitgegeven of waarvan
inkomsten werden ontvangen, in hun rekening met name te vermel
den. Dat dit voorschrift werkelijk niet overbodig was, zal straks
blijken. Voor het opmaken van de rekeningen moesten de burge
meesters zelf met hun klerken op eigen kosten zorg dragen,
„ende dair en sal men genen cost op doen, noch van scepenen
oft geswoeren, noch van yemont anders, dair die voirs. onse
stat van Den Bosch cost af hebben mocht in enigher wijs" 2 ) .
Publicatie geschiedde als naar gewoonte in de kerken, maar de
„goiden luden die in den raidt geweest sijn" en de dekens der
i) B. 31, art. i.
2) B. 31, art. 1.
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ambachtsgilden werden door den magistraat met behulp van stadsknapen afzonderlijk gewaarschuwd; hun werd persoonlijk meegedeeld, op welken dag de verantwoording op het stadhuis zou geschieden. De rekening behoorde voortaan ook op vier rollen gesteld te
worden, n.l. een voor den magistraat, een voor „den golden luden
die in den raide geweest zijn", een voor de dekens der ambachtsgilden en een voor de burgemeesters zelf.
„ende dan sullen zy (d.z. de „borgermeesters") rekenen in
aenhoiren ende tegenwerdicheit der goider lude ende der dekenen voirs." 1 ).
De eerste veertien dagen kon geen décharge voor het gevoerd beheer worden verleend; een ieder had gedurende dien tijd het recht
tegen de afgelegde rekening te protesteeien. Diende iemand bezwaren
in, dan moesten de ingebrachte grieven binnen acht dagen door de
burgemeesters worden weerlegd. Kwam vast te staan, dat door hen
opzettelijk fouten waren gemaakt, dan behoorden zij het aangetoonde
tekort in zesvoud te restitueeren; van dit bedrag ontving de hertog,
de stad en de opposant ieder een derde. Nagekomen gelden behoorden
binnen twee maanden na het afleggen der laatste rekening „in der
stad comme" 2 ), waartoe vier sleutels behoorden, gedeponeerd te
worden s ) . Vrijwel zeker hebben motieven, samenhangend met het
financieele lot van de stad en met het belang, dat het landsheerlijk
gezag bij een goed beheer der financiën had, bij het afbidden door de
ambachtsgilden van deze voorschriften de hoofdrol gespeeld. Maar
in feite beteekenden zij een nieuwe niet onbelangrijke versteviging
van den gildeninvloed in het financieel regiment.
Nog voor een andere financieele questie was de hertogin mobiel
gemaakt. "We zeiden het reeds, tè veel geld was naar het oordeel der
kleine luiden in het verleden aan de zoogenaamde kleine uitgaafposten verspild. Tegenover het beroep van het patriciaat op de oude
gewoonte, wenschten de gilden het wettelijk voorschrift, de codificatie, waaraan men andermaal het landsheerlijk gezag welwillend
ziet meewerken. Dit gedeelte vormt het tweede deel van den privilege-brief. Het betreft wel uitgaven van sterk uiteenloopenden aard,
maar de bedoeling is doorzichtig genoeg. De aristocratie heeft te
buigen voor de feiten en lijdzaam het wettelijk voorschrift te aani) B. j i , art. 2.
) Deze bevond zich in de St. Janskerk. Mosmans, St. Janskerk, blz. 139.
3) B. 31, art. 2, art. 3, art. 4.
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vaarden, waardoor zij steeds op de vingers kan worden gekeken.
We laten de beperkingen volgen:
het doen van rekening en verantwoording op zichzelf is een zoodanig feit, dat daarbij een dronk niet misplaatst is, maar werd in de
toekomst toch met het schenken van een „geit wijns" aan den schout,
de schepenen en gezworenen, aan de klerken en aan iederen burgemeester als voldoende beklonken beschouwd. Bij dei verandering van
den schepenstoel pleegden de oude en de nieuwe magistraat zichzelf,
zonder verlof van den stadsraad, een maaltijd uit „Stadt gelden"
cadeau te doen of maakten andere onverantwoorde onkosten; ook
hieraan werd een einde gemaakt. De zeven schepenen en de twee
burgemeesters ontvingen voortaan 60 oude schilden per jaar voor
hun ambtskleeding; niet meer. De schepenen mochten jaarlijks op
het stadhuis uit stadsmiddelen maar één voeder wijn drinken. Ook
eerewijn schenken uit de stedelijke geldmiddelen mocht voortaan niet
meer geschieden dan aan den wettigen landsheer, wien zooveel wijn
geschonken mocht worden als het belang en de eer van de stad
meebracht en aan prelaten, baanrotsen, landsheeren, ridders en raden
van vooraanstaande steden, wien hoogstens eens per jaar, al naar
hun waardigheid, zes kannen wijn mocht worden geoffreerd. Ambtskleeding mocht door den magistraat aan niemand meer worden verstrekt dan aan de drie stadsknapen, de twee „misselgieren" of boden
en de twee wachters op den toren. Geen lid van den magistraat
mocht nog op stadskosten rijden ter dagvaart, tenzij met toestemming van de „goide lude die in den raide geweest zijn" en van de
dekens, uitgezonderd ter gelegenheid van de dagvaarten, door den
landsheer uitgeschreven. Betaling door de burgemeesters boven het
constitutioneel toegestane bedrag geschiedde voortaan voor hun
eigen rekening. De burgemeester of zijn gecommitteerde, die te
Brussel stads lijfrenten betaalde, kon eens per jaar op stadskosten
naar Brussel rijden, teneinde zich van het nog in leven zijn der lijfrentetrekkers te overtuigen en inzage te nemen van den ouderdom
der brieven, om bedrog te voorkomen. Wie op kosten van de stad
ter dagvaart reed en paard of wagen huurde, had de huur uit zijn
honorarium te betalen en kon nadien de stad voortaan geen paard
meer in rekening brengen, dat hij dood of afgereden had. Wie ambtelijk naar Deuteren reed en op denzelfden dag in de stad terugkeerde, ontving, wegens den korten afstand, geen honorarium, maar
slechts het bedrag van de werkelijk door hem gemaakte onkosten,
ledere schut ontving voortaan jaarlijks 1И gulden Peter voor den
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aankoop van drie el laken voor zijn militaire kleeding, welke kleeding
evenwel door het geheele schuttenleger in overleg en met goedkeu
ring van de hooge dekens, de meesters, twee dekens, en de twee
goede knapen der schutten moest worden gekocht. De zeven sche
penen, de zeven gezworenen, de twee schouten en de twee burge
meesters kregen voortaan 9 gulden Peter yoor het aanschaffen van
hun „cappruynen" *) om in het schuttenleger te dragen.
De inhoud van deze bepaaldelijk tegen het patriciaat gerichte
voorschriften demonstreerde duidelijk, dat de corporatieve beweging
een zelfstandige kracht was geworden, waarvan de feitelijke invloed
het wettelijk omlijnd aandeel in het bestuur overschreed. De dagen
van de onbeperkte heerschappij van het patriciaat, waarin het onbe
lemmerd en ongecontroleerd zijn wil kon doorzetten, waren voorbij.
Al zat de magistraat niet bij de gratie van het volk op het kussen,
hij bleek op dit moment toch ook niet in staat den wassenden invloed
van het volk te keeren en het landsheerlijk gezag naar zijn hand te
zetten.
Het derde en laatste gedeelte van den brief vormt hiervoor de
bevestiging. De tekst ervan luidt:
„Item en sal men nyemont voirtaen poirter maken in onser
voirs. stadt van Den Bosch, hy en sal mede in een ambacht
comen derselver onser stadt".
Niet langer dus omvatten de ambachtsgilden alleen personen, die
een door de corporatieve wetgeving beschermd beroep uitoefenden,
maar de geheele burgerij werd in hun politieke bemoeiingen en het
militaire apparaat dat ze vormden, ingeschakeld 2 ) .
1) Mantel met kap.
) B. 31, art. i, art. 17. In verband met militaire en andere lasten aan de
ambachtsgilden opgelegd, streefden zij er naar, deze over alle burgers gelijkelijk
te verdeden. Door bovenstaand voofschrift (В. зі.агм/) werd dit doel volkomen
bereikt. De bepaling blijkt — met uitzondering van de jaren 1494-1498, waarin
het derde lid van het stadsbestuur uit zeven „nacien „off ghilden" was samenge
steld en op iederen burger de verplichting rustte in een van deze „nacien off
ghilden" te treden (zie blz. 306 e.v.) — tot 1525 rechtskracht te hebben gehad
(B. 123, art. 1) De leden van de ambachtsgilden waren in deze periode te
onderscheiden in: ie. leden, die een door de gildewetgeving beschermd beroep
uitoefenden — bedrijfsleden — en 2e. leden, die om staatkundige redenen in een
gilde waren gegroepeerd — politieke leden—. De bedrijfsleden waren tevens
politieke leden. Op welke wijze het voorschrift in de praktijk werd gehanteerd,
is niet te achterhalen (wat de werking van het voorschrift te Utrecht betreft,
2
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Het is niet twijfelachtig, of door een dergelijke tegemoetkoming
aan de wenschen van de kleine burgerij werd deze tevens gewonnen
voor de politiek van het landsheerlijk gezag. Voor het patriciaat
voorzeker redenen te over om zich in acht te nemen en de macht, den
patriciërs wettelijk toegekend, met tact en omzichtigheid te hanteeren;
vooral om de militaire macht, die de ambachtsgilden vormden en
hen in staat stelde om iedere stedelijke overheidspolitiek, die hen
niet welgevallig was, met wapengeweld tegemoet te treden.
Ommekeer in Johanna's politiek; de hartelijke
door verkoeling gevolgd.

verstandhouding

Wel heel spoedig, reeds in 1401, verloren de ambachtsgilden tijdelijk den steun van de hertogin en raakten zij met hun weldoenster
in conflict. We bezitten hierover een document, dat van niet gering
belang is voor de kennis der feiten. Het betreft een uitspraak van
Philips van Bourgondië, die zich als rechter in het geschil opwierp x).
Blijkens den inhoud van het stuk bleek de hertogin over de stad ontevreden omdat, zooals zij en haar raad staande hielden:
a. de dekens van de ambachten verscheidene vergaderingen hadden
gehouden zonder aanwezigheid van schout en schepenen en zoowel
aan haar als aan haar steden in Brabant en elders brieven hadden
gezonden, gezegeld met hun zegel, zonder dat het zegel van de stad
er aan gehecht was; dit was onredelijk en nooit gebruik of gewoonte
in de stad geweest.
b. toen heer Arnoud van Heumen haar vijand en vijand van het
zie J. C. Overvoerde en J. Joosting, De gilden in Utrecht tot ij28, I,
blz. XLIII, e.V.). Het voorschrift in de gildekeuren, waarin het burgerschap als
eisch tot toetreding tot een gilde wordt gesteld, wijst op een geringere politieke
macht als in art. 17 van den brief van hertogin Johanna van 1399 uitgesproken;
men kan zelfs van een anomalie spreken. Zooals elders blijkt (zie blz. 117.)
hadden de voorschriften van het landsheerlijk gezag niet zelden slechts ephemere
beteekenis. Naargelang de feitelijke machtsverhoudingen naar de zijde van de
ambachtscorporaties oversloegen, zal aan het voorschrift nauwgezette uitvoering
zijn gegeven. Bovendien, men moet een dergelijk voorschrift niet te zeer naar
de letter nemen; zoo precies drukte men zich in de middeleeuwen niet uit.
Wanneer iemand niet reeds bij zijn toetreding tot het gilde burger was, maar
het vrij spoedig daarop werd (hierop slaat het vereischte van het burgerschap
in de keuren), beschouwde men dit als beantwoordend aan het hertogelijk voorschrift. Het doel van de bepaling werd hierdoor evengoed bereikt.
l) B. 32. Om den inhoud van het document, waarvan de tekst in het Fransch
is gesteld, niet te zeer te verminken, geven we een vrijwel letterlijke vertaling.
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land geworden was, hadden schout en schepenen op zich genomen
gewapend naar het dorp Heesch te trekken, waar genoemde heer
Arnoud zich ophield, om zich tegen hem te verzetten en het land
te verdedigen. Schout en schepenen en verscheidene goede mannen
van de stad waren erheen getrokken, maar het grootste gedeelte van
de inwoners keerde onderweg terug en wilde hen niet volgen. Daardoor werden schout en schepenen en andere goede mannen, die
vooruit trokken, besluiteloos en geraakten in levensgevaar. De hertogin beweerde nu, dat de ongehoorzamen daardoor lijf en goed
jegens haar verbeurd hadden.
c. met St. Remeys jongstleden, toen zij de zeven schepenen gezet
had, zooals zij daartoe het recht had en dit gewoon was te doen,
hadden de inwoners een van hen afgezet; zij wilden niet hebben dat
hij het ambt met de anderen uitoefende.
d. toen de seneschalk -van Brabant en meerdere officieren en
onderdanen der hertogin op haar bevel stonden voor het huis van
heer Paulus van Haastrecht, destijds schout van de stad, om namens
haar daar beslag op te leggen wegens eenige misdrijven, door hem
begaan, hadden zij den seneschalk en meerdere anderen, die hem
vergezelden, zoodanig in angst gebracht, dat deze niet alleen door
de stad en de Meierij durfden gaan. Wat erger was, daarbij hadden
ze met geweld de huizen, molens en andere gebouwen van sommigen,
die bij den seneschalk waren, afgebroken en neergehaald en hun
goederen verwoest.
e. ze hadden de hertogin verhinderd de renten, inkomsten en
boeten te innen, zoodat zij sinds drie of vier jaar, zeer tot haar nadeel,
niets ontvangen had.
f. ook hadden ze metterdaad en met geweld verschillende goede
lieden, die haar onderdanen waren en burgers van Den Bosch uit.
de stad gehouden; zij wilden niet toestaan, dat deze voor de schepenbank verschenen, noch hun een vrijgeleide geven, om voor de schepenbank te verschijnen, ofschoon dit verschillende malen van hen geëischt
was.
Philips eischte nu, dat de stad gedeputeerden zou zenden om
namens haar aan de hertogin excuus aan te bieden. De stad voldeed
hieraan. De verontschuldigingen, die de afgevaardigden naar voren
brachten, bestonden hierin:
a. op de bewering, dat de dekens van de ambachten verscheidene
vergaderingen en samenzweringen hadden gehouden, zonder schout
en schepenen, antwoordden zij, dat gedurende de geschillen, die in
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de stad bestonden, de dekens meermalen de mannen van hun ambacht
verzameld hadden bij wijze van verzoek, niet bij wijze van bevel.
Zij hadden dit gedaan tot behoud van de eer en het welzijn van de
hertogin, hun zeer geduchte vrouwe en van de stad. Eenmaal had de
hertogin aan de dekens geschreven en hadden ze haar, zooals dat
betaamt, moeten terugschrijven. Hetzelfde was het geval geweest
met andere Brabantsche steden. Ze hadden de schepenen verzocht
hun brieven te zegelen, wat deze evenwel niet wilden doen. Daarom
hadden eenige dekens hun eigen zegel gebruikt.
b. wat betreft de bewering dat, toen heer Arnoud van Heumen
vijand van de hertogin en van haar land was geworden, het grootste
deel van de inwoners den schout en schepenen niet wilde volgen:
toen schout en schepenen naar het dorp Heesch vertrokken waren
om tegen heer Arnoud op te trekken, namen de andere goede lieden
van de stad kennis van het bericht dat een groóte menigte schepen,
beladen met wapenlieden, door de rivier kwamen; ze waren daarom
zeer bezorgd geworden voor de stad en stegen af om haar te beschermen. Ze hadden zelfs gaame gezien dat de schout en de anderen,
die hen vergezelden, ook in de stad waren teruggekeerd.
с ten aanzien van het feit dat de inwoners met St. Remeys laatst
leden, toen de hertogin zeven schepenen gezet had, een hunner had
den afgewezen, voerden zij aan, dat de inwoners vernomen hadden,
dat de hertogin een zekere Iwyn Stier wilde zetten, die vroeger
schepen geweest was met Hendrik Dickbier en anderen, die de stad
groot nadeel aangedaan hadden en er verdeeldheid gebracht hadden.
Wel had hij genoegdoening beloofd aan de hertogin en de stad voor
alles, wat hij misdaan zou hebben, maar van dit alles was nog niets
terecht gekomen. N u leek het hun, dat hij geen schepen moest zijn;
daarom hadden ze den toenmaligen schout verzocht genoemden
Iwyn Stier niet in den schepenstoel te plaatsen om de moeilijkheden
te vermijden, die daaruit zouden kunnen volgen. Toen voornoemde
Iwyn dit vernam, kwam hij zelfs niet met de andere schepenen. Op
geen andere manier hadden ze hem afgewezen.
d. wat de vernieling betreft van de huizen, molens en andere
gebouwen van sommigen van hen, die met den seneschalk van Bra
bant voor het huis van heer Paulus van Haastrecht waren; heer Paulus was burger van de stad en had aangeboden terecht te staan voor
de schepenbank voor alles, waarvan men hem wilde beschuldigen.
Niettegenstaande dat, kwam de seneschalk met verschillende wapen
lieden en veel machtsvertoon en geweld voor het huis van heer Pau-
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lus, die zich daarover bij de schepenen beklaagde met het verzoek,
dat men dat wapengeweld zou doen eindigen, zooals dat in dergelijke
gevallen gewoonte was. Daartoe zonden zij bericht naar den seneschalk en verzochten hem en aan hen, die met hem waren, dat ze
met hun machtsvertoon en geweld tegen hun medeburger zouden
ophouden. Sommigen van hen hielden op en gingen heen, maar
anderen wilden dat niet doen. Toen trokken de inwoners met den
schout erheen om dit wapenvertoon tegen hun medeburger te verwijderen, zooals zij dat naar recht en gebruik van de stad en volgens
de charters, die zij daarover hadden, konden doen.
e. wat betreft het feit, dat de inwoners de hertogin verhinderd
hadden de renten, inkomsten en boeten te innen, antwoordden de
afgevaardigden dat, met allen eerbied voor de hertogin, hun geduchte
Vrouwe en haar raadslieden, zij de inning van die renten en inkomsten heelemaal niet hadden verhinderd. Wel hadden ze vanaf Paschen
opgehouden it betalen, omdat de heer van Heinsbergen, waaraan
de hertogin geld schuldig was, groóte schade berokkend had aan
verschillende inwoners van de Meierij. Om de schade te verhalen,
hadden zij sedert Paschen niet meer betaald, waartoe zij volgens hun
charters recht hadden en wat een zóó oud gebruik en gewoonte was,
dat er geen heugnis van het tegengestelde meer bestond.
f. ten aanzien van de bewering, dat zij in feite en met geweld
meerdere van haar onderdanen buiten de stad hadden gehouden en
hen geen vrijgeleide wilden geven: wanneer eenige van de onderdanen van de hertogin of burgers van Den Bosch gekomen waren
om recht van de schepenen te vragen, zouden deze hun plicht gedaan
hebben. Bovendien stond het niet aan de schepenen, gezworenen en
inwoners van Den Bosch iemand een vrijgeleide te geven; dit kwam
alleen toe aan de hertogin en haar officieren.
De hertog, gehoord dit verweer, bepaalde nu:
a. de stad heeft aan de hertogin alles te restitueeren, wat er geïnd
is aan renten, inkomsten en boeten, voor zoover die inning aan haar
toekomt.
b. zij zal de belemmering wegnemen, die zij sedert Pasçhen jongstleden wegens den inval van den heer van Heinsbergen in de Meierij
tegen de inning van de renten, inkomsten en boeten in het leven geroepen heeft, tot de hertog er anders over. beschikt zal hebben.
с voor wat de inwoners van Den Bosch tegen de hertogin mis
daan hebben zullen twaalf personen voor en namens de stad aan de
hertogin vergiffenis vragen en zij zal vergeven.
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d. de hertogin ontvangt op grond van bovenstaande feiten en het
nadeel, haar aangedaan, de som van 4000 Fransche kronen.
e. de seneschalk van de hertogin zal in alle veiligheid in de stad
en de Meierij kunnen gaan en daar zijn ambt naar gebruik uitoefenen.
f. ten aanzien van hen, die buiten de stad waren gehouden, bepaalde de hertog niets, omdat zij zich niet onderworpen hadden aan
de ordonnantie van den hertog, ofschoon hun dit door de hertogin
verzocht was 1 ).
Met dat al liep de straf voor de ambachtsgilden nogal los. Maar
er blijkt genoegzaam uit, dat de macht van het volk het patriciaat
ver over het hoofd was gegroeid en dit zich alleen met den steun
van het landsheerlijk gezag in zijn prerogatieven kon handhaven.
Zelfstandig was hetrblijkbaar na de frontverbreeding van 1399 niet
meer in staat een bij voorbaat van succes verzekerd offensief tegen
de oppositioneelen op touw te zetten. Dit heeft het patriciaat zelf
terdege ingezien; vandaar een zooveel mogelijk toegeven aan de
wenschen van het landsheerlijk gezag, waarvoor hertog Anton, in
1404 gouverneur van Brabant en in 1406 met het hertogelijk gezag
bekleed, gevoelig is gebleken.
De gilderevolutie van 1408 en hare gevolgen.
Welke motieven een rol hebben gespeeld, vernemen we niet rechtstreeks, maar in 1408 zetten de ambachtsgilden een coup d'état op
touw en trachtten zich andermaal, evenals in den winter 1305/1306
na den slag tusschen Hintham en Rosmalen, van het bestuursapparaat
meester te maken. Vermoedelijk was het wederom uitsluitend de
vervulling van politieke, niet van economische verlangens, die de
massa van het patriciaat wilde afdwingen.
Maar al bleek de vechtkracht van de oppositie groot,' het resultaat
was er niet mee in overeenstemming. In het vormende staatkundig
werk, het vermogen van een militair succes constitutioneele winst
te plukken, schoten de ambachtscorporaties jammerlijk tekort. Het
mislukte experiment van den winter 1305/1306 lag alweer te ver
achter den rug, om hen tot het maken van nuttige gevolgtrekkingen
te inspireeren. Het patriciaat had ook ditmaal gemakkelijk spel om
hen met behulp van het landsheerlijk overwicht tot een vernederende
capitulatie te dwingen.
i) B. j * .
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In de nieuwe constitutioneele regeling, de bevestigde „chairte van
Rosmalen" lezen we:
„Item dat nyemandt gerucht oft vergaderinge maiken en sal
in onser voirs. stadt heymelijck, openbairlijck tegen onse
hecrlicheyt oft tegen den regimenté onser voirs. stadt, hy en
sal tegen ons verbueren zijn lijf ende zijn goet" 1 ).
Aldus dacht de hertog de rebellen, die de vrijheid tot het beleggen
van politieke vergaderingen hadden misbruikt, van het op touw zetten van nieuwe révolutionnaire plannen af te houden. Zoo goed als
zeker hadden zij ook ditmaal den geheelen magistraat verjaagd en de
stadsambten buiten den magistraat om zelf verdeeld.
Item dat nyemondt in onser voirs. stadt van Den Bossche
hem enich regimenté onderweynden en sal dan onse voirs.
schoutet, scepenen ende geswoeren van Den Bossche ten tyde
weesende, uytgenoemen dat onse scepenen voirs. of dat
meeste deel van hem, oft zy allen dairby nyet en quamen,
wanneer sy dair geroepen sijn, alle jair sullen setten goede
" cnapen tot summigen officien in onser voirs. stadt te zijn,
alsoe gewoonlijck is geweest te setten ende te ordineren tot
hyer toe van onser voirs. scepenen naer haeren besten vyf
sinnen; ende soe wye hem anders ennich regiments onderweynt in onser voirs. stadt van Den Bossche, dat die tegen
ons verbueren sal sijn lijf ende zijn goet" 2 ).
Hertog Anton stelde dus radicale strafbedreigingen, om de oppositie
zooveel mogelijk af te houden van iedere hernieuwde poging tot opstandigheid en verzet. Toch meende hij, dat hij· daarmee nog niet kon
volstaan; daarvoor waren de ambachtsgilden al te ver getreden buiten
het terrein van het bestuursaandeel, dat hun wettelijk was toegekend.
Hij bracht een verandering in de aanstelling van de dekens. Eigenlijk
moesten deze „bi rade" van schout en schepenen ieder jaar door de
aftredende dekens gekozen worden 3 ). Zoo gebeurde het in de eerste
helfe van de veertiende eeuw. Maar in de tweede helft van dezelfde
eeuw vermocht de magistraat zijn invloed al niet meer te handhaven.
Weldra werd zijn benoeming in deze geheel uitgeschakeld. Vooral
sinds het gilde-front met niet-ambachtslieden en neringdoenden was
uitgebreid en de corporaties de drijfkracht van de stedelijke politie
i) B. 36, art. 4.
2) B. 36, art. 3.
3) B. 9, art. 1.
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vormden, stoorden de belangrijkste gilden zich bitter weinig aan de
wettelijke regeling. Zij pousseerden eigenmachtig de meest gewilde
elementen, die zij meenden noodig te hebben om het schip van staat
naar eigen inzicht te sturen en de heerschappij van het patriciaat
te breken. "Waarschijnlijk omdat deze leiders geen geringe rol in het
conflict hadden gespeeld, legde de hertog de benoeming van nieuwe
dekens in de handen van den magistraat, terwijl de aftredende dekens
zich voortaan moesten tevreden stellen met de bevoegdheid tot het
opmaken van een schriftelijke voordracht. Op een „cedulle" hadden
zij voortaan al degenen te schrijven,
„die meeste te eret sijn ende geboiren poirteren, ende die
dekenen hebben geweest in elcken ambacht bescreven, alzoo
verre als ons voirs. scepenen des aen die voirs. dekens gesynnen ende begeren".
Om te voorkomen, dat de oppositioneele leiders in de toekomst
nog kans zouden hebben het ambt blijvend te bezetten en in denzelfden kring van families te houden, werd het verbod gesteld om binnen
drie jaar na aftreding in „ennigen ambacht" deken te worden 1 ).
Blijkbaar hadden de ambachtsgilden zich in deze woelige dagen
ook weinig aan de ordonnantiën van den magistraat gestoord. Immers,
thans werd uitdrukkelijk bepaald, dat alle bevelen, die de magistraat
met medewerking van den schout uitvaardigde, moesten worden
nageleefd. Men had er goed rekening mede te houden, dat dergelijke
geboden gedurende de gansche ambtsperiode van den magistraat
van kracht bleven en alleen de schout en de magistraat het recht
hadden dergelijke overheidsvoorschriften te wijzigen of in te trekken.
Maar hoezeer de aristocratische regeeringsvorm ook op den voorgrond werd gesteld, toch durfde de hertog het blijkbaar onder den
invloed van de omstandigheden niet aan, de vertegenwoordiging
zelf van de ambachtsgilden in den stadsraad tot een bloot adviseerend
college terug te brengen. Wel besliste de magistraat bij welke gelegenheden hij „die goede luyden, die in onser stadt rade geweest zijn" en
de dekens der ambachten zou samenroepen. En werden zij ontboden,
dan waren zij verplicht te verschijnen en hun oordeel uit te spreken.
Doch waren de dekens het onder elkaar niet eens en wenschten zij in
ruggespraak te treden met de leden van hun corporatie, dan kon dit
geschieden. Had dit plaats gevonden, dan hadden de dekens van
!) Zie blz. 117.
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ieder gilde afzonderlijk de verplichting op hun ambtseed te antwoorden op de punten, die de magistraat hun had voorgelegd. Het spreekt
vanzelf, dat een stadsregeering, zoo blootgesteld aan den onwil en
moedwil der ingezetenen, ongaarne de verantwoordelijkheid op zich
nam van maatregelen, waaruit groóte uitgaven voortvloeiden. Omgekeerd vormde het juist het oudste prerogatief der ambachtsgilden,
dat zij de besteding van stadsgelden mee hadden te bepalen. Waaneer de stad in „commer" was, behoorden dan ook in de nieuwe
constitutie niet alleen de „goede luyde, die in onser stadt raide" geweest waren, maar ook de dekens der ambachtsgilden ontboden te
worden en mee te beslissen hoe de betaling zou geschieden. Binnen
een maand nadat de magistraat de noodzaak der betaling had aangetoond, hadden zij in eigen kring tot overeenstemming te komen.
Kon men het echter in den raad daarna nog niet eens worden, dan
besliste de magistraat met de meerderheid van stemmen van de
„raetsluyden".
„Ende wes zy dair overdragen ende ordineren, dat sullen die
dekenen schuldich zijn te houden ende met hom te volbringhen".
Is het gewaagd aan te nemen, dat geschil omtrent de betaling van
„commer" de inzet' der revolutie vormde? 1 ).
Hoe moeten de gildebroeders na bovenstaand vernederend dictaat
een onvoldaan gevoel hebben gehad, genoeg om hun wil tot verzet tot
op den bodem in beweging te brengen. Toch zijn zij, overtuigd, dat
een hertogelijk leger de stad zou omsluiten of andere ingrijpende
maatregelen tegen hen zouden genomen worden, voor een herhaald
opnemen van de wapenen teruggedeinsd. Blijkt uit den inhoud van
de nieuwe constitutie ook niet, dat de gildeleiders bij de vervulling
van hun aanvoerderstaak, zij het niet op militair, dan toch op staatkundig terrein, waren tekort geschoten? De gildebroeders begrepen
het vermoedelijk zelf; met een hartstochtelijke never-give-up-gezindheid alleen was zonder bekwame leiding op het patriciaat, gerugsteund door het landsheerlijk gezag, geen staatkundige overwinning
te behalen. De volgende jaren brachten dan ook geen verscherping
van de tegenstellingen.

1) B. 36, art. 1, art. 8.
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Constitutioneele
Jan IV.

rehabilitatie

tijdens het bestuur van

hertog

Denkelijk heeft zich eerst tijdens het bestuur van hertog Jan IV,
den oudsten zoon van hertog Anton, die bij Azincourt het leven
liet, een renversement des alliances voltrokken. 30 Mei 1417 stierf
Willem VI, de sterke en gevreesde graaf van Holland. Langen tijd
had hij de Hoekschen en Kabeljauwschen in bedwang weten te houden. Na zijn dood wenschten de Hoeksche edelen, bedacht op eigen
macht en fortuin, 's-graven zeventienjarige dochter, Jacoba van
Beieren, reeds weduwe van Jan van Tourraine, den dauphin van
Frankrijk, als landsvorstin te huldigen. De Kabeljauwsche steden,
op een sterk gezag gesteld, en de adel van Kabeljauwsche confessie schaarden zich aan de zijde van den Elect van Luik, hertog
Jan van Beieren, den jongeren broeder van hertog Willem. Daar de
partij van Jacoba weigerde haar onder zijn voogdij te plaatsen en hij
zich daardoor het ruwaardschap over het rijke Holland, waarheen
zijn staatkundige aspiraties gingen, zag ontgaan, had hij openlijk
partij tegen zijn jonge nicht gekozen. Niet langer Elect van Luik,
trad hij in het huwelijk met de weduwe van hertog Anton, Elisabeth
van Görlitz en werd door Keizer Sigismond, den neef van zijn vrouw,
met de landen van Henegouwen, Holland en Zeeland beleend. Staatkundige overwegingen nu dwongen Jacoba tot een huwelijk met
haar jongen en zwakken neef Jan van Brabant. Nog vóór dit huwelijk in April 1419 in Den Haag voltrokken werd, leidde de houding
van den vroegeren Elect tot een militair conflict. Gesteund door de
Hoeken en haar verloofde ging Jacoba over tot de belegering van
Dordrecht, de machtige stad, van waaruit de hertog, gesteund door
de lang onderdrukte Kabeljauwen, heel Holland wist te blokkeeren.
Vermoedelijk namen de ambachtsgilden van Den Bosch aan de zijde
van het hertogelijk paar aan de belegering deel. Het fortuin was
Jacoba niet gunstig; na verloop van zes weken werd zij gedwongen
het beleg op te geven. Een scheidsgerecht onder presidium van hertog
Philips van Bourgondië, beslechtte 13 Febr. 1419 op Jacoba's kasteel
te Woudrichem de twistpunten tusschen de partners en bracht een
verzoening tot stand. Dordrecht, het baljuwschap van Zuid-Holland,
Gorcum en het land van Arkel, stad en land van Leerdam en de
stad Rotterdam werden aan Jan van Beieren erfelijk in leen afgestaan. Jan en Jacoba werden in het overige gedeelte van Holland,
Zeeland en Henegouwen gehuldigd. Stierf Jacoba zonder kinderen,
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dan zou Jan IV de drie graafschappen overgeven aan Jan van
Beieren 1 ).
Het was ook te Woudrichem, waar de ambachtsgilden tijdens de
onderhandelingen de belooning ontvingen voor de door hen aan den
hertog en de hertogin verleende hulp en de hertog een streep haalde
door de door zijn vader voorgeschreven verkiezingsprocedure van de
dekens. Niet het patriciaat, dat vermoedelijk den hertog in den steek
gelaten had, maar de aftredende dekens der ambachten zouden in de
toekomst weer de nieuwe dekens benoemen. In het door hem gegeven
privilege lezen we:
„dat die dekens van den ambachten onser voirs. stat, gelijc si
voirtijts van ouds geplogen hebben, te hooren afgaen desselfs
dekenscaps kiesen seien uut hoeren ambachten dieghene, die
hen orberlicste tot den dekenscap duncken seien, een jair lane
deken te wesen ende te bliven, ende also salt wesen voirtaen
jaerlic allewege".
De motiveering, „om dat die dekene bat kennen, die nutste tot den
dekenscap sijn, dan yeman anders" verraadt wel de stemming van den
hertog ten aanzien van het patriciaat 2 ).
Er was nog een andere omstandigheid, waaruit in dezelfde periode
de minder goede wederzijdsche betrekkingen tusschen den jongen
hertog en het Bossche patriciaat is af te leiden. Uit een document
van hetzelfde jaar blijkt, dat de patriciërs onder elkaar in „oneendrechticheit, ongunste, rancoer, discorde ende ghescilde" leefden.
Om hieraan een einde te maken onderwierpen zij zich, door bemiddeling van het patriciaat van Leuven, Brussel en Antwerpen, aan een
uitspraak van gedeputeerden van deze steden. Er kwam inderdaad
een zoen tot stand en men beloofde met elkaar op verbeurte van lijf
en goed in vriendschap te leven s ). Was echter de verstandhouding
met den hertog goed geweest, dan had het Bossche patriciaat in deze
zaak zeker zijn bemiddeling ingeroepen. De zwakke figuur van den
hertog, die om zijn staatkundige onbeduidendheid en zijn verre van
sympathieke houding ten opzichte van zijn echtgenoote zeker geen
huldigingskaarsen verdient, wordt er wel door belicht.
1) Blok, Hollandsche stad, Middeleeuwen, blz. ^S-blz. 99; de Potter, Jacoba
van Beieren, blz. 57, e.V.; v. Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche, 1670, blz. 189;
v. Heurn, Stad en Meierij, I, blz. 268, e.v.
*) B. 39, art. 1.
3) B. 38.
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Nog een tweede,- -niet minder belangrijke bepaling uit de bevestigde constitutie van Rosmalen werd terzijde gesteld: de regeling
betreffende de betaling van „commer". De mogelijkheid bij besluiteloosheid van de ambachtsgilden beslissingen te nemen buiten de
gilden om, werd krachteloos.
„Voirt verlenen wi ende gheven onser voirs. stat ende goede
luden van Den Bosch als boven, wanneer si ennigen commer
maken seien, dat dat sal geschien bi rade, weten ende goetduncken van onsen scepenen ende geswoirnen ende dmeeste
deel van den ambachten voirs. 1 ).
En de overige in het perkament voorkomende voorschriften, zooals het vergaderingsverbod? Zoo goed als zeker had dit reeds door
het gebruik zijn rechtskracht verloren.
Inschakeling van raden in de stedelijke

constitutie.

Met dit al is het beeld van de constitutioneele verhoudingen niet
volledig geteekend; nog op één punt is aanvulling noodig. Duidelijk
blijkt, dat de dekens, ook al werden zij door de bovenlaag van de
ambachten gekozen, de vertegenwoordigers vormden van het antipatricische element in de „gemeynte". Het lag. dus in de lijn der
feiten, dat ook het patriciaat er naar streefde in sterker aantal dan
14 personen 2) aan de publieke fcaak, bepaaldelijk aan de wetgeving,
deel te nemen om beter tegen de dekens opgewassen te zijn. Zij, die
reeds het ambt van schepen en daarmee tevens het ambt van gezworene hadden bekleed, kwamen daarvoor als vanzelfsprekend het
eerst in aanmerking. Reeds in 1320 en 1327 worden de „cónsules"
genoemd 3 ), maar zij hadden toen nog geen wettelijk omschreven
aandeel in het bestuursbeleid. In den brief van hertog Jan III van
1336, waarin duidelijk al degenen worden opgesomd, die aan het
stadsbestuur deelnemen, vinden we „scepenen, geswoerne, dekenen
ende een deel der goeder knapen" genoemd. Bij de belangrijke onderwerpen, die hierin geregeld worden, zooals schulden betalen, gemeentegrond verkoopen en het doen van rekening en verantwoording door de „borsedraghers", zouden ook zij zeker zijn genoemd,
zoo zij een in een privilege omschreven aandeel in de behartiging van
i) B. 39, art. 1.
2
) 7 schepenen en 7 gezworenen.
3) B. 8; B. 9, narratio.
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de gemeentebelangen hadden gehad. Ook met „een deel der goeder
knapen" kunnen zij niet bedoeld zijn. Immers tot de inname van de
stad in 1629 namen de gegoede burgers, de notabelen, aan de totstandkoming van belangrijke raadsbesluiten deel, zonder nochtans
een lid van den stadsraad te vormen 1 ). Eerst in het privilege van
hertogin Johanna van 1399 werden met zooveel woorden aan de
„goiden luden die in den raidt geweest sijn" bepaalde werkzaamheden opgedragen, terwijl deze in de bevestigde constitutie van Rosmalen van 1408 onder de benaming van „raetsluyden" in het stadsregiment zijn opgenomen en bepaaldelijk de wettelijke bevoegdheid
bezitten aan de wetgeving der stad deel te nemen.
De weerspannige hoofdstad in conflict met Philips den Goede.
Volgen we de ambachtscorporaties verder in hun staatkundige
lotgevallen. Niet lang behoeven we na hun constitutioneele rehabilitatie in 1419 te wachten voor een nieuwe spanning van onbevredigd
rechtsgevoel de gemoederen in opstand bracht. In 1434 hadden de
Staten van Brabant Philips van Bourgondië een bede van 300.000
Philippus gulden en de hertogin een van ro.ooo gulden toegestaan.
De ingezetenen van de stad en Meierij weigerden beslist — in tegenstelling met de steden Leuven, Brussel en Antwerpen — hun aandeel
hierin bij te dragen, daar de landsheer hen, vergeleken met vroegere
beden, percentsgewijze teveel liet betalen; zij werden naar hun meening reeds genoeg geëxploiteerd. Philips verzocht de stad gemachtigden te zenden om, met de andere Brabantsche kwartieren, de oude
zetting te veranderen. Had echter de ondervinding elders niet geleerd, dat de hertog tot toegeven aan de verlangens van zijn onderdanen nog nooit dan slechts in schijn bereid was geweest? De stad
was niet in beweging te brengen. Zij weigerde gedeputeerden te zenden, waarop de hertog en de drie eerste Brabantsche hoofdsteden de
stad „pendich" 2) verklaarden en de heer van Artois in opdracht
van den hertog zeven kooplieden op weg van Antwerpen naar Den
1) Normaal luidt de aanhef van ieder eenigszins belangrijk overheidsbesluit:
„Wy, scepencn, geswoeren, raidslude, die men noemt ledige lude, dekenen van
den ambachten, een deel der goeder knapen ende alle die gemeyn stadt van
sHertogenbossche." De clausule „alle die gemeyn stat van sHertogenbossche"
is een steeds terugkeerende formule, erop doelend, dat het stadsbestuur namens
de gemeente optreedt.
2
) Onderhevig aan panding.
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Bosch in strijd met de vrijheid van de Antwerpsche markten, gevangen nam en door Lier, Mechelen, Brussel en Halle in Henegouwen
liet voeren. Daar werden deze
„gesloet, gestoct ende onchristelijck gepijnt met menigerhande
vreesselycke tormenten, recht off zy dieven off moordenaeren
geweest hadden, boven dat zy redelicke cooplude waren ende
ter gueden famen stonden 1 ).
Toen deze maatregel op de stad geen indruk maakte, althans geen
succes opleverde, zond de hertog den drossaard van Brabant met den
onderdrossaard op Den Bosch af. 9 October 1438 stonden zij met
40 ruiters voor de Vughterpoort met de bedoeling namens den
hertog voor het aandeel in de te betalen bede beslag te leggen. Zij
grepen en sloegen de bewoners van den Vughterdijk buiten de poort.
Dan reden zij terug door Vught en Cromvoirt en grepen er veel volk.
Zij eischten cautie van hen, dat zij zich als gevangenen te Turnhout
zouden melden. Zoodra deze borg gesteld hadden, vluchtten zij naar
de stad en deden verslag van hetgeen hun was overkomen, waarop
de magistraat, beangstigd voor den hertog, op zijn beurt besloot
deze lieden opnieuw te grijpen, wat inderdaad gebeurde. Zij werden
allen gevangen genomen en op de gevangenpoort gebracht. Toen de
massa dit hoorde, geraakte zij pas goed op drift. Al de gilden liepen
te wapen en zetten den onderdrossaard en zijn metgezellen buiten
de stad na tot bij den galg. De stadsbussen 2) werden voor het stadhuis, de stadspoorten en op alle heerbanen geplaatst. Hoog laaide
het strijdvuur op. Niet alleen in de stad, ook op sommige plaatsen
buiten werd de stormklok geluid. In blinde woede besloten de gilden
geweld met geweld te keeren. Toen dan ook de drossaard 19 October
d.a.v. met een heel leger in aantocht was, trok men den volgenden
dag, 20 October, gewapend en „mit banieren ende wimpelen" uit
de stad den vijand tegemoet om hem te overrompelen; aan weerskanten vielen dooden en werden gevangenen gemaakt.
Spoedig bleek deze spontane uiting van geweld niets dan een domheid te zijn geweest. Wegens gebrek aan voorbereiding, w a j men al
aanstonds genoodzaakt zich binnen de poorten terug te trekken.
Maar het verzet was niet dood. Teleurgesteld koelde het gemeen zijn
woede op den magistraat. Hield hij het niet met den hertog? Overal
i) B. , , .
2
) vuurroeren.
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waar men de magistraatsleden aantrof, op het stadhuis en elders,
werden zij overvallen; slechts heimelijk wisten zij te ontvluchten.
Intusschen was de stad geheel omsloten. Toen liep de wilde stem
ming, waarmee de campagne begonnen was, op een downstemming
uit. Men zond gedeputeerden tot de hertogin, om den hertog tot een
compromis te bewegen. Haar interventie had succes; er kwam inder
daad een „appoinctement" tot stand. De regeling behelsde de vol
gende bepalingen:
a. stad en Meierij hadden hun toestemming tot de verandering en
de zetting van de beden te geven en hun aandeel volgens de nieuw
gemaakte zetting te betalen. De nederlaag was dus wel volkomen,
al had het volk nog zoo zijn tanden laten zien. De zaak, waarvoor
de oppositie op touw was gezet, was glansrijk verloren.
b. „in beternissen van hoer voorsc. misdaet" moest de stad aan den
hertog ly.ooo rijders, die zij hem in mindering van de eerst in te
willigen bede had geleend, kwijtschelden en dit bedrag nimmer in
afslag rekenen. De quitantie door den hertog daarvan afgegeven,
moest de stad teruggeven.
с boven haar aandeel in de bede maakte de hertog nog aanspraak
op 5000 rijders. Het „appoinctement" werd wel duur gekocht; de
vrede kostte de stad niet minder dan 20.000 rijders.
d. aan de leiders van de oppositie werd geen vergiffenis geschon
ken. Deze ontvingen via den gewonen procesgang hun loon. Ver
moedelijk hebben zij het leven erbij ingeboet 1 ).
Goede verstandhouding

tusschen stad en landsheer.

Toch heeft deze hertogelijke afstraffing niet verhinderd, dat Phi
lips bij tijd en wijle populariteit genoot. Een van de redenen daar
voor is te vinden in een uitspraak, in 1458 door den hertog gedaan,
op grond van een arbitrage door gecommitteerden van zijn raad, in
een conflict tusschen de dekens der ambachtsgilden als eischers en
Claes van Straten en Dirk van Beerse, burgemeesters van de stad,
als gedaagden betreffende het door de laatsten gevoerde financieele
beleid van de stad. Bepaalde redenen, waaronder het financieele
belang, dat de hertog er bij had, — immers wanneer de financiën
in de war raakten, konden ook de beden niet geregeld worden betaald — deden hem besluiten de zaak, die voor de schepenbank

i) B. 50; B.

5i.

гэг
aanhangig was, aan zich te trekken en in handen te stellen van een
vijftal raadsheeren. Hetgeen deze beeren te 's-Hertogenbosch te hoe
ren kregen, is wel teekenend voor de plichtsopvatting van het aris
tocratisch element. De dekens legden beide burgemeesters niet minder
dan de volgende feiten ten laste!
Zij hadden hun rekening over de eerste half-jaarlijksche ambts
periode 1454—I4f5 niet afgelegd overeenkomstig de voorschriften,
neergelegd in het privilege van hertogin Johanna van 1399. Ver
schillende bedragen hadden zij uitgegeven, zonder dat deze uitgaven
gedekt waren door een goedkeuring van het stadsbestuur en zonder
dat de personen werden genoemd, aan wie de uitgaven waren ger
schied. Merten Berrewout had vijftien oude schilden ontvangen, als
vergoeding voor het rijden naar een dagvaart, zonder dat hij daartoe
ooit gedeputeerd was geweest. Meerdere werken waren verricht zon
der eenige opdracht van stadswege, terwijl werken, die hun wel
waren opgedragen, en waarvoor zij belangrijke bedragen mochten
heffen, niet waren uitgevoerd. Wel stond verschillend materiaal, als
quareel 1 ), blauwe steen van Namen, ijzeren en eikenhouten balken,
grezsteenen, de vracht voor het vervoer van de blauwe steen en het
verloond bedrag voor de verwerking van al het materiaal als uitgavepost geboekt, zonder dat dit ooit verwerkt was. Niet uitbetaalde
stadsrenten stonden als betaald genoteerd. Het ergste van dit laatste
was, dat Bossche burgers terzake van deze stadsschulden elders waren
gearresteerd. Intusschen hadden ze hun vrienden bepaalde bedragen
geleend uit stadsïnkomsten en — dit deed het vat overloopen —
geheel overbodig 423 kronen opgenomen. Het verweer van beide
beeren is erg zwak: o.m. beriepen zij zich op ontvangen kwijting
van de twee eerste leden van het stadsbestuur, om welke reden zij
van oordeel waren „ongelast te bliven ende dairmit te volstane".
De uitspraak kon niet anders dan in hun nadeel uitvallen. Het vonnis
luidde dan ook, dat zij zich in hun beheer hadden „gemesuseert ende
mesdragen" en algeheele restitutie moesten doen ten genoege van de
gecommitteerden. De in confesso zijnde materialen hadden ze alsnog
aan te schaffen om daarmee aan de „pickenpoirte" 2) twintig roeden
„plains oft clairs muers", door de stad nader aan te wijzen, te laten
maken; de verplichting kon evenwel ook door betaling van 100
Rijnsgulden worden vervangen. Hiermee was de zaak nog niet af.

1) Gebakken steen.
) Stadspoort naar Vught.
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Tevens hadden ze „bloethoefs" voor de beide schouten en de schepenen, raden en dekens der ambachtsgilden te verschijnen en openlijk
te verklaren:
„"Wy Claes van Straten ende Dierick van Beerse bekennen,
dat wy binnen den tyde van den borgemeesterscape, dat wy
hier in der stad gedragen hebben, ons hebben gemesuseerd
ende mesdragen in den bewinde ende administracien van den
goeden derselver stad, dat ons leet is; ende bidden U heren
scoutheten, scepenen, raide ende dekenen gemeynlic, dat ghy
ons dat wilt vergeven" 1 ).
De uitspraak, getoetst aans onze moderne rechtsvoorschriften, was
wel clement. Dit neemt niet weg, dat het vonnis voor de burgemeesters een blamage was en de magistraat, die destijds décharge had
verleend, zich tegenover de burgerij ernstig moet hebben gecompromitteerd. Al bracht het feit geen verandering teweeg in eenig fundamenteel beginsel der stedelijke constitutie, het deed de ambachtsgilden geen gering genoegen op dergelijke manier de hertog afbreuk
te zien doen aan het maatschappelijk aanzien van de regeerende
klasse. Is het gewaagd verband te leggen tusschen dit conflict en het
autoritair optreden van de smeden enkele jaren later? Tegen het
recht van de stad in deden deze in Augustus 1463, met voorbijgaan
van het stadsbestuur, een beroep op het landsheerlijk gezag om hun
keur van 1302 en later verleende privilegiën, door den stadsbrand
van Juni in het zelfde jaar teniet gegaan, te hernieuwen. Wel verzette zich de magistraat blijkens een ordonnantie van 1464 tegen hun
optreden, maar hij durfde het blijkbaar niet aan de zaak voor den
Raad van Brabant te brengen of de hertogelijke keur zonder meer
niet te erkennen. De kracht ontbrak hem de landsheerlijk georiënteerde burgerij de handschoen in het gezicht te werpen; de groóte
hertog kon hen te gemakkelijk mores leeren. We schrijven: „landsheerlijk georiënteerde burgerij"; reeds eerder had de vorst getoond
voor de belangen van de burgerklasse open oog te hebben. De toenemende concurrentie van Engelsche lakens en garens op de markten,
waar de Hanzesteden hun kooplieden zonden, ging hij tegen door
den invoer ervan in zijn landen te verbieden. Uit een overeenkomst,
opgenomen in een van de privilegeboeken van Marten 'sHeeren
Gerardsz. den 20 September 1428 op een dagvaart te Antwerpen door
de steden van Brabant, Holland, het land van Luik en van Loon met
i) B. 69.
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de stad Mechelen gesloten, blijkt, hoe doortastend een dergelijk verbod, op schrift althans, werd doorgevoerd. Niet alleen de voerlieden
en schippers, ook degenen, die de pakken met lakens of garen „te
halse" droegen of met „crudewagenen" vervoerden, moesten een certificaat bezitten, waarin werd aangegeven, waar het laken gemaakt
of het garen gesponnen was. Ook het merk 1 ) van den koopman, aan
wien de lakens of garens toebehoorden, moest erin voorkomen. Geschiedde de verpakking elders, dan behoorde een certificaat aanwezig te zijn van de stad, waar de laatste verpakking was geschied.
Behalve het bezit van een certificaat moesten de vervoerders steeds
onder eede kunnen verklaren, dat geen „yngels gewant off garen"
vervoerd werd. Ook op de herbergiers en waarden rustten met betrekking tot de gasten en hun goed strenge verplichtingen 2 ). Veertien dagen na de publicatie van de overeenkomst, die ieder jaar
opnieuw werd afgekondigd, mochten geen Engelsch gewant en garen
in de genoemde landen meer aanwezig zijn.
Toen het verbod na verloop van tijd ernstig gesaboteerd bleek te
worden, trad de hertog andermaal tusschenbeide. In 1464 schreef hij:
„Nos pays sont principalement fondés sur fait de draperie
et ont été et sont grandement grevés et endommagés, et le
fait de la draperie d'illec grandement amoindri, diminué et
taillé de venir dut tout à néant".
Daarom beval hij dat het verbod van 1428 opnieuw zou worden
afgekondigd en nauwlettender nageleefd 3 ).
De stad floreert.
Bovendien profiteerden ambacht en handel van de muntpolitiek
van den hertog, de vrijheid van handel tusschen de onderscheiden
gewesten en de veiligheid, waarmee deze kon worden gedreven *).
Hun concurrentiekracht dreef de Bossche kooplieden niet alleen
1) Stückzeichen.
2) G. A. 's-Hertogenbosch, no. 1393.
S) Prims, Antwerpen, VI, i-ste boek, blz. 125; VI, г-de boek, blz. 163; Blok,
Hollandsche stad, Middeleeuwen, blz. 210, blz. 234; Bourgondisch-Oostenrijksche
heerschappij, blz. 234; v. d. Linden, Leuven, blz. іб4-Ыг. ібб, blz. 326.
4) Pirenne, Histoire de Belgique, Deel II, blz. 284, e.V.; G. A. 's-Hertogen
bosch, no. 375, no. 377, no. 378, no. 390.
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naar de Oostzeelanden, naar Pruisen en Westfalen, maar ook naar
Engeland, Zuid-Duitschland en Frankrijk. Er ontstond naast het
oude patriciaat, den kleinen kring van in de dertiende eeuw gevormde families, een groep van nieuwe rijken, homines novi. Met de
patricische kooplieden uit de dertiende eeuw hadden zij geen ver ·
wantschap. Hoewel minder kapitaalkrachtig en minder durvend dan
de groóte kapitalisten van Italië en Duitschland stonden zij toch
geregeld met hen te Antwerpen en Bergen-op-Zoom in betrekking
en knoopten op die manier met deze internationale kooplieden relaties aan. Geplaatst buiten het corporatieve leven, hadden zij met de
gildebroeders geen verder contact dan dat zij als financier van hen
optraden of hun producten opkochten. Alleen in de lakenbranche
traden zij niet alleen als handelaar, maar ook als ondernemer op en
trachtten met gebruikmaking van horizontale en verticale concentratie een waar „kapitalistisch" régime in de stad te vestigen 1 ).
Ook werd er druk gebouwd. Ononderbroken werd er aan de St.
Janskerk gewerkt. Rond 1450 werd de Romano-gothieke westertoren verhoogd 2 ). Daarnaast werden verschillende kloosters gebouwd. In 1423 het klooster op den Uilenburg van de zusters van
den 3-den regel van St. Franciscus, in 1427 deden de zusters van
Orthen in de Hinthamerstraat hun intrede, in 1449 verrees het
klooster van St. Geertrui van de Dominicanessen in de Orthenstraat,
in 1459 het klooster achter de Tolbrug van de zusters van St. Elisabeth en St. Agnes, in 1466 het huis Bethania van de regularissen van
de orde van St. Augustina«. In het jaar van den dood van Karel
de Stoute, 1477, betrokken de zwarte zusters haar klooster op den
Papenhulst, Nazareth genoemd 3 ). Nimmer ook betaalde de stadsregeering grootere bedragen aan het centraal gezag. Handel en
nijverheid floreerden. 's-Hertogenbosch deelde in den luister van
den Bourgondischen tijd. De machtspositie der ambachtsgilden kwam
tot uiting in hun staatkundig bedrijf en in de aanwezigheid van
autonome keuren, waarin ieder spoor van medewerking der overheid
tevergeefs te zoeken is 4 ).

!) Coornaert, Corporations, biz. it;, e.v.
2
) Mosmans, St. Janskerk, biz. 132.
3
) v. Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche. 1670, biz. 121, e.v.
4
) Uit het feit, dat de linnenwevers in 1473 e e n autonome keur bezitten, mag
de aanwezigheid van dezelfde soort wetgeving bij de oudere en meer aanzienlijke gilden worden aangenomen.
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Kentering.
Toch werd deze voorspoedige ontwikkeling door de onbeheerschte
centralisatiezucht van hertog Karel de Stoute, die reeds enkele jaren
voor den dood van zijn vader het bestuur in handen nam, danig
geremd. Gehuwd met de zuster van den Engelschen koning en op
een vriendschappelijke verhouding met Engeland gesteld, liet hij
reeds vóór den dood van zijn vader weer Engelsche lakens toe. Aan
de steden legde hij de dienstplicht op voor alle oorlogen, ook voor
die hij in het buitenland wilde voeren en eischte de zwaarste beden,
zelfs nadat hij zich verbonden had er geen meer te vragen. De
Bossche magistraat ging gemakkelijk op zijn wenschen in, beangst
voor de middelen, die hij durfde aanwenden om zijn gezag t e handhaven en zijn doel te bereiken — Dinant en Luik weten ervan mee
te praten ' ) , — maar de kleine burgerij, door den brand in 1463 toch
reeds ernstig genoeg getroffen en vooral degenen die van de grootondernemers-drapeniers afhankelijk waren en door hen steeds meer
werden geëxploiteerd, mokten en werden steeds meer ontevreden.
De Engelsche concurrentie in den lakenhandel bewerkte n.l. achteruitgang van de belangrijkste stedelijke nijverheid. Weldra dan ook
telden de ambachten, die bij de lakenindustrie betrokken waren, verschillende werkloozen. Zij, die het overheidsbeleid in handen hadden,
bevonden zich niet zelden tusschen twee vuren.
Volksopstand na den dood van Karel de Stoute.
Nauwelijks dan ook was de hertog in den strijd tusschen de
Zwitsers en Lotharingers onder de muren van Nancy gesneuveld
(j Januari 1477) en het nieuws van zijn dood bekend geworden, of
overal braken onlusten uit. Men maakte zich niet druk om de wraak
van zijn ongehuwde dochter, die hij door zijn dood in vrijwel machteloozen toestand had achtergelaten en die ver weg in Gent vertoefde.
De raad van 's-Hertogenbosch was nog aan het beraadslagen over
het toestaan van een bede, die de hertog vlak voor zijn dood gevorderd had, toen het gemeen, zoodra het den dood van den hertog
vernomen had, met geweld de raadkamer op het stadhuis binnendrong. De volgelingen van het Bourgondisch régime, die steeds
1) Pirenne, Villes et institutions urbaines, II, biz. $4; Blok, Hollandsche stad,
Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij, blz. 77.

Philips van Bourgondie (1396—1467), sinus 1430 hertog аь Bra
bant, onder wiens bestuur stad en ambachten van 's Hertogenbosch
een ongekendcn bloei bereikten
Prent van Ρ Soutman.
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tegen het volk in met Bourgondië hadden geheuld en altijd bereid
waren geweest aan 's hertogs wenschen te voldoen, moesten het thans
ontgelden. 43 vooraanstaande personen werden in de gevangenis geworpen, waarvan de voornaamsten: Jan van Arkel, laagschout,
Willem van Gent en Mr. Hendrik van Kessel, schepenen, Ludolphus
Buck, een man van bijna 80 jaar en Reinier van den Heuvel, gezworenen en Jan van Erp, Goswinus van den Hezeacker en Simon van
Geel, raden. Van den hoogschout, ridder de Vertaing, eischte men
dat hij de vierschaar op de markt voor het stadhuis zou opslaan.
Dan kon het verhoor, dat meerdere dagen in beslag zou nemen, beginnen. Vooral de linnenwevers en de speldenmakers eischten bloed.
Nog op het laatste oogenblik, tijdens het hooren der getuigen, kwam
Hendrik van Egmond, heer van IJsselstein, die in Den Bosch woonachtig was en vanuit het hof hierheen was gezonden, met een deftig
gevolg de stad binnen. Hij, die de pretentie moest hebben, van boven
partijen te staan, wist het na vele onderhandelingen zoover te krijgen, dat alle gevangenen werden vrijgelaten. Wel werden zij, om
aan de wenschen van het gemeen tenminste ten deele tegemoet te
komen, tot betaling van een boete van 7.700 Rijnsgulden veroordeeld, in korte termijnen te voldoen 1 ).
Hebben de rebellen toch de wraak van het landsheerlijk gezag
gevreesd en gedacht dat Maria van Bourgondië, die aanstonds na den
dood van haar vader met Maximiliaan van Oostenrijk huwde, een
lijfstraffelijk proces tegen de revolutionnairen zou inrichten? Het
schijnt zoo, want nog in hetzelfde jaar richtte de stad zich bij „supplicatie" tot de hertogin. Om nieuwe onlusten te vermijden en haar
onderdanen voor zich te winnen, schold zij de opstandelingen hun
vergrijpen kwijt en vergaf
„alsulcken gebreck, exces oft misgrijp als zy oft eenich van
hen gedaen jnogen hebben int beleyden van den proceduren,
dair boven of mencie gemaect is, hetzy achterlaetende die
forme oft solemniteyte van rechte, sulke als dairtoe behoeren,
oft anderssins in wat manieren zy tegen ons, onse hoogheid,
heerlicheit ende justicie moigen hebben misdaen" 2 ).

1) Een anoniem manuscript, dat de gebeurtenissen van 1477-1502 weergeeft,
berust in het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in de
provincie Noord-Brabant, in „Jaarboeken van 's-Hertogenbosch"; E bel ing; Oproer,
blz. 58, e.V.; Hermans, Mengelwerk, blz. 193, e.v.
2) B. 82.
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Tijdelijke zwakheid van het centraal gezag leidt tot nieuwe machtsontplooiïng van de ambachtsgilden.
Nog op het einde van hetzelfde jaar nam het derde lid van het
stadsbestuur dit schijnbaar succes te baat om enkele zaken van policie
naar zijn hand te zetten. Blijkbaar waren de ambachten nog niet erg
gerust, in de toekomst van de wraak van den magistraat verschoond
te blijven, want als eerste punt van de tot stand gebrachte ordonnantie vinden we bepaald:
„dat men egeen dekenen van den ambachten en sal mogen
begryperi oft vatten, noch oick ennige comminacien geven
van ennigerhande woirden oft redenen, die zij in den raide
spreken oft te kennen geven, gemerct dat zij mede een lyt
deser stat zijn" ^ .
Een soort onschendbaarheid dus ten aanzien van het gesprokene
in de raadzaal. Aanstonds zal blijken, dat de hoogere klasse maar
weinig waarde aan het voorschrift heeft gehecht. Vermoedelijk een
gevolg van den slechten graanvoorraad in de stad, werd aan de rijke
brouwers, die niettegenstaande het herhaalde verbod toch voortgingen met rogge te gebruiken, iedere verdere uitoefening van het
bedrijf ontzegd. In de ordonnantie vinden we vermeld:
„Dat men den ketel ommestolpen sali gelijc dat by den drie
leden deser stat geordineert is, ter tijt dat by den drie leden
deser stat dair anders op geordineert sal weerden, behoudelic
dat die biddende ordinen ende die van den Claeren sullen
moeten brouwen ende niet geven, ende die heilige Geest,
Gasthuys ende Eycendonck sullen mogen brouwen op hoeren
assijnse, gelijc zij van audts plegen te brouwen" 2 ).
Het financieele beheer van gemeentewerken in handen der burgemeesters bleek nog steeds een bron van ongenoegen te vormen. Hadden deze functionarissen uit het vonnis van 1458 dan niets geleerd?
Met controle achteraf waren de gilden niet tevreden; zij ontnamen
hun het ambt en trokken het aan zich. Voortaan werden uit de
gilden twee goede mannen benoemd, die geen officieel ambt bekleedden. Zij kregen bepaalde ontvangsten te innen, die zij voor herstel
i) B. 83.
2) B. 83.
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en verbouwing moesten uitgeven; ook waren zij dijkmeester. Ze
bleven twee jaar in functie. Ieder jaar trad een van hen af, zooals
dit bij de proosten van „Onser Vrouwen bruerscap" plaats vond.
Rekening en verantwoording legden ze tegelijk met de burgemeesters
af. Aan loon werd hun jaarlijks een bedrag van zes oude schilden
uitbetaald. Het ging de lakennijverheid in het geheel niet naar den
vleeze. Maar al te zeer ondervond Den Bosch de verzwakking van
de Hanze en de concurrentie van Engelsche lakens te Antwerpen,
Bergen-op-Zoom en elders, weefsels van uitmuntende kwaliteit, die
in alle steden, waar het Bossche laken afzet vond ter markt verschenen. De rijke drapeniers trachtten ten gevolge van dezen toestand
de wevers, de vollers en de verwers zooveel mogelijk uit te buiten.
Hierbij ondervonden zij den steun van de zegelaars en de comzegelaars, de stedelijke draperie-contrôleurs, die door een kiescollege
werden gekozen, dat uit en door de drie leden van den raad was
samengesteld. Immers dit kiescollege was niet verplicht om personen
uit de bij de lakennijverheid betrokken ambachten tot zegelaar te
benoemen, zoodat zich de bedrijfscontrôle vermoedelijk geheel in
handen van magistraatsleden of van drapeniers bevond l). Ook hieraan werd een einde gemaakt. Men schafte het kiescollege af, dat
krachtens zijn wijze van samenstelling het revolutionnair element
onwelgevallig was, en bepaalde, dat voortaan de zegelaars van den
„wolwerck" uit de ambachten zouden gekozen worden, die de raad
daartoe het meest geschikt oordeelde 2 ).
Hadden meerdere verwers onder den druk van de malaise in de
draperie de stad reeds verlaten? Het lijkt er op. Want met terzijdestelling van hetgeen in de keur der verwers was vastgesteld, werd
thans bepaald, dat voortaan iedereen in de stad mocht verwen, onverschillig waar hij het ambacht geleerd had, in vrije steden of op andere
plaatsen, mits men maar poorter was en twaalf Rijnsgulden betaalde.
De functie van rector of meester van liefdadigheidsgestichten en
gasthuizen waren betrekkingen, waaruit het patriciaat gaarne voordeel haaide. Zij werden thans aan strenge contrôle onderworpen.
Voortaan waren de meesters van den Heiligen Geest, van den Eikendonk 3) en van het groot gasthuis verplicht om eens per jaar, in
,1) B. 78, art. 1; Goossens, „Wolwerck", blz. 7.
2
) In Je ordonnantie op „die draperyen ende wolwerck" van 1503, art. 1
vindt men de wijze van verkiezing van zegelaars van 1471 weer hersteld; de
revolutionaire inhoud der ordonnantie van 1477 spreekt hieruit; B. 102, art. 1.
3
) Leprozenhuis.
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tegenwoordigheid van den stadsraad rekening en verantwoording te
doen, terwijl de meesters van den heiligen Geest aan de armmeesters
van de huisarmen jaarlijks honderd mud rogge ter verdeeling moesten
geven.
Wel een helder licht werpen deze bepalingen op de oogmerken
van het gilderégime. De ambachten hadden kans hun wrevel over
het gevoerde stadsbeleid bot te vieren en hun misnoegen te uiten
over verschillende misbruiken en de economisch-politieke overheersching van het patriciaat. Nu moesten de grieven dan ook maar allemaal worden blootgelegd en door het wettelijk voorschrift weggenomen. Hoe lang reeds hadden de patricische kringen, al van ouds
bij den wijnhandel en de wijnnering geïnteresseerd, een afsluitende,
monopoüseerende politiek gevoerd ten aanzien van de tappen in de
stad, waarvan zij zelf eigenaar en leverancier waren? Dit hield den
drank duur en benadeelde den accijns. Het tappersbedrijf behoorde
voor iedereen open te staan. Daarom werd bepaald, dat een ieder
wie hij was, of vanwaar hij kwam, in de stad wijn en andere drank
mocht tappen, mits hij van ieder stuk, dat hij aanbrak, den accijns
maar voldeed. Maar de gilden vertrouwden den magistraat niet.
Afgaande op de ervaring durfde deze op een onverwacht oogenblik
best buiten het derde lid van den stadsraad een ander voorschrift
uit te vaardigen. Men was er op bedacht; het voorschrift zou daarom
zoolang gelden, tot de stadsraad anders had vastgesteld.
Het ging niet aan, dat de door den raad aangestelde weegmeesters
van het brood, een ambt voornamelijk in handen van raadsleden,
zonder onderling overleg het gewicht van het brood vaststelden,
zich van den kant der bakkers heimelijk doceurtjes lieten welgevallen en niet geregeld bij dezen controle over het gewicht
uitoefenden. Ook deze handelwijze lokte tegenmaatregelen uit.
In de toekomst zouden de weegmeesters het brood op eenzelfde gewicht vaststellen. Daartoe zouden uit de Hinthamerstraat, de Orthenstraat, de Vischmarkt, de Vuchterstraat en de
Weversplaats steeds „goede mannen" gekozen worden, zooals thans
gebeurd was. Zij zouden op den wekelijkschen marktdag bijeenkomen
en nadat hen de prijs van het graan bekend gemaakt was, het gewicht
bepalen 1 ). Zij mochten geen raadslid zijn en moesten uit de ambachten worden gekozen. Dit gold zoowel voor de hoog- als de laagweegmeesters. Niet langer dus werden aristocratische elementen onder de
1) Zie blz. 140.

Зоі
gelederen der broodwegers geduld. ledere week zouden zij minstens
eenmaal bij de bakkers het gewicht contrôleeren. Zij mochten van de
bakkers ook geen giften, noch in den vorm van geld, noch bij wijze
van betaling van gemaakte vertering, aannemen.
Resoluut ook moest een eind gemaakt worden aan de handelingen
van voorkoop, het opkoopen van levensbehoeften om prijsstijging
teweeg te brengen. Reeds tè dikwijls had het publiek gerecht clementie
gebruikt tegen dergelijke speculanten, die door het brengen van den
geheelen voorraad van een artikel in één hand, a-sociale praktijken
in het leven hadden geroepen. Daarom werd bepaald:
„dat men voertaen bynnen deser stat off in eenre mylen пае
deser stat egeenre goet copen en sal, dat op wege is ten Bosch
ter merct te comen off dat dair is om dat aldair weder te vercoopen, op te verboeren dat goet ende dat te deylen in drien,
te wetenen deen dordeel den heere, dander dordeel der stat
ende dat dorde gedeelt den aenbrenger, ende dairtoe gecorrigeert te weerden by den drie leden deser stat".
Niet aan de schepenbank, het gewone college voor de berechting
van vergrijpen tegen de ordonnantiën, maar aan den stadsraad werd
de berechting van overtredingen van het verbod toevertrouwd. Het
corporatief element had geen vertrouwen meer in de rechtspraak der
schepenen en wenschte daarom zelf een woord mee te spreken.
De ordonnantie, die met de aangehaalde bepalingen nog niet is
uitgeput, doet ons duidelijk zien, dat de aristocratie werkelijk zeer
tekort schoot in haar taak. Het zou zeker foutief zijn, het oude
patriciaat met daarnaast de vrij belangrijke groep van nouveauxriches heelemaal zwart te schilderen en het optreden, dat de corporaties zich in deze dagen veroorloofden van alle blaam vrij te pleiten.
Maar het is zeker, dat het bewind van de eersten alles behalve ideaal
was. De breede lagen der burgerij voelden zich verdrukt. En niet ten
onrechte; te zeer werden de bestuursfuncties door de aristocratie
ten eigen bate uitgebuit en om zich daarin beter te kunnen handhaven,
werd door haar ook te gemakkelijk toegestemd in zake de beden,
die veel te hoog waren in verhouding tot de financieele draagkracht
der bevolking. Ook overigens was de economische politiek verre van
volmaakt; telkens ontmoeten we het op het tapijt brengen van de
financieele kwestie. Het vonnis van 1458 doet vermoeden, dat de
gilden niet overdreven. Dat zij dan het beheer over de gemeentegelden aan zich trokken en de aristocratie ook in het doen van
andere overtollige uitgaven beperkten, kunnen wij ons indenken.
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De aristocratie verzekert

zich weer van de leiding der stadszaken.

Men meene intusschen niet, dat dit tijdelijk succes van het derde
lid van den stadsraad een stabielen toestand inluidde. Het corporatief
régime stond aan den vooravond van ernstige dagen. De aristocratie
bleek spoedig weer voldoende vitaliteit te bezitten om de kleine
burgerij op de knieën te dwingen. Al hebben we niet kunnen achterhalen, welke wegen zij heeft bewandeld om uit de impasse te komen,
zeker is, dat zij reeds een jaar na den opstand zich zoo deugdelijk'
verschanst wist, dat zij op haar beurt de naar haar oordeel ten
onrechte opgelegde geldboeten bij uitspraak van zes „minlyke arbiters
ende paysmakers" liet kwijtschelden. Tevens had het derde lid uit
zijn midden een man te kiezen, die namens de revolutionnairen den
beleedigden om excuus moesten vragen. Hij moest hen verzoeken:
„om godswillen (te) vergeven, des hen by den onwilligen
alsoe mesdaen es met woerden ende met wercken oft anderssyns in enniger manieren".
De voornaamste opposanten werden zelfs ter dood veroordeeld 1 ).
Dit optreden schijnt de inzet te zijn geweest van een reeks revoluties,
die de stedelijke welvaart zoo al niet vernietigd, dan toch ernstig
geschaad hebben. De narratio van de bestuurswijziging, door commissarissen van aartshertog Philips den Schoone in 1494 tot stand
gebracht, teekent den toestand aldus:
„Alzoo tot onzer kennissen comen zy, dat onser stad van
tsHertogenbossche, die een van de principaelsten bootsteden
is van onser lande van Brabant, daer groóte neringhe ende
hanteringhe van coopmanscape plach te regneren, zoodat die
voirs. onser Stadt ende ondersaeten van dien in goede staete
ende rijcdomme plagen te sitten, zoo zeere gemindert ende
binnen zekeren tijt herwens verarmt ende tachter worden es,
dat oic in onser voirsz. stadt vele rebellicheden soewel up
onse officieren als anderssins gebuert sijn, welcke saicken geschiet zijn by gebrecke van goede politie ende regiment in
onser voirs. stadt te hebben, als wy verstaen".
Inschakeling van het natiën-systeem in de stedelijke

constitutie.

Alvorens op de bestuurswijziging zelf van aartshertog Philips in
te gaan, is het hier de plaats te wijzen op het parallelisme met de
!) G. A.'s-Hertogenbosch,
Bossche, 1670, blz. 129.

no. 56$, no. $72; ν. Oudenhoven,

*s-Hertogen-
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constitutie van een andere Brabantsche stad, Brussel. "We noemden
reeds de naam van graaf Philips van St. Pol, broer van hertog Jan IV,
die in conflict met een gedeelte van het conservatieve patriciaat, zijn
vijanden, dank zij de interventie van de Brusselsche ambachtsgilden
in 1421 in een revolutie onschadelijk maakte. Als belooning voor hun
tusschenkomst ontvingen zij van hem als ruwaart van Brabant naar
Vlaamsch model een politiek statuut, dat later door den hertog,
Jan IV, bekrachtigd werd. Tot dan toe berustte het stadsbestuur te
Brussel in handen van zeven geslachten: van hen kwamen voort
zeven schepenen, twee rentmeesters, twee dekens, de „acht" van het
Gilde *) en zeven gezworen raden. In den aanhef van het privilege
van 1421, door Philips van St. Pol en de geslachten van Brussel aan
de gilden verleend, lezen we:
„Philips van Brabant, greve van Lyney ende van Saint Pol,
ruwaert des lands van Brabant, scepenen, rentmeesteren, guldekenen, raet ende alle die van den zeven gheslachten van
Bruessel gemeinlic"....
De schepenen werden blijkens een reglement van 1375 benoemd
door den hertog; de twee rentmeesters, volgens een reglement van
1339, door de gezamenlijke schepenen. Bij meerderheid van stemmen
benoemen zij de „acht" van het Gilde en met deze laatsten de twee
„guldekenen". De raad werd, evenals in Den Bosch, gevormd door
de aftredende schepenen. Om nu de invloed van de ambachtsgilden
in de stedelijke constitutie tot zijn recht te doen komen, voerde
Philips van St. Pol, evenals dit te Leuven naar Vlaamsch voorbeeld
sinds 1360 bestond, het natiën-systeem in, d.w.z. werden de ambachtscorporaties in negen natiën of leden gegroepeerd en iedere natie of
lid uit een of meer gilden samengesteld 2 ). Aan het hoofd van een
1) Omtrent het Gilde der groóte burgerij, zie noot op blz. 14. Te Rijssel en
St. Truiden spreekt men van „hanse", te Gent en Audenaerde van „comansgulde"
of „comanen guide", in de Brabantsche steden van „Lakengulde". Over het
verschil in oorsprong, zie: Coornaert, Corporations, blz. 24. Ook E. Poullet,
Origines, développements et transformations des institutions dans les anciennes
Pays-Bas, Tome premier, blz. J14, e.V.
2
) La nation ou „membre" est un groupement de corporations; c'est l'oeuvre
de l'autorité publique, qui l'a créée dans l'intention d'équilibrer les forces, afin
qu'un métier peu nombreux n'eût pas la même influence qu'un métier considerable". Frantzen, Ordre corporatif, blz. 44. Behoudens het systeem in de jaren
1494 tot 1498 gevolgd, bezat in Den Bosch ieder politiek gilde dezelfde staatkundige rechten.
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natie stonden gezworenen, die door de schepenen en de dekens en
de „acht" van het Gilde werden benoemd en door de aftredende
gezworenen werden voorgedragen. Deze gezworenen kozen jaarlijks
uit iedere natie drie candidaten, die gezamenlijk (27 personen) aan
de schepenen werden voorgedragen, om daaruit een burgemeester,
twee rentmeesters en zes raadslieden te kiezen. Drie patriciërs werden
door de schepenen aan de gezworenen voorgelegd, uit welke voordracht door hen een burgemeester van de geslachten werd aangewezen. Zonder dat in de bestaande constitutie eenige verandering
werd aangebracht, werden dus tien personen aan het bestuursapparaat toegevoegd; een patriciër-burgemeester en negen personen van
de natiën: een burgemeester, twee rentmeesters en zes gezworen
raadsleden. Aanstonds valt de groóte invloed van de schepenen op,
wier macht in feite werd uitgebreid. Immers, zij benoemden in laatste
instantie de burgemeesters en de rentmeesters, zoowel uit de zeven
geslachten als uit de natiën, de zes raadsheeren en de gezworenen
van de natiën. Begrijpelijk, want ze werden zelf door den hertog
benoemd.
Een geheel ander beeld vertoont de wijziging in de stedelijke constitutie, door hertog Wenceslaus in 1360 te Leuven tot stand gebracht. Ook daar werden de ambachtsgilden in natiën gegroepeerd.
Maar hier geen uitsluiting van de natiën van de bezetting der schepenzetels; zij kregen er drie toegewezen, tegen vier, die de patriciërs
ontvingen; van de een en twintig zetels in den raad bezetten zij er
tien en van de acht dekenzetels in het Gilde vier. Sinds 1378 moest
de eerste burgemeester patriciër zijn en de tweede deel uitmaken van
de natiën. De burgemeester-patriciër werd gekozen door de tien gezworenen van de natiën uit de elf gezworenen van de geslachten;
die van de natiën door de elf gezworenen van de geslachten uit de
tien gezworenen van de natiën. Hun ambtsperiode duurde een jaar,
waarna ze steeds schepen werden 1 ). Ze presideerden den stadsraad,
waakten over alle takken van bestuur, waren belast met de controle
over stadsfinanciën en hadden bepaalde zelfstandige rechterlijke bevoegdheden 2 ).
Richten wij thans onze aandacht op de bestuurswijziging in Den
!) Dit werd gekarakteriseerd door het gezegde „borghemeester aff, scepen
aen".
2
) Favr ess e, Regime démocratique ,b]z. 223, e.V.; Cuvelier, Institutions, biz.
161, e.V.; Brughmans, Anciennes institutions biz. 156, e.V.; v. d. Linden, Leuven,
biz. 167, e.v.

Commissarissen van Philips den Schoone, aartshertog van Bourgondië, oorkonden
dat de stad 'sHertogenbosch een nieuwe inrichting van het stadsbestuur heeft
aanvaard en dat /ij het nieuwe bestuur hebben ingesteld. 20 December 1494.
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Bosch. Er werden twee patricische burgemeesters, een van 's-hertogen wege en een van gemeentewege, in de stedelijke constiutie ingeschakeld, die eenzelfde „bewinde" kregen als de burgemeesters van
de stad Leuven. Zij fungeerden dus niet langer als rentmeester, maar
werden administratieve en justitieele functionarissen. Wat hun
administratieve bevoegdheden betreft: ze konden !den stadsraad
bijeenroepen, zoo ze dit noodig oordeelden, hadden daarin het eerst
het woord over alle zaken, die in behandeling werden genomen en
konden, voor het geval ze uitstedig of ziek waren, zelf een plaatsvervanger aanwijzen. Hun justitieele competentie strekte zich uit
over vorderingen tot een bedrag van een pond groot Brabants of
minder. Partijen konden, zoo beiden vreemdelingen waren of een
van hen vreemdeling was, elkaar naar keuze dagvaarden voor de
schepenbank, of voor de burgemeesters, tenzij de gedaagde de competentie van de schepenbank niet erkende. Het door hen te wijzen
vonnis of appointement werd door den onder- of laagschout ten uitvoer gelegd. De eene burgemeester werd voor den tijd van een jaar
door den hertog benoemd uit de gezworenen en de raden van de
stad; hij werd „butenborghmeester" genoemd. Deze door den hertog
benoemde burgemeester maakte met de schepenen en de gezworenen *) uit de „raetsluyden" 2) een voordracht op van drie personen,
waaruit het derde lid, eveneens voor den duur van een jaar, den
„bynnenborghemeester" of burgemeester van gemeentewege koos.
Via deze verkiezingsprocedure werd bij de eerste verkiezing Jan van
Back tot buiten-burgemeester en Gossuin van Brecht tot binnenburgemeester gekozen. Om tot burgemeester benoemd te worden,
moest de candidaat een erf rente van 150 gulden per jaar genieten of
een vermogen van 1800 gulden bezitten. Hoewel het derde lid zich
met de benoeming van den binnen-burgemeester vereerd zag, waren
de auteurs der voordracht en het milieu, waaruit de candidaten voortkwamen, naast de financieel gestelde eischen tot benoembaarheid,
voldoende waarborg, dat geen democratisch-georiënteerde burgemeester-niet-aristocraat aan het roer kwam. Een versteviging van
het democratisch element was dus in de invoering van het nieuwe
ambt zeker niet te ontdekken. Te Brussel en te Leuven kwam tenminste één van de twee functionarissen uit het niet-aristocratische
deel der bevolking voort. We vinden daar ook geen financieele
eischen tot benoembaarheid gesteld, zooals in Den Bosch.
1) Het eerste lid.
2) Het rwreede lid.
20

Зоб
Voor het eerst had in Den Bosch ook de candidaat-schepen aan
bepaalde financiëele voorwaarden te voldoen. Niemand mocht meer
schepen worden, of hij moest beschikken over een rente van 100
gulden per jaar of een vermogen van 1200 gulden bezitten. Bovendien bezat de hertog het recht om schepenen te benoemen: immers
de militante houding van de ambachtsgilden zou ondanks de bovengenoemde bepalingen wel eens personen op den schepenzetel kunnen
brengen, en had in het verleden reeds tot benoeming van schepenen
geleid, die wat afkomst en vermogen aangaat voor het ambt niet in
aanmerking kwamen; ook gold ten aanzien van schepenen nog steeds
het privilege van hertogin Johanna van 1388 en hadden de aftredende schepenen het recht zelf nieuwe schepenen te zetten, wanneer
de hertog wegens afwezigheid of om andere redenen van zijn recht
binnen het octaaf van St. Remeys geen gebruik maakte; de „aristocratie bourgeoise" kon zich op een gegeven oogenblik door de
democratische klasse te zeer laten beïnvloeden en in dat geval was
het benoemingsrecht voor den hertog eveneens van veel belang. Wat
het derde lid van het stadsbestuur betreft: de vertegenwoordiging
geschiedde tot nu toe door middel van dekens en berustte derhalve
op een groepeering van de bevolking in ambachtscorporaties. Dit
werd afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwam een vertegenwoordiging, die gebaseerd was op de indeeling van de ambachten en neringen in „zeven nacien off ghilden". Alle poorters van de stad, geboren
of gekochte, zooals kooplieden, renteniers en andere personen, die
in dè stad woonden en niet tot het eerste of tweede lid van de
regeering behoorden, werden verplicht in een van de zeven natiën
te zijn. Niet langer gold het privilege van hertogin Johanna van
1399, krachtens welk privilege iedereen, die poorter van de stad is
of werd, gehouden was in een ambachtsgilde te treden. De gilden
hadden in de toekomst geen aandeel meer in het stadsregiment en
traden terug tot het zuiver sociaal-economische terrein; voor hun
dekens was in den raad geen plaats meer. Hun taak bestond alleen
nog in het besturen van de gilden, het uitoefenen van bedrijfscontrôle,
en het innen en houden van keuren en breuken. Het was hen in
de toekomst niet geoorloofd zich met de betaling van eenige last of
schuld van de stad in te laten. Naast de „nacien off ghilden" bleven
de ambachtsgilden dus enkel als corporatieve bedrijfsvereenigingen
bestaan zonder eenige politieke competentie.
Welke procedure werd gevolgd om uit de natiën een vertegenwooriiging in den raad aan te wijzen? ledere natie koos uit haar midden
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acht notabele mannen, geboren of gekochte poorters, die ieder 600
gulden gegoed waren of een erf rente bezaten van 50 gulden; alleen
rijke burgers konden dus een candidatuur aanvaarden. Tevens moest
ieder gekozene geboren Brabander en minstens vijf jaar poorter van
de stad zijn en degene, die in den raad kwam, geboren poorter. De
voordracht van acht werd aan de twee eerste leden voorgelegd, die .
hieruit twee personen aanwezen, die dat jaar met hen „ten rade"
zouden gaan, zooals voorheen de dekens deden. De twee gekozenen
heetten „gesworen van den nacien off ghilden". Deze verkiezingsprocedure gold slechts voor de eerste verkiezing in 1494. In de volgende jaren werd een andere, meer gecompliceerde methode gevolgd.
Van de twee gezworenen, die in het voorafgaande jaar in den raad
gekozen waren, trad er ieder jaar een af, de ander bleef in functie;
wie zou aftreden stond ter beoordeeling van het eerste lid. Van de
zes gezworenen, die bij iedere voordracht van de acht candidaten
overbleven, traden er, eveneens ieder jaar, drie af, met dien verstande, dat steeds de oudsten afgingen en ieder van hen twee jaar
aanbleef. Om evenwel het getal zes intact te houden, moesten de
natiën, die het aanging, uit hun midden vier nieuwe gezworenen in
plaats van de vier aftredenden kiezen — ook een „gesworen van den
nacien off ghilden" die in den raad was, trad immers af —, opdat
er steeds acht gezworenen zouden zijn. Uit de zeven gezworenen —
een gezworene was in den raad gebleven — kozen de twee eerste
leden dan een persoon, die met dengene die aangebleven was, „ten
rade" kwam. De twee gezworenen, die te rade kwamen, hadden geen
verhaal „achter rugge" dan alleen in geval van behandeling van
zaken, die het land van Brabant of den hertog betroffen, of van geldsommen, de betaling van 100 gulden ineens te boven gaande. In dit
geval bestond geen ruggespraak met de committenten, de leden van
de natiën, maar werd alleen verhaal „achter rugge" met de zes gezworenen van iedere natie toegestaan. Verder niet. Kwamen de
veertien gezworenen van de zeven natiën met elkaar als derde lid
van den raad niet tot overeenstemming, dan konden de twee eerste
leden met de meerderheid van stemmen van het derde lid besluiten
nemen. Was de raad evenwel geroepen om een beslissing te nemen
inzake betaling van lasten en schulden, dan kreeg het derde lid een
maand tijd om in eigen kring tot overeenstemming te komen. Kon
binnen dit tijdsverloop geen onderling accoord worden verkregen,
dan konden de twee eerste leden, niettegenstaande de afwezigheid of
de weigering van het derde lid, zelf besluiten aan den betalingsplicht
te voldoen.
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Oogmerken van de

bestuurshervorming.

Deze hervorming is zeker een nadere beschouwing waard. Sinds
1306 mocht de magistraat geen accijnzen zetten en gelden omslaan
dan met rade van betrouwbare en vroede mannen, twee uit iedere
ambachtsgroepeering, door den magistraat te kiezen en te beëedigen.
In 1336 werd de politieke competentie van de ambachtsgilden uitgebreid en mocht de magistraat zonder toestemming van de dekens der
ambachtscorporaties ook geen schulden maken. In 1344 bleken zij in
alle bestuursaangelegenheden te zijn ingeschakeld. De stedelijke constitutie bestond toen uit twee leden: de magistraat of het eerste lid,
bestaande uit zeven schepenen, zeven gezworenen en twee rentmeesters of burgemeesters en het tweede lid, bestaande uit de dekens der
gilden. Sinds 1408 vormden de aftredende gezworenen — „ledige
lude" of „raetslude" genoemd — het tweede lid; zij bleven den
ganschen duur van hun leven raadslid, maar konden telkens opnieuw,
mits een ambtelooze periode van drie jaar werd in acht genomen, tot
schepen benoemd worden. De dekens der ambachtsgilden vormden
sindsdien het derde lid van het stadsbestuur. Hierin bracht nu deze
bestuurshervorming van aartshertog Philips een ingrijpende wijziging
aan, die nauw verband hield met de landsheerlijke politiek in het
algemeen. Immers, de Bourgondische staat had in de sociale geleding
der bevolking een aanzienlijke verschuiving teweeg gebracht. De verhouding van het gemeen tot het patriciaat was in deze jaren niet
meer dezelfde als een eeuw geleden. Toen vormden de ambachtsgilden
met de kooplieden, renteniers, e.a. één front om hun eischen tegenover het patriciaat door te zetten. Nu stond slechts een gedeelte van
datzelfde front, de benedenlaag der gilden, tegenover de autocratie,
welke aristocratie door de homines novi ondersteund werd. Met het
afnemen der materieele welvaart toch was ook de afstand tusschen
de nieuwe rijken en het minder welvarende deel der bevolking steeds
grooter geworden. Nu lag het voor de hand, dat de regeerende families, die hun uitsluitende macht niet vermochten te handhaven, den
invloed van het niet-patricisch element trachtten te beperken tot de
homines novi, de bovenlaag uit de burgerij. Immers, slechts elementen,
die economisch en sociaal iets beteekenden, konden vastheid, stabiliteit en evenwicht aan het stadsbestuur verleenen. Niet de kleine luiden, die niets te verspelen hadden en geacht werden de bron van
rustverstoring te zijn.
In dit licht spreekt de gecompliceerde constitutie duidelijke taal.
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Het patriciaat wilde zich weer zooveel mogelijk de leiding der stadszaken verzekeren. Daarvoor moest de meer feitelijk dan rechtens
door de kleine burgerij uitgeoefende invloed gereduceerd worden tot
een geringer, vastomlijnd aandeel in het bestuur en wel zoo, dat
men voortaan niet meer met een groot aantal dekens van diverse
pluimage, door traditie zeer aan hunne committenten gebonden, te
maken had, maar met veertien vertegenwoordigers uit de gegoede
burgerij. Deze waren geen verantwoording schuldig aan de leden
der natiën; slechts in bepaalde gevallen hadden zij de niet-in-den-raad
benoemde gezworenen te consulteeren. De natiën bleken dus alleen
als kiesvereeniging te fungeeren; verder bezaten zij geen enkele bevoegdheid.
Maar met dit al kon het niet tot bevordering van het economisch
leven van de stad strekken, dat uit combinaties van ambachten,
waarvan de onderlinge belangen sterk uiteenloopend waren, politieke
vereenigingen werden gegroepeerd. Dit was het geval met verwers
en kramers, slagers en hoedenmakers, gewantsnijders en nestelmakers,
smeden en platijnmakers. Voorzeker ongelukkig in een tijd, waarin
het bestuursbeleid op economisch gebied weloverwogen en doortastende maatregelen eischte en Den Bosch als grensvesting en uitvalspoort naar het noorden meer dan eenig andere Brabantsche stad te
lijden had van oorlogen met Gelre. Niet alleen werden hooge eischen
gesteld aan hare militaire apparatuur, maar de stad betaalde ook
een belangrijk aandeel in de kosten ervan.
Kortstondig bestaan van den nieuwen

regeeringsvorm.

Gelukkig heeft zich de nieuwe stedelijke constitutie niet in een
lang leven mogen verheugen; slechts vier jaar heeft zij zich kunnen
handhaven. Reeds toen werd de regeeringsvorm op den voet van
vóór 1494 hersteld. Bij de verandering van den schepenstoel op
1 October 1498 teekent de stadssecretaris Petrus van Os in zijn handschrift aan:
„Hie cessavit iterum burgi magistratus seu magistratus opidi
Buschiducensis et destituti sunt nationes praedictae" 1 ).
1) Een handschrift van Petrus van Os, secretaris der stad, bevindt zich in
het Rijksarchief te Den Bosch. De schrijver dient zich zelf blijkens het manuscript in 1483 aldus aan: „Anno MCCCCLXXXIII predicto ego Petrus de Os
filius Johannes Rutgerss incepi ingrossare litteras scabinalcs de Buscho Ducis et
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De snelle wisseling van constituties demonstreerde de ruïneuze
toestand, waarin zich de stadsfinanciën bevonden. Van Os verhaalt,
dat de schuldenlast dusdanig was opgeloopen, dat de burgers het
hoofd niet buiten de poorten der vesten durfden steken of ze werden
gearresteerd voor stadsschulden aan erf- en lijfrenten en als gijzelairrs
gevangen genomen. De oorlogen met Frankrijk, met de landen en
steden van Gelder, Luik, Utrecht, e.a. hadden de stad op het einde
van de vijftiende eeuw zoozeer verarmd en met schulden beladen,
dat het stadsbestuur haast geen uitkomst wist ^ . Vooral de wanbetaling van het aan rentetrekkers buiten de stad verschuldigde,
bracht ernstige belemmering van den handel mee. Gebrek aan handel
nu werkte fnuikend op de nijverheid. Geen wonder, dat koopliede.i
en ambachtslieden de stad verlieten en zich elders vestigden, waaide handel niet in die mate gedesorganiseerd was.
De vertegenwoordigers der ambachtsgilden weer in het stadsregiment opgenomen; instelling van een college-van-zes ter saneering van
de stadsfinanciën.
Onder deze omstandigheden werden de vertegenwoordigers van
de kleine burgerij, de dekens der ambachtsgilden, ι October 1498
weer als vóór 1494 tot het stadsregiment geroepen 2 ).
De gecompliceerde constitutie van aartshertog Philips had niet de
strakkere, meer eensgezinde leiding gebracht, die men ermede beoogde; symptomen van een doelmatiger economische politiek, die de
„coopmanscape ende neringe" op den ouden voet had kunnen herstellen, wat men zich blijkens de narratio van de constitutie had voorgesteld, waren niet aanwezig. Voorkoming van een financieel debacle
en opbeuring van het economisch leven was de groóte opdracht,
in illa practica procedere ad promotionem magistri Franconis de Langel secretarli
dicti." Het handschrift behelst de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis
van het hertogdom Brabant en de afstamming van de hertogen van Brabant.
Voorts verschillende privilegiën, door het landsheerlijk gezag aan de stad geschonken, stadsordonnantiën, vonnissen, appointementen, compromissen, e.a., in
het kort samengevat.
1) Behalve de hertogelijke beden en de gewone en buitengewone lasten had
de stad jaarlijks te betalen aan erf renten 4.385 Rijnsgulden en aan lijfrenten
23.686 Rijnsgulden, 21 schellingen, tesamen 28.071 Rijnsgulden, 21 schellingen;
aan achterstallige loopendc schulden meer dan 91.000 Rijnsgulden. De oorlogsuitgaven van 1496 tot 1514 bedroegen 58.005 Rijnsgulden 14 stuiver.
2
) Petrus van Os, Rijksarchief, Den Bosch.
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waarvoor de nieuwe raad zich gesteld zag. Hebben partijen in den
gemeenschappelijken nood elkaar gevonden? Het heeft den schijn.
Zonder rechtstreeksche tusschenkomst van den landsheer — al zal
vermoedelijk wel van tevoren over de aangelegenheid onderhandeld
zijn — besloot de stadsraad op 12 Augustus 1499, dat het derde lid
uit de burgerij en de ingezetenen 12 goede eerbare mannen van
„wette ende consciencie wesende" zou kiezen en deze in geschrift aan
de twee eerste leden voordragen. De candidaten werden op verbeurte
van lijf en goed verplicht zich hun keuze te laten welgevallen. Ieder
van hen moest minstens 1000 Rijnsgulden gegoed zijn en tot de
burger-aristocratie behooren. Uit deze voordracht van twaalf benoemden dan het eerste en tweede lid voor den tijd van zes jaar
zes personen, die het bewind, de regeering en de bevelen zouden
hebben over de stad en haar financieel beleid. Alle maatregelen, die
het college-van-zes dienstig oordeelde, om de stad uit haar „commer"
en financieele ongelegenheid te brengen, kon het in het leven roepen;
de drie leden zouden deze onvoorwaardelijk goedkeuren. Het college
bestond dus uit door de ambachtscorporaties voorgedragen personen.
Inderdaad een bewijs, dat men zich voor de nieuwe regeling een
ruggesteun wilde verschaffen bij de breede lagen der kleine burgerij.
Het nieuwe orgaan moest evenwel, omdat het een aanvulling van
de stedelijke constitutie betrof, door den landsheer gesanctionneerd
worden; redenen, waarom de stad zich onder overlegging van de
noodige bescheiden tot den hertog richtte. Nog in dezelfde maand,
26 Augustus 1499, bepaalde hertog Philips, dat de nieuwe wijze van
beheer voor acht achtereenvolgende jaren werd toegestaan. Iedereen
had het college te gehoorzamen en het in de uitoefening van zijn
functie niets in den weg te leggen, wilde hij niet naar lijf of goed, of
anderszins gestraft worden. De wijze, waarop de stad haar schulden
en lasten zou voldoen en de ontredderde financiën zouden gesaneerd
worden, was immers den hertog verre van onverschillig. Hij had Den
Bosch noodig voor het bijeenbrengen van de groóte financieele en
andere offers, die zijn staatkunde vorderde. Ook zijn belangen
werden bedreigd, wanneer de financiën der steden in de war geraakten. Vandaar verschillende concessies. In de twee eerste jaren
behoefde de stad alleen de rente over die twee jaar verschuldigd, te
betalen. Gedurende de zes volgende jaren eveneens de loopende
renten; bovendien in elk van deze zes jaren een zesde gedeelte van
de achterstallige renten. Onder deze rente-betalingen waren niet
alleen begrepen de vorderingen van renteniers, die thans in de stad

312

woonden, maar ook die van hen, die tijdens de oorlogen, toen de
schulden gemaakt werden, in Den Bosch woonden en sindsdien de
stad verlaten hadden of haar nog zouden verlaten. Ook voor het
verbeteren van den hachelijken toestand in het economisch leven had
de hertog alle aandacht. Wegens de talrijke arresten van burgers in
den vreemde waren effectieve maatregelen noodig om de kooplieden
en neringdoenden zekerheid te verschaffen, dat hen in den vreemde
niets zou overkomen. De hertog nu loste het probleem aldus op: hij
gaf de burgers gedurende den tijd van acht jaar uitdrukkelijk geleide
te water en te land voor het bezoeken van zijn landen van Brabant
en Overmaas, zonder dat zij gevaar liepen ter zake van de door de
stad verschuldigde renten of andere schulden aan lijf of goed te
worden aangetast, gearresteerd of bekommerd, onder welk voorwendsel ook. Al heel gauw echter bleken deze hertogelijke concessies
niet afdoende. Opnieuw klopte de stad bij hem aan en zette hem uiteen, dat het niet mogelijk was in acht jaar tijds alle schulden te voldoen; zij verzocht daarom den betalingstermijn in twaalf jaar te
veranderen. Ook de arrestamenten ter zake van stadsschulden buiten
Brabant en Overmaas bleven aanhouden: of de aartshertog de verleende concessie wilde uitbreiden tot de geheele Nederlanden, als
Vlaanderen, Holland, Zeeland en Friesland. 28 September 1499
werden beide punten geoctrooieerd. Nochtans, ook het college-vanzes vermocht de stadsfinanciën binnen den vastgestelden termijn niet
te saneeren. Als „sleutele en frontiere van den lande van Brabant
tegen tlandt van Gheldre" had de stad telkens nieuwe uitgaven te
doen, terwijl haar omgeving
„onverwinlycke scaden ende lasten ter cause van den brande,
rooven, brandscattingen en anderssins"
moest doorstaan 1 ). Jaren achtereen verleende de hertog van Brabant
op deze buitengewone wijze van policie octrooi. Eerst in 1528 werd
het college-van-zes veranderd in een college-van-vier 2 ).
Van zijn legislatieve bevoegdheid op ander terrein dan dat der
geldmiddelen bleek het college geen overvloedig gebruik te maken.
1) G. A. 's-Hertogenbosch, no. j68, 569, 660, 66τ, JIJ.
) Eerst in den dienst van 1586-1587 toont het financieel beleid weer een
normaal beeld. Van 1587 tot 1668 worden gewoonlijk ieder jaar twee policierentmeesters voor de inkomsten en uitgaven van algemeen beheer en voor de
betaling der renten aangesteld.
2
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Slechts een in de privilegeboeken van Marten 'sHeeren Gerardsz.
opgenomen verordening van 1502 op het „bereiden" van wollen
lakens, blijkt van „die zesse gecommitteerden totten regimenté, beweynde ende politie" afkomstig 1 ).
Wettelijke maatregelen tot verbetering van het economisch leven.
Daarnaast trad in dezelfde jaren het stadsbestuur in zijn drie
leden tevens zelfstandig, buiten het college-van-zes, op. Er viel in de
eerste jaren van de zestiende eeuw zelfs een sterk verhoogde wetgevende activiteit van de drie leden op economisch terrein te constateeren, een gezamenlijk optrekken om de stedelijke welvaart nieuw
leven in te blazen. In 1503 werd de bekende ordonnantie op „die
draperyen ende wol were" van 1471 buiten werking gesteld en ontving de draperie een nieuwe ordonnantie. Ook de corporatieve wetgeving stond in de belangstelling van den stadsraad. Ter vervanging
van een tweetal keuren van 1360 en 1370, die door den brand van
1419 deels vernield, deels onleesbaar geworden waren, kregen de
weders en verwers in 1499 een nieuwe keur. In 1501 kwamen de
bonnetmakers aan de beurt, in 1503 werden de goudsmeden in een
corporatie samengebracht en kregen een keur, in 1509 ontvingen de
schrijnwerkers een gildebrief, in 1510 de bontwerkers en de linnenen tapijtwevers. De narratio der keuren vormt meermalen de beste
illustratie voor den economischen achteruitgang. Steeds is sprake
van „diverse gebreken die dagelix vallen ende geboeren in der
neringe" en men vergeet niet erbij te vertellen, dat het ambacht dreigt
„te nyeute te gaen ende onder die voet te comene".
Het was sinds 1505 weer de houding van Karel van Gelre, die
de economie van de stad afbreuk deed. Haast ieder jaar, 1505, 1509,
1511, I J I 2 , 1523 moest men op krijgstocht. Ook de ambachtsgilden
hadden hun contingent te leveren. Het belangrijke aandeel in de
beden en de geldelijke offers, waarmede de herhaalde expedities gepaard gingen, eischten van de stad, die in 1506 en in 1516 zelfs
haar toevlucht tot het houden van een loterij moest nemen, de
uiterste financiëele krachtsinspanning. Sinds i j i i had ieder, die
poorter van de stad wilde worden, behalve het tot dusver verschuldigde poortersgeld, bovendien nog negen stuiver te betalen om salpeter te koopen, noodig bij de vervaardiging van buskruit; sinds
i) В. юс.
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1512 eischte de raad van iedere nieuwe schepen tevens een „serpetijn
oft dobbel haeckbusse en van iederen nieuwen meester in een
ambachtsgilde een „haeckbusse" 'J. Wel stelde keizer Maximiliaan
alles in het werk om de stad, die zooveel van den vijand had te
doorstaan, moed in te spreken en te troosten. In hetzelfde jaar —
12 Augustus 1512 — zond hij een brief aan de stad, waarin hij uit
voerig verslag gaf van de maatregelen, door hem genomen, om den
vijand tot capitulatie te dwingen. Op welke wijze hij de stad nog
hechter aan zich wilde binden, lezen wc op het einde van zijn
fchrijven:
„Dwelck wy U vercondigen tot uwen troest ende verblydinge,
ende wilt goeden moet nemen ende noch pacientie hebben
desen cortten tijt ende daertusschen oyck tbeste doen пае
uwen goeden en getrouwen vermoegen, als ghy tot her toe
altijt gedaen hebt. Want wy en zullen U luyden nummermeer
begeven, soelange ons Got laet op deser werelt leven, ende
zullen van uwer goeder getrouwicheyt metgaders oyck van
uwer luyden schaiden en Verliesen danckbaer wesen tegens U
lieden ende dien van onser voorscreven Meyeryen, daer wy
kunnen ende moegen" 2 ) .
Maar dit medeleven van den keizer kon niet verhinderen, dat de
economische achteruitgang, die het gevolg was van het oorlogsbedrijf, de lagere klasse der burgerij meer dan korzelig maakte; men
verdroeg, maar met verbeten woede. Soms hield, men zich niet goed
en waren de gemeene vergaderingen (kerckhoff) het tooneel van
„rebellicheit, commocie ende van diversche misdaden". Gewoonlijk
stonden dan de ambachtsgilden vijandig tegenover elkaar en vlogen
elkaar in het haar. Ook in het corporatieve leven zelf waren n.l.
geleidelijk ernstige misbruiken binnengeslopen. De dekens hadden
hun functie weten om te vormen tot een winstgevend bedrijf; minder
heden exploiteerden de corporatieve voorrechten ten eigen bate.
Tusschen meesters en gezellen ontstond tijdelijke verwijdering. De
beroepsdiscipline was verminderd; met de traditioneele techni
sche methoden en de beroepsopleiding werd de hand gelicht. De
„onvrije" personen en „kemerlinghen" doorbraken telkens het door
de corporaties verworven monopolie van arbeid en afzet. Gemis aan
eensgezindheid in eigen kring verhinderde, dat de telkens terugkee!) G. A. 's-Hertogenbosch, no. 1515, no. ι $17.
2) В. М 5 .
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rende botsingen in een volksbeweging omsloegen en de ambachtsgilden gezamenlijk één lijn trokken 1 ).
De Juni-revolutie

van

ij2j.

Spoedig evenwel leidde de spanning tot een revolutie; in i j i j
sloten de ambachtsgilden zich aaneen en was de oppositie algemeen.
De gebeurtenissen in de steden Leuven, Mechelen, Utrecht, e.a. waren
vermoedelijk op hetgeen in Den Bosch plaats vond niet zonder
invloed 2 ). De inzet van het tumult vormden bepaalde manipulaties,
vermoedelijk verhooging van het maalgeld en den bieraccijns. Door
het verhoogen van deze twee accijnsen werd juist de lagere bevolkingsklasse getroffen. Ook de vrijstelling van lasten van de kloosters
was voor het proletariaat een doorn in het oog. Evenals in 1477
waren ook thans de speldenmakers en de wevers, ditmaal met de
nestelmakers — allen voor de verre markt werkende gilden, die het
meest onder de slechte tijden gebukt gingen — de voornaamste
complotteurs. Zij drongen andermaal de raadzaal binnen en eischten
afschaffing van het maalgeld en vermindering van den bieraccijns. De
op het gewapend bezoek niet voorbereide magistraat gaf gaarne aan
den eisch der revolutionnairen gevolg, schafte het maalgeld af en verlaagde den bieraccijns. Hierna moesten het een twaalftal kloosters
ontgelden. Van de oversten werd een overeenkomst afgedwongen om
gedurende een bepaald aantal jaren de lasten van de stad mee te
helpen dragen. Het stadsbestuur, ter opheldering van het gebeurde,
naar Brussel ontboden, liet men niet vertrekken. Als tegenmaatregel
nu werden allerlei goederen van Bosschenaars in Holland, Zeeland
!) Naast de oorlogen met Gelre en de wijzigingen in het corporatieve leven,
hebben in het begin van de zestiende eeuw ook andere oorzaken tot den snellen
achteruitgang van handel en nijverheid in Den Bosch geleid. In dit verband
dient aandacht te worden geschonken aan:
ie. de ontdekking van den zeeweg naar Indie en Amerika;
ie. den uitgroei van de jaarmarkten van Antwerpen tot een permanente internationale markt;
3e. de wijzigingen in de binnenlandsche scheepvaart.
Dat niettegenstaande de snelle economische neergang het aantal inwoners van
de stad, blijkens de in 1526 gehouden haardtelling, nimmer grooter is geweest,
blijkt hoofdzakelijk een gevolg te zijn geweest van de vlucht der plattelandsbevolking naar de stad. Deze vlucht werd in het leven geroepen door de vergaande
oorlogsongemakken, plunderingen en vernielingen op het platteland.
2) Overvoorde en Joosting, Utrecht, I, blz. CLXIV; Pirenne, Histoire de
Belgique, III, blz. 117; ν. Roosbroeck, e a., Geschiedenis, IV, blz. 150.
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en Antwerpen of op weg naar of van Antwerpen in beslag genomen,
terwijl de stad zelf door een leger onder leiding van 's-keizer tante,
aartshertogin Margaretha van Oostenrijk, en een tweede leger onder
commando van 's-keizers stadhouder, graaf Floris van Buren, resp.
te Heusden en Vught gestationneerd, werd omsloten. De schrik sloeg
den Bosschenaren om het hart. Er werden onderhandelingen opge
nomen, die tot capitulatie van de stad leidden. De betaling van een
boete van 12.000 Rijnsgulden vormde het einde van de gebeurte
nissen 1 ) .
De „chrysers" zijn de

revolutionnairen.

Overzien wij het gebeurde, dan blijkt de revolutie in hoofdzaak
een opstand van het proletarisch gilde-element, „chrysers" genoemd,
te zijn geweest. Het oude patriciaat bleek in 1494 met de homines
novi zoo sterk, dat uit de gegoede burgerij gemakkelijk een vertegen
woordiging van veertien kon worden geformeerd buiten de gilden
om. Sindsdien nam de sociale differentiatie toe, ook in de gilden
afzonderlijk. Sinds het begin van de zestiende eeuw werd de sociale
tegenstelling, vooral tengevolge van den tegenslag, die handel en
nijverheid van de oorlogsomstandigheden ondervonden, zelfs op
vallend. De benedenlaag der gilden, over geen materieele reserve
beschikkend, zakte af tot een waar proletariaat, dat tijdens de revo
lutie van 1525 in enkele kloosters zelfs met brood, kaas en bier van
gewelddaden was af te houden 2 ). Hoe rechtmatig overigens hun
grieven ook mogen zijn geweest 3 ^ de door hen gekozen vorm van
1) Collectie Cuypers v. Velthoven, Rijksarchief Den Bosch, „Een gedichte van
de chrysers in de rumoer der Stadt van Den Bossche", 9 Juni 1525; v. Ouden
hoven, 's-Hertogen-Bossche, 1670, blz. ізо-Ыг. 132; Stragier, Krecsers te Gent,
blz. 331, e.v. Het woord „chrysers" is een scheldnaam voor malcontenten, ver
schoppelingen. De revolutionaire chryserspartij vormde het armste deel der
bevolking.
2) Willy Andreas, Deutschland vor der Reformation, blz. 297, e.V.; Rörig,
Europäische Stadt, blz. 279, e.V.; v. Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche, 1670,
blz. i3o-blz. 132.
') Nog in hetzelfde jaar komt een conventie, voor den tijd van drie jaar
gesloten tusschen het stadsbestuur en de kloosters tot stand, waarbij de kloosters
zich bij wijze van afkoop van stadsaccijnzen — als het marktgcld, de accijns op
de bieren, e.a. —1 verplichten jaarlijks een bepaald bedrag te betalen. De bedragen vindt men in: van Zuylen, Stadsrekeningen, 3de stuk, blz. 417—
blz. 418. Wat het afgeschafte maalgeld betreft, zie v. Oudenhoven, Beschrijvinge,
1670, blz. 132.
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eigenrichting paste niet meer in den staat van Karel V, waarin de
wording van het moderne gezag een punt zette achter de middeleeuwsche stedelijke onafhankelijkspolitiek. Het voorgevallene in
1525 bood den keizer een geschikte gelegenheid om door een nieuwe
constitutie de stad meer naar zijn hand te zetten. N a de afschaffing
van de constitutie van aartshertog Philips was, behoudens de inscha
keling van het college-van-zes, de toestand van vóór 1494 weer
teruggekeerd. Dit beteekende, dat de schepenen, krachtens een privilege van hertog Jan IV van 1422 door den hertog benoemd werden
uit een schriftelijke voordracht van de aftredende magistraten of dat
deze laatste zelf de keuze konden doen, zoo de hertog binnen acht
dagen na St. Remeys van zijn recht geen gebruik maakte 1 ). In woelige tijden vermocht dus de gemeente door angstaanjaging, gewelddaden en andere middelen nog steeds invloed op de schepenkeuze
uit te oefenen. Maar dit was geenszins naar den zin van den keizer.
In de bemiddelde klasse zag hij de beste garanten voor de bescherming van zijn souvereine rechten en de verwezenlijking van zijn
staatkundige plannen. Ook het privilege van Jan IV van 1419,
krachtens welk privilege de aftredende dekens de nieuwe functionarissen benoemden, verschafte bij een militante houding van een
min of meer verproletariseerd gilde-element niet de minste zekerheid
meer, dat aan de meest notabele meesters het deken-ambt werd toevertrouwd. De nieuwe -constitutie nu richtte zich rechtstreeks tegen
de gesignaleerde feiten. Door middel van commissarissen zou de
keizer jaarlijks op St. Remeys de wethouders of schepenen doen benoemen. Na in handen van den onderschout den eed te hebben afgelegd, stelden zij de „rijcxte, notabelste ende nutlijcxte" personen,
die ze na goede en deugdelijke informatie konden vinden, tot wethouder aan. Gezien de grootheid en dichte bevolking van de stad en
ter bevordering van de justitie werd hun getal van zeven op negen
gebracht 2 ). Twee jaar na hun aftreden konden ze tot wethouder of
schepen herbenoemd worden; slechts één jaar hadden ze voor een
eventueele herbenoeming te wachten, zoo ze na hun afgaan als
schepen als raadlid fungeerden. Meer dan voorheen dus kreeg het
ambt een erfelijk karakter. Om de nieuwe in functie tredenden in
den gang van zaken in te wijden, bleven de twee oudsten en verstandigsten bij de jaarlijksche vernieuwing van de magistratuur nog een
1) Placcarteli van Brabant, IV, blz. 380.
2) Het aantal inwoners kan in 1525 op meer dan 20.000 worden getaxeerd.
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jaar in functie. Ter bevordering van het justitieel beleid verkreeg
hun ambt een administratief cachet. Voortaan behoorden zij in het
belang van de justitiabelen op bepaalde uren ten stadhuize disponibel
te zijn voor het publiek. Het is duidelijk: degenen, die zich het best
wisten te richten naar de staatkundige inzichten en de prerogatieven
van het oppergezag werden op het kussen gezet. Invloed van de
gemeente op de benoeming van de magistratuur werd rechtens onmogelijk gemaakt. Maar door inschakeling van de „rijcxte, notabelste
ende nutlijcxte" in het stadsregiment werd nog geen stabiliteit in het
stadsbeleid verkregen. Daarvoor hadden de gilden der kleine luiden
te oude papieren; zij lieten zich niet zoomaar in den hoek duwen 1 ).
Strengere maatregelen waren daarvoor noodig. Om aan hunne herhaalde oppositie een einde te maken, werden beleedigingen terzake
van de nieuwe constitutiewijziging zwaar gestraft en de „gemeyne"
vergaderingen, die op het „kerckhoff" en voordien ook wel op
andere plaatsen werden gehouden, op straffe van lijf en goed verboden. In een ordonnantie van aartshertogin Margaretha van Oostenrijk, op denzelfden dag als de nieuwe keizerlijke constitutie uitgevaardigd (12 Augustus), lezen we:
„dat nyemant voirtaen hem en vervoidert eenighe persoonen,
gheestelyke off weerlyke, yet te verwyten off te reproceren ter
cause van de voirs. mutacie off alteracie noch yemant te dier
causen eenichsins injurieren up de peine van thien Karolus
gulden te verbueren voir dyerste reyse, ende van dertich gelyke gulden voir de tweede reyse, ende voir de derde van
eeuwelykc uyt der voirs. Stadt ende den Meyerye ghebannen
te wesen. Ende voirts verbiet men U vanwegen als boven,
dat nyemant, wie hy sy, hem en vervoirdert, voirtaen eenighe
rade off vergaderinghe te houden off te doene, int heymelijck
noch int oppenbaer, by daghe noch by nachte, in cloosters,
in kercken, in kerckhove noch in andere plaetssen, noch
dairtoe eenighe clocken te trecken, trommen te slaen off eenighe andere teyken te doene, in wat manieren dat het sijn
mochte, ten zy by bevel ende ordonnantie off by orloff ende
consente van den keysers ende in zijn affwesen van den schout
ende van den scepenen van deser Stadt, ende dat up de verbuerte van lijf ende goet ende privacie van der vryheyt van
tghewyde, sonder eenige gracie".
Ook blijkens de nieuwe keizerlijke constitutie mochten er nimmer
!) Cfr. Overvoerde en Joosting, Utrecht, blz. CXCVI.
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politieke vergaderingen meer plaats vinden. Sinds 1398 hadden de
ambachtsgilden in militair, staatkundig en financieel opzicht nietgeringen steun ondervonden van de verplichting voor iederen Bos
schen poorter om lid van een gilde te zijn. Deze „verplichting" werd
voor de toekomst veranderd in een „vrijheid". Om hen voortaan
„in goede state, regele ende policie" te brengen, werd ingegrepen in
hun oudste prerogatief, de vrijheid van interne organisatie. Voor
iedere corporatie, welke in den stadsraad vertegenwoordigd was,
werd het aantal dekens en gezworenen op een bepaald aantal gesteld.
Blijkens de ordonnantie verkregen:
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
in

smeden:
molenaars en olieslagers:
bakkers:
korenkoopers:
slagers:
vischkoopers:
looiers en schoenmakers:
wol wevers:
kramers:
gewantsnijders en droogscheerders:
bontwerkers:
nestel-, bonnet- en hand
schoenmakers:
speldenmakers:
schrijnwerkers en kuipers:
verwers:
hoedenmakers:
piattijnmakers:
totaal:

3
3
4
4
3
3
4
2
3

dekens
dekens
dekens
dekens
dekens
dekens
dekens
dekens
dekens

12
8
8
16
6
6
12
8
28

gezworenen.
gezworenen.
gezworenen.
gezworenen.
gezworenen.
gezworenen.
gezworenen.
gezworenen.
gezworenen.

4 dekens 28 gezworenen.
г dekens 6 gezworenen.
3 dekens 12 gezworenen.
3 dekens 12 gezworenen.
3 dekens 10 gezworenen.
2 dekens 2 gezworenen.
2 dekens 3 gezworenen.
2 dekens 3 gezworenen.
jo dekens 177 gezworenen,
d.z. 227 personen.

Men ziet het: de constitutie droeg een sterk anti-democratisch
karakter. Slechts met de niet-democratische elementen, de „aristo
cratie bourgeoise", die economisch en sociaal iets beteekenden, wilde
de keizer nog contact opnemen. Uit de notabelsten van ieder gilde,
tevens geboren poorters, die een jaarlijksche rente van 50 Rijns
gulden genoten of een kapitaal van 600 Rijnsgulden bezaten, zouden
de leden van ieder ambachtsgilde in de toekomst „twee mael alzoe
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vele persoonen" kiezen als wettelijk dekens en gezworenen waren
toegestaan. Uit deze voordracht, aan de schepenen gepresenteerd,
zouden deze de meest bekwamen kiezen, om als dekens en gezworenen te worden aangesteld en beëedigd. Slechts de dekens mochten
met de twee eerste leden „te raide commen". „Verhael achter rugge"
met de leden mocht niet meer plaats vinden, alleen met de gezworenen en dan nog alleen betreffende zaken, die den keizer of zijn
nakomelingen, het land van Brabant of betaling ineens van bedragen
boven roo gulden betroffen. Was de „achterraedt" met de gezworenen gehouden, dan hadden de dekens zonder verdere communicatie
of raad achter het stadhuis of elders in raadkamer bij de twee eerste
leden te verschijnen en te verklaren, ieder persoonlijk, hoe hun gezworenen over de aan de orde zijnde zaak oordeelden. Het advies
van de meerderheid van de dekens en de gezworenen van ieder gilde
was dan bindend. Konden de dekens onderling omtrent een aangelegenheid geen accoord krijgen, dan werd de zaak door de twee
eerste leden en de meerderheid van stemmen der dekens beslist.
Resultaat van de keizerlijke

staatkunde.

Deze bepalingen vertoonen overeenkomst met de constitutie van
aartshertog Philips van 1494. Evenals toen bleek de aristocratie haar
wettelijke macht niet zonder hulp te kunnen handhaven en vond
zij bij den keizer volledige medewerking in haar streven, den invloed
van het niet-aristocratisch georiënteerd element te beperken tot de
bovenlaag uit de ambachten. Alleen ten aanzien van de gebruikte
middelen bestond verschil; in 1494 vervulden de natiën de taak van
kiesvereeniging, thans traden de ambachtsgilden als zoodanig op.
Maar het bereikte resultaat liep sterk uiteen. In 1494 kon met de
aangewende middelen het beoogde doel, aan het stadsbestuur stabiliteit te garandeeren, niet worden bereikt; Karel V bereikte het doel
volledig. In 1498 hadden de gilden vermoedelijk nog zooveel militaire kracht, dat zij de stedelijke constitutie in een revolutie wisten
opzij te duwen en hun vroegeren staatkundigen invloed terug ontvingen. N a 1525 was hun kracht gebroken en waren zij voor goed
gedeemoedigd. Het voorheen zoo belangrijke gilde van de looiers en
schoenmakers had nog in hetzelfde jaar den moed de ordonnantie
te negeeren; de aftredende dekens benoemden als voorheen hun opvolgers. Maar de magistraat wendde zich aanstonds tot aartshertogin
Margaretha van Oostenrijk, die de verkiezing, als in strijd met de
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ordonnantie, vernietigde. Men miste den moed zich tegen het vernietigingsbesluit te verzetten. Hun kracht immers verbleekte bij het
modern militair apparaat, waarover het centraal gezag beschikte.
Kalm en eentonig verliep sindsdien hun staatkundig leven, zonder
dat zij nog met geweld beproefden zich zooveel mogelijk in de
leiding der stads.zaken op den voorgrond te dringen.
Verdere beknotting der stedelijke

democratie.

Nog eenmaal, alvorens na de inname van de stad in 1629 voorgoed uit het stadsbestuur te verdwijnen, werden hun politieke rechten
beknot. Bij wijze van „additie ende declaratie" werden in 1610 door
een ordonnantie van de aartshertogen Albert en Isabella meerdere
veranderingen in de constitutie van 1525 aangebracht. Aanleiding
tot de veranderingen vormde het groot aantal dekens en gezworenen
en de „abuysen ende inconvenienten" die waren ontstaan in het
maken van de „opinien" bij het derde lid. Het aantal dekens en
gezworenen werd voor de 16 gilden die nog bestonden — de plattijnmakers of klompenmakers bleken immers inmiddels uit den raad
verdwenen — vastgesteld op:
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
in

smeden:
bakkers:
molenaars:
korenkoopers:
slagers:
vischkoopers:
looiers:
wol wevers:
kramers:
gewantsnijders:
bontwerkers:
nestelmakers:
speldenmakers:
schrijnwerkers:
verwers:
hoedenmakers:
totaal:

3 dekens 4 gezworenen.
2 dekens 3 gezworenen.
2 dekens 3 gezworenen.
2 dekens 3 gezworenen.
2 dekens 3 gezworenen.
3 dekens 4 gezworenen.
3 dekens 4 gezworenen.
2 dekens 3 gezworenen.
3 dekens 4 gezworenen.
3 dekens 4 gezworenen.
2 dekens 3 gezworenen.
2 dekens 3 gezworenen.
3 dekens 4 gezworenen.
2 dekens 3 gezworenen.
2 dekens 3 gezworenen.
2 dekens 3 gezworenen.
38 dekens 54 gezworenen.
d.z. 92 personen.

De dekens waren verplicht met de eerste twee leden ,..te rade" te
komen, overal waar de magistraat hen riep. Binnen het octaaf van
21
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St. Remeys werden in de toekomst, in tegenstelling met vroeger, de
dekens en gezworenen van alle ambachtsgilden gekozen 1 ).
De eerste maal was de magistraat — zij het gebonden aan de
sedert 1525 geldende welstandseischen — vrij in de keuze van personen, die hij het meest bekwaam oordeelde, zonder dat hem een
voordracht gepresenteerd werd. In de volgende jaren maakten de
aftredende dekens binnen het octaaf van St. Remeys een voordracht
op, waarop viermaal zooveel personen voorkwamen, als er dekenzetels te bezetten waren; daaruit deed de magistraat zijn keuze. Aan
het opmaken der voordracht hadden dus de leden der gilden niet
langer medewerking te verkenen. Belangrijker nog voor de strekking
der ordonnantie was het voorschrift, dat met het derde lid slechts
vergaderd zou worden over zaken, die de lasten of beden der stad
betroffen of de betaling van een som van 1000 gulden te boven
gingen. In de meeste gevallen dus vergaderden in de toekomst de
eerste twee leden, d.i. de aristocratie alleen. Het is duidelijk: slechts
één stap scheidde de constitutie van de oligarchie.
In de gevallen, dat het derde lid nog in den raad verscheen, had
het zich naar de volgende gedragslijnen te richten. Voordat de dekens
hun gezworenen lieten roepen om hun opinie over een aangelegenheid
te vernemen, hadden zij eerst hun eigen opinie vast te stellen. Deze
werd aan de gezworenen meegedeeld, om daarna bij meerderheid van
stemmen „eene conforme opinie te maecken", die op schrift aan de
twee eerste leden moest worden overgebracht. In deze schriftelijke
opinie mocht geen andere zaak behandeld worden, dan hen voorgehouden werd. Was er een aangelegenheid van belang, dan moest dit
bij request aan den magistraat worden toegezonden. Ook het .overreiken van requesten of remonstrantiën tijdens de raadsvergadering
mocht niet meer geschieden; dergelijke geschriften moesten vóór de
vergadering in handen van den magistraat worden gesteld. Werden
de dekens bij den magistraat om een andere zaak ontboden, waarover
gestemd moest worden, dan hadden zij te verschijnen, zonder „achterraad" te nemen bij de gezworenen, onverschillig of het eerste of het
tweede lid het in eigen kring eens was of niet. Voor het overige
bleef de ordonnantie van Karel V van kracht.
Officium tantum umbra honorum relicta.
Slechts een schijn van politieke macht bleef de ambachtsgilden na
1) Zie blz. 121; blz. 126.
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deze ordonnantie over. 14 September 1629 moest Den Bosch voor
het veroveringstalent van Frederik Hendrik bukken. In artikel 9
van het overgave-verdrag werd wel bepaald,
„dat de regeringhe van de stadt soo in recht voorderinghe als
politicque saecken sal blijven aen den magistraat ende de
drie leden der selver stadt respective",
maar nimmer hadden de dekens nog hun stem in den raad uit te
brengen ^ .
Conclusie.
Resumeerend laat bovenstaande uiteenzetting de volgende conclusie toe. De inzet van den strijd tusschen de Bossche ambachtsgilden
en het patriciaat in het begin van de veertiende eeuw was niet rechtstreeks gericht op het verkrijgen van corporatieve wetgeving en een
betere economische positie. Veel meer manifesteerde zich in de volksbeweging het verkrijgen van politieke medezeggenschap, met name
in het beheer van de openbare financiën. Daarin slaagde de kleine
burgerij, zij het in enkele etappes, volkomen.
Reeds in 1336 staat het den magistraat niet meer vrij buiten toestemming der gilden schulden te maken; in 1344 bleken zij volledig
in alle bestuursaangelegenheden ingeschakeld. Hoe dit vlot verloop
van zaken te verklaren? Uit de geringere macht van het patriciaat,
dat jonger dan te Leuven en te Brussel den druk niet vermocht te
weerstaan. In rijkdom en militaire beteekenis kon het Bossche patriciaat juist om zijn jongeren leeftijd en zijn zwakkere bezetting bij
de zeven geslachten van Leuven en Brussel niet in de schaduw staan.
Dit maakte het minder weerbaar tegen de aanvallen der oppositie
en noopte het tot zoodanige concessies, dat het ambachtelijk element
als volwaardig lid in het stadsregiment werd opgenomen. Voor een
felle bloedige botsing, zooals deze in 1360 onder leiding van Pieter
Coutereel te Leuven plaats vond, bestond in Den Bosch geen grond.
Deze politiek van — zij het gedwongen — gematigdheid aan de
zijde van het patriciaat voorkwam, dat het op een gegeven oogenblik
onder den voet werd geloopen en een stedelijke constitutie moest
accepteeren, waarin het gilde-element wettelijken invloed op de
samenstelling van den magistraat verkreeg. Dit was in niet-geringe
i) Notulen van schepenen van 25 September 1629; Hezenmans, *s-Hertogenbosch, blz. 24.
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mate ook te danken aan den steun van het landsheerlijk gezag. Tel
kens wanneer de steun van dien kant voor korter of langer tijd
ontbrak, werd het constitutioneel evenwicht verbroken en maakten
de ambachtscorporaties op zijn minst van de gelegenheid gebruik hun
politieke verlangens tegen den wil van het patriciaat door te drijven.
Dit laatste geschiedde tijdens het bestuur van hertogin Johanna in
1399. Strenge controle op de financiëele gestie van de burgemeesters
en wettelijke codificatie van de zoogenaamde kleine uitgaveposten
van den magistraat waren hiervan het teekenend bewijs. Vooral het
gebod, dat iederen poorter, geboren of gekocht, de verplichting oplegde in een of andere corporatie te treden, karakteriseert de gespannen wederzijdsche verhoudingen. Door dit voorschrift toch werd
de geheele burgerij achter de verwezenlijking van de politieke doeleinden der gilden geplaatst. Al bleek evenwel de aanvangssnelheid
van de beweging groot, haar stootkracht was er niet mee in overeenstemming. Reeds in 1401 bleken de gilden de liefde van het landsheerlijk gezag te hebben verspeeld. Maar het gezag van Philips van
Bourgondië, broer der hertogin, was er toch voor noodig om de
eigenzinnige hoofdstad het hoofd te doen buigen. Ook blijkt uit den
inhoud der grieven, dat de patriciërs onder elkaar verdeeld waren
en sommigen — waaronder heer Paulus van Haastrecht — zich een
ruggesteun bij de breede lagen der burgerij verschaft hadden. Onder
aanvoering van deze aristocratische leiders vormde de kleine burgerij
de eigenlijke bewegende kracht van het stadsbeleid, werd zij vermoedelijk ook wel voor de verwezenlijking van de politieke aspiraties
van deze opposïtioneelen gespannen en durfde zij het bestaan lijnrecht in te gaan tegen de rechten van hun rechtmatige landsvrouwe.
Heeft de teleurstelling van de zijde dezer aristocratische promotoren
ondervonden, die hen tegenover den hertog tot de nederlaag hadden
gebracht, mede een rol gespeeld in den opstand van 1408? Onwaarschijnlijk is het niet. Men pousseerde uit eigen kring de meest gewilde
elementen, die hen, met terzijdestelling van het patricisch element,
in staat zouden stellen zelf de zetels van schepenen en gezworenen
te bezetten, de staatkundige aangelegenheden naar eigen goeddunken
uit te buiten en de stadsfinanciën te regelen. De opzet bleef vruchteloos; een vernederend dictaat van hertog .Anton vormde het einde
van het offensief, dat zij tegen de heerschappij van het patriciaat
op touw hadden gezet. Een ommekeer voltrok zich elf jaar later
tijdens het bestuur van hertog Jan IV. De gilden bleken de getrouwen,
die in beweging kwamen om een met smaad bedreigd hertogelijk paar
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tegen een sluwen, handigen oom, hertog Jan van Beieren, in bescherming te nemen en het; land voor zijn wettige regeerders te bewaren.
Al bracht de belegering van Dordrecht niet het beoogde resultaat,
toch werden de gilden tijdens de onderhandelingen te Woudrichem
in eere hersteld en ontvingen hun vroegere politieke rechten terug.
Toen Philips de Goede in 1430 het bestuur over Brabant in handen
nam en het hertogdom in de groóte, ongekroonde Bourgondische
monarchie werd opgenomen, bleek aanstonds, dat de verhouding
tusschen het landsheerlijk gezag en de stad een volledige ommezwaai
zou ondergaan. Vóór hem waren de Brabantsche hertogen zeer afhankelijk geweest van hun steden en konden zij weinig uitrichten, wanneer de steden weigerden hen te steunen. Thans had een aanzienlijke
veraudering plaats. Philips was een machtig vorst, wiens erflanden
zich van de Jura tot den Rijn uitstrekten en die gemakkelijk even
talrijke legers op de been kon brengen als de koningen van Engeland
en Frankrijk; hem moesten de Brabantsche steden wel tegen wil en
dank gehoorzamen, want hij bezat de middelen hen tot gehoorzaamheid te dwingen. Philips was echter voorzichtig genoeg om den boog
niet te sterk te spannen, maar kon tocl^ook niet dulden, dat de stad
pertinent weigerde haar aandeel in de beden, welke aan aanhoudende
vermeerdering onderhevig waren, te betalen. Fel heeft de stad zich
tegen de betaling van een door de Staten in 1434 toegestane bede
verzet; deze tegenstand heeft haar naast een goede som gelds vermoedelijk ook het leven van haar leiders gekost. Hoe onverstandig de
verzetsactie ook moge zijn geweest, toch maakte de houding van de
stad geen onaangenamen indruk. Overtuigd van haar recht durfde zij
den grooten Bourgondiër de handschoen toewerpen. In deze periode
stond de stad op het hoogtepunt van haar macht; de burgerij bleek
méér dan de evenknie van den adel. De vijandige houding tegenover
den hertog doofde ras uit, waartoe diens zorg voor veiligheid, rust
en goede rechtspleging niet weinig heeft bijgedragen; onder de Brabantsche steden genoot Den Bosch niet het minst de zegening van den
vrede. De onvoorzichtige, onbesuisde machtspolitiek van Karel de
Stoute heeft het bereikte welvaartspeil snel doen dalen. Noch om den
inhoud van privilegiën, noch om de bronnen van weivaart stoorde
hij zich, wanneer deze niet pasten in het kader van zijn centralisatiepolitiek om de afzonderlijke hertogdommen, graafschappen en heerlijkheden, ieder met hun eigen geschiedenis en ontwikkeling, tot een
eigenlijke monarchie bijeen te voegen. ledere oproer werd in bloed
gesmoord tot waarschuwend voorbeeld van anderen; die hem weer-
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streefde, wachtte vernietiging. De kostbare oorlogen, door hem gevoerd, drukten zwaar op zijn onderzaten. Zijn dood bij Nancy ia
1477 was het sein voor den opstand. Op echte révolutionnaire wijze
werd op den inhoud der bestaande rechtsorde inbreuk gemaakt. Nog
nimmer hadden de gilden op de openbare rechtspraak invloed gehad.
Thans wierpen zij zonder vorm van proces een aantal leden van de
regeerende patriciërs in de gevangenis, dwongen den hoogschout de
vierschaar te spannen en velden zelf met den nog overgebleven
magistraat vonnis. N a de vergiffenis van de jeugdige hertogin Maria
waren het in hoofdzaak een reeks economische maatregelen, die tegen
de intentie van den magistraat werden tot stand gebracht. Het patriciaat herstelde zich spoedig, nam revanche op het gewelddadig handelen der tegenpartij, maar zag toch in, dat het corporatief element
zich niet wilde laten bannen binnen de enge grenzen van de constitutie. Blijkens de narratio van de bestuurswijziging van aartshertog
Philips van 1494 volgde, vooral ten gevolge van den economischen
achteruitgang, revolutie op revolutie. Hoe het kwaad verholpen?
Het waren in hoofdzaak de minst gesitueerden der ambachtsgilden,
die „rebellicheit" pleegden; in de burgerij zelf had zich tijdens het
Bourgondisch régime een belangrijke evolutie voltrokken. Over het
algemeen waren de volgelingen van het Bourgondisch régime homines
novi, die zich meer door rijkdom, dan door aanzienlijke afkomst
onderscheidden.
De bestuurswijziging van aartshertog Philips voerde een gecompliceerde constitutie in. Door opneming van al die elementen, die
economisch en sociaal iets te beteekenen hadden en door uitsluiting
van de kleine ambachtslieden, die geacht werden de bron van rustverstoring te zijn, zou aan het stadsbestuur stabiliteit worden verleend; de aristocratie kon haar uitsluitende macht niet handhaven en
trachtte den invloed van de niet-aristocratische elementen te beperken
tot de bovenlaag der ambachten. Maar met de aangewende middelen
werd het beoogde doel niet bereikt. De stadsschulden en de op de
kleine luiden drukkende lasten waren te groot. Een ter saneering van
de stadsfinanciën in het leven geroepen college-van-zes vermocht den
financiëelen crisis niet op te lossen; oorlog met het land van Gelre
legde handel en nijverheid gedeeltelijk lam. De gemeene vergaderingen, „kerckhoff" genoemd, bleken het tooneel van „rebellicheit, commocie ende diversche misdaden". Weer sloeg de spanning over in
een ernstige revolutie en vierden de „chrysers", het proletarisch
gilde-element, hun driften uit. Karel V kon niet tolereeren dat in den
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schoot van zijn steden haarden van verzet bleven bestaan, die op
een gegeven oogenblik een pistool op het hart van den gecentraliseerden staat konden zijn. Hij ontnam de kleine luiden de „gemeyne"
vergaderingen, waarin de rebellen complotteerden en republikeinsche
leuzen opgeld deden. Aangepast aan den nieuwen tijd richtte hij een
nieuwe constitutie in, breidde den magistraat uit en bracht de
ambachtsgilden, waarvan hij het bestuur selecteerde en limiteerde,
ten aanzien van hun politieke activiteit terug tot verkiezingsapparaat
voor het derde lid van den stadsraad. Het benoemingsrecht van de
door hen te maken voordracht legde hij in handen van den magi
straat. De „aristocratie bourgeoise" nam de vertegenwoordiging van
de burgerij op zich, de kleine luiden werden uitgeschakeld en stonden
gedeemoedigd. De aristocratie met haar aanhang deelde voortaan
de lakens uit. Geen twisten, die aan de democratische bewegingen
uit de middeleeuwen herinnerden, vonden in de toekomst nog plaats.
Wel teekenden zij van tijd tot tijd protest aan — dan tegen maat
regelen van den magistraat, dan tegen die van het centraal gezag —
en weigerden soms aan de door de twee eerste leden genomen be
sluiten goedkeuring te hechten of medewerking te verkenen; het
militaire wapen, waarmee alleen een van haar kracht bewuste groep
den strijd durfde opnemen, werd niet meer gehanteerd. Met het
waarnemen door het centraal gezag van de algemeene landsbelangen
en de hieruit voortvloeiende centralisatie van bestuur, werd de stad,
tegen wil en dank, genoopt steeds meer en meer van haar zelfstandig
heid op te geven. Zij bestond niet meer, om het zoo uit te drukken,
op en door zichzelve. Weer waren het de kleine luiden, die de laatste
resten van hun oude rechten en vrijheden het eerst moesten opgeven.
Blijkens de ordonnantie van de aartshertogen Albert en Isabella van
і б ю werd buiten hen om over hen beslist. Slechts in zaken, die de
lasten en beden der stad betroffen of de betaling van bedragen van
looo gulden te boven gingen werd op de meening van de vertegen
woordigers van de kleine burgerij nog prijs gesteld. Geen algeheele
controle dus meer op de financiëele gestie van den magistraat, geen
bemoeienis met de handels- en bedrijfspolitiek, met de bepaling der
stedelijke houding tot het centraal gezag, e.a. De ambachtsgilden bezaten nog slechts een zeer minimale controle op de financiën en
waren teruggekeerd tot het resultaat, waarvoor de strijd in den winter 1305/1306 tusschen Hintham en Rosmalen werd aangebonden,
om na de overgave van de stad in 1629 aan Frederik Hendrik ook
dit laatste en oudste politieke voorrecht te verliezen.
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VI.

DE MILITAIRE F U N C T I E DER AMBACHTSGILDEN.
Aandeel der ambachtsgilden in de stedelijke militaire macht.
Daar er in de middeleeuwen een centrale macht ontbrak, die sterk
genoeg was, om de militaire belangen van de stad op zich te nemen,
stond iedere middeleeuwsche stad voor den noodzakelijken plicht
om zelf voor een stedelijk leger zorg te dragen. Daarnaast stonden
dan de militaire belangen van het landsheerlijk gezag. De verwezen
lijking van beider belangen rustte, behalve op de ridders en knapen,
op de burgerijen der steden en legde aan de poorters den wettelijken
dienstplicht op. Zoo lezen we in het Privilegium Trinitatis:
„Die poirter van Den Bosch enne sijn niemant sculdech te
diene dan ons noch met hare live, noch met haren goede,
teghen haren wille, maer waert dat si metten scoutheyt voeren
iemant te hulpen buten de paelstaden hare stat, so solen sie
op dienselven dach bi sonnenscijn tot hoerre stat wederkeren,
en weer alse wi met anders onsen steden gemeinlike voeren
te hervaerde, dan souden si met ons ghelike anders onsen
steden varen" 1 ) .
In de keur van 1302 van de smeden vinden we vermeld:
„Item es gheordineert, so wanneer dat ghevielt, die ghemeynt
onser stat van sHertogenbusch vors. van onsenweghen of
vanweghen dierselver stat in enighe heervart uyt te trecken,
dat allen die smeden, die teghenwerdich sijn ende ghesont, met
hoere banieren sculdich solen sijn uyt te trecken ende hen
onder die banier tesamen houden" 2 ) .
In de keur van de slagers van 1327 wordt aan de gezworenen de
bevoegdheid gegeven om iederen slager onder de wapenen te roepen.
Er staat vermeld:
„Etiam statutum est quod iurati dicti officii, qui sunt et qui
pro tempore erunt, omnibus et singulis carnificibus dicti oppidi de Buscho Ducis arma imponere poterunt tenenda et ser1) Nijmeegsche
2) В. $ , art. 7·

Studieteksten, Handvesten, biz. 48, art. 24.
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vanda iuxta unius cuiusque possibilitatem, quibus dominum
nostrum ducem aut eius scultetum in Buscho Ducis tempore
expeditionis debite sequi poterunt et honeste. Pauperes vero
carnifices qui tempore expeditionis in Buscho Ducis sua exigente paupertate remanserint, utilitati dicti officii secundum
ordinationem dictorum iuratorum providebunt sub pena
viginti unius solidorum, dividenda prout expressum est in
premissis" 1 ).
De onderdeden, waaruit de wapenrusting had te bestaan, werden
in de corporatieve wetgeving nog niet opgenoemd. Wel moest iedereen wapens bezitten naar vermogen. In de heervaart hadden de
gildebroeders zich onder hun eigen banier bijeen te houden onder
aanvoering van hun dekens of gezworenen; de kapiteins en hoofdlieden werden door de stad aangewezen. Niemand was van den
militairen dienst vrijgesteld; slechts zij die niet gezond waren en
arm, waren vrij van dienst. In het laatste geval had de gildebroeder
zich op straffe van boete ter beschikking van het gilde te stellen.
Vóór de „schutten" een zelfstandige militaire groepeering vormden, namen de gilden een zeer belangrijke plaats in de stedelijke
verdediging in. Sinds het begin van de vijftiende eeuw besteedde de
corporatieve wetgever ook aandacht aan de wapenrusting 2 ). Zoowel
in een keur der schoenmakers en looiers en schrijnwerkers, als in de
gildewetgeving van de bakkers vinden we in 1428 de gelijkluidende
bepaling opgenomen:
„dat een yegelic meester van den ambacht sal hebben ende
moeten houden goet harnas ende des nyet min, mer meer of
hy wil, dan een pansier een börste, enen yseren oft stelen
hoet, twee pipen ende twe handschoen, om den here ende der
stat alst noet geboeren sal mede te dienen; ende die dekenen
i) B. 9, art. 6.
2) In het begin van de vijftiende eeuw had het hertogelijk leger de volgende
opstelling. De heer van Wesemael, erfelijk veldmaarschalk, had de leiding over
de voorhoede. Dan volgde een grootere groep, die den hertog escorteerde en den
eersten aanval deed. Deze eervolle plaats werd krachtens een overeenkomst van
1340 bij tourbeurt door Leuven en Brussel ingenomen. Hier sloot de cavalerie
op aan, gevormd door de vazallen van het hertogdom, de beeren van Gaesbeek,
Assche, Enghien, Hcverlé, Diest, Breda e a. De Brusselaars of Leuvenaars vormden
de derde groep. Het krijgsvolk van Antwerpen nam de vierde plaats in, dat van
Den Bosch de vijfde. De achterhoede werd gevormd door de beeren van Grimbergen met hun leenmannen, Des Marez, Organisation, blz. 393; Wautcrs, Bruxelles, I, blz. 169.
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sambachts voirs. sullen elck
sculdich sijn toversien, ende
noch tot synen eden houden
goide weren ende nyemont
pont payements" ^ .

tsjaers eens dat hairnas voirs.
soe wyes dan r.yet en hedde,
en dorst, dat sijn eygen proper
anders, die sal verboeren drie

De dekens stonden tegenover de stad borg, dat hèt met de militaire uitrusting van de gildebroeders, wanneer de stad plotseling te
velde werd geroepen, in orde was. Vandaar de verplichte jaarlijksche
rondgang en de verplichte inspectie van het wapentuig, waarover
de candidaat-meester reeds bij zijn opname als meester in het gilde
moest beschikken. Zonder de wettelijk voorgeschreven wapenrusting
kon hij zelfs niet als meester worden opgenomen 2 ). Bij de smeden en
slagers bezaten de dekens bovendien het recht om den meester boven
de wettelijk voorgeschreven onderdeden van het harnas, die „elck na
sijnre macht ende rijcdomme" moest bezitten, tot aanschaffing van
meer wapens te verplichten. In dit verband luidt de wetgeving van
de slagers in 1459:
„Item sullen die voirs. dekenen eiken van den voirs. vlevscnhouweren setten op wapen ende hämisch te hebben ende te
houden, eiken na sijnre macht ende rijcdomme, dairmede sy
onsen genedigen heer ende der voirs. stat dienen moegen ende
in heervaerden volgen, te weten te mynsten pansier, borst, een
hoet, honscovel, pypen lappen ende hantscoen ende meer of
hy will."
Bij de bakkers moest het harnas in 1545 voorzien zijn van een
„ringcoller" of metalen halskraag, terwijl tevens een „goed geweer",
hetzij een „spijshellebaert" of een goed „raambusse" werd voorgeschreven; de kramers eischten in 1562 een „ruggentuygh ende eenen
rinckraghe met lofbaerlijck lanck geweer". Met uitzondering van de
niet-politieke gilden, zooals de goudsmeden en de chirurgijns en barbiers, vinden we in de wetgeving van ieder gilde aan den meester de
verplichting opgelegd een eigen wapenrusting te bezitten, terwijl de
onderdeden van de pantsering omstandig worden geschreven. Naargelang nu het harnachement zich in den loop van den tijd moderniseert en de wapens zich aan nieuwe krijgsmethoden hebben aan te

1) B. 4$; B. 46; B. 47.
2) B. 23, art. 2.
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passen, sluiten ook de eischen, die de keuren omtrent de wapenrusting
stellen, zich daarbij aan ^ .
Niet alleen zorgde het gilde, dat de gildebroeders over een be
hoorlijke wapenrusting beschikte, het zorgde ook voor de nood
zakelijke legerbenoodigdheden van de groep. In 1420 moest de
nieuwe meester bij zijn opname in het gilde der wevers twee gouden
kronen extra betalen „voir tenten ende voir potten ende die koken" 2 ).
Toen in 1463 een groóte brand in de stad woedde en een goed deel
van de stad in asch legde, gingen van de smeden ook teniet
„huere tenten, pauveilloenen ende andere bereetschappen,
dair zy ons ende onzer voirscreven stat in onsen heervaerden
ende anderen toevallenden lasten gewoenlic hebben geweest
te dienen".
Om deze te herstellen, behoorde voortaan iedere nieuwe meester,
twee gouden penningen, Philippus-rijders genoemd, extra bij zijn
„inganck" in het gilde te betalen. Ook de korenkoopers, de vischkoopers, de kramers, de linnen- en tapijtwevers eischten voor het
onderhoud van hun tenten, paviljoenen, potten en ketels bij het
meester-entree extra bijdragen 3 ). Deze bedragen echter bij de opname
als meester in het gilde gevorderd, bleken al gauw niet voldoende,
ledere ietwat belangrijke expeditie immers ging voor de gildebroeders
met extra-onkosten gepaard. Dit blijkt uit den „onraet", die blijkens
den inhoud van bijna iedere keur ter bestrijding van de onkosten,
uit de „heervaert" voortvloeiend, geheven werd; het was een speciale
hoofdelijke omslag, die de dekens voor ieder lid afzonderlijk vastjtelden.
De schutten.
In de veertiende eeuw begonnen in Den Bosch „de scutten" op
den voorgrond te treden. Hun beroep werd noodzakelijk door den

!) B. 42, яп. г; В. 47. art. 7; В. 4Î> art. 9; В. бі, art. 11; В. yo, art. 22;
В. 71, art. 21, В. Si, art. 24, В. 99> an. ι, В. i j i , art. 16; В. 134, art. 3, В. 142,
art. 9; В. 144, a r t · J; В. 146, art. 16; В. 147, art. 6.
2) Veldkeuken.
- 3) В. 4i, art. 2; В. 7i, narratio, art. 2; В. yo, art. 2; В. 92, art. 3; В. 109,
art. 2.
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vooruitgang van het militair bedrijf. Immers, gebruik van pijl en
boog bij militaire operaties vroeg speciale bedrevenheid en het hanteeren van den voetboog, nog meer dan het hanteeren van den handboog, eischte ervaring, welke zich slechts lieden van professie konden
eigen maken. Zoo vormden zich temidden van de stedelijke militia,
samengesteld uit ambachtslieden en neringdoenden, die geen speciale
militaire opleiding hadden ontvangen, gespecialiseerde groepen van
voetboog- en handboogschutters. Ontstaan uit particulier initiatief,
zooals de ambachtsgroepeeringen, trokken zij spoedig de aandacht
van de stadsoverheid. Vermoedelijk reeds in het begin van de veertiende eeuw werd de schuts van den ouden voetboog, oorspronkelijk
onder Maria's patronaat staande, officieel als militaire organisatie
erkend. Ook de schutterij van den jongen voetboog, met St. Gregorius
als schutspatroon, ontving in deze eeuw een juridisch statuut. Blijkens een privilege van hertogin Johanna van 1399 waren de „scutten"
verplicht allen hetzelfde livrei te dragen, waarvoor ze ili gulden
Peter ter aanschaffing van drie el laken ontvingen. De livrei moesten
ze koopen „by rade" van hun hooge dekens, de meesters, hun twee
dekens en twee goede knapen 1 ). Dit wijst er vermoedelijk op, dat
beide schutterijen eenzelfde interne organisatie bezaten. Vele gezellen
van den jongen voetboog lieten in 1424 het leven bij de belegering
van 's-Gravenbakel in Henegouwen, welke plaats door de Engelschen
bezet was. Dit heeft tot een tijdelijke fusie van beide schutterijen
geleid 2 ).
Een ordonnantie van 1453 leert ons de organisatie van „den
grooten gulden van den voetboghe" nader kennen 3 ). Het bestuur
werd gevormd door twee hooge dekens, een meester en drie dekens.
De twee hooge dekens, die de rechtstreeksche vertegenwoordiging
van den magistraat in het gilde vormden en waarvan de een schepen
was en de andere gezworen, werden jaarlijks door de schepenen benoemd uit het eerste lid van den stadsraad. De wapenmeester 4 )
werd door de hooge dekens en de dekens aangewezen uit de ledeu

1) B. 31, art. 14.
) v. Oudenhoven, 's-Hcrtogen-Bossche, blz. 41; v. Heurn, Stad en meyerye, I,
blz. 282.
s
) Gezien het belang van deze ordonnantie voor de kennis van de wetgeving
der schut^rijen laten we den inhoud vrijwel in extenso volgen.
*) Er blijkt in het schuttengilde slechts één meester aanwezig; de leden van
het gilde worden „scutten" of gezellen genoemd.
2
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of gezellen van het gilde. De laatste bleef tot zijn 6o-ste jaar in
functie, tenzij hij als wapenmeester niet bekwaam genoeg geoordeeld
werd, waarover de hooge dekens beslisten. Ook de dekens, de eigenlijke gezagdragers in het gilde, stamden uit het gezellencorps. De
eerste maal werden door de hooge dekens en de aanwezige dekens
tien „cedullen" gemaakt. Hieruit werden door hen „ombesien" drie
„cedullen" genomen; die hierop vermeld stonden, waren het eerste
jaar deken. In de volgende jaren traden jaarlijks twee dekens af,
zoodat slechts twee uit de tien „cedullen" behoefden te worden genomen. De twee gekozenen vormden dan met den aangebleven deken
gedurende een jaar het deken-college.
De opname in het gilde als schut was aan meerdere voorwaarden
gebonden. De candidaat moest geboren of gekocht poorter zijn; de
gekochte poorter was vóór de betaling van het poortersgeld en de
beëediging als poorter verplicht, gedurende jaar en dag (een jaar en
zes weken) in de stad te wonen. De leeftijdsgrens, voor opname voorgeschreven, lag tusschen de 2j en 60 jaar; op 60-jarigen leeftijd werd
men als schut bedankt, maar mocht men toch de schuttersdistinctieven
blijven dragen. Ook werd bij de aanneming een bekwaamheidsproef
gevorderd; ten overstaan van het voltallig gildebestuur werd de candidaat „scutterlijck" geproefd in den „boghaert". Het gilde bezat n.l.
een bogaard *), waar men zich onder leiding van een „coninckstavel" 2) in het papegaai schieten oefende. Wie op Sacramentsdag
het eerst de papegaai afschoot, was voor een jaar „coninck" s ). Een
voorname eisch, bij opname in het gilde gesteld, vormde ook het bezit
van een volledig harnas, een behoorlijk „wyndaesboghe" 4) en een
„reysigerboghe" 5 ). Minstens tweemaal per jaar werden pantsering en bogen door de dekens geïnspecteerd. Evenals dit door de
dekens van de ambachtsgilden met betrekking tot hun leden kon
geschieden, konden ook zij een eed vorderen omtrent het eigendomsrecht. Werd de eed niet afgelegd, ofwel kon de schut zijn wapentuig
niet toonen, dan verbeurde hij 21 schellingen payements, waarvan
de eene helft ten goede kwam aan de fabriek van de gilde- of de

1) Ook de overige schutterijen, de jonge voetboog, de handboog en de
colveniers.
2
) Hoofdman over tien schutten.
3
) De „koning" was slechts een honorair hoofd van zijn metgezellen.
4
) Groóte boog, die gespannen werd met behulp van een windas.
s
) Boog, door een ruiter gebruikt.
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St. Joriskapel 1 ) en de andere helft aan het gilde verviel. Was aan
bovenstaande voorwaarden voldaan, dan volgde de beëediging en
de inschrijving in het ledenregister, dat bij de dekens berustte. De
gezel moest zweren:
„dat hy van nu voirtaene eeren sal onsen lieven Heer Godt,
zyn lieve heylige gebenedyde moeder die maghet Maria, onsen
genedigen heer, dese stadt ende synen medeguldbroederen
goet ende getrouwe wesen sal; soe hem Godt help ende die
heylige ridder St. Joris".
Het aantal gezellen bestond in 1453 uit 80 personen; evenwel
konden boven dit aantal nog nieuwe schutten aangenomen worden.
Maar deze bevonden zich in nadeeliger conditie. Zij moesten entreegeld betalen; vier ponden payements „totter gemeynre scutten behoef", twee ponden payements ten behoeve van de St. Joriskapel,
een pond payements „totter tenten ende koeken" 2) en twee gelten
wijns ten behoeve van de dekens.
Uittreding uit het gilde kon op tweeërlei manier geschieden: vrijwillig en bij wijze van straf. Vrijwillige uittreding (der scutscappen
affleggen) mocht — afgezien van het wettelijk ontslag op 6o-jarigen
leeftijd — alleen geschieden op den feestdag van St. Joris, den schutspatroon, in tegenwoordigheid van de hooge dekens en de dekens.
Wenschte de uitgetredene nadien weer schut te worden, dan stond
hij gelijk met hem, die nog nimmer schut geweest was en behoorde
eerst entrée-geld te betalen. Uitstoting (uyter gesellschap setten)
vond plaats bij dienstweigering, wanneer iemand in het openbaar
woekerde, voorkoop deed, in overspel leefde, met „ledigen wiven" 3)
omging of zich aan andere afkeurenswaardige gedragingen schuldig
maakte, waardoor hij het „geselscap" te schande maakte en in opspraak bracht. Ook beleedigingen en oneenigheden tusschen de gezellen onderling, konden leiden tot ontzegging van het lidmaatschap;
wanneer n.l. bij berechting, welke afgezien van feiten, welke betrekking hadden op „dat lijff off lit" 4) of gepaard gingen met „des
beeren broken" 5 ), aan het voltallig gildebestuur toekwam, de over-

1)
2)
*)
4
)
s
)

Deze kapel stond in de tegenwoordige St. Jorisstraat.
Veldkeuken.
Lichtekooien.
Crimineele feiten.
Inbreuken op de rechten van den hertog.
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treder niet aan de uitspraak voldeed, werd deze uit het gilde gezet.
Nadien kon hij nimmer meer worden opgenomen.
Zoowel bij vrijwillige als bij gedwongen uittreding was het verboden nog langer schutstabberd en schutskaproen *) te dragen. Als
gezochte distinctieven werd het bezit van de militaire kleeding op
hoogen prijs gesteld. Jaarlijks ontving het gilde op Sacramentsdag
van de burgemeesters of rentmeesters van de stad 200 Rijnsgulden
voor de aanschaffing van rokken en kaproenen met „palueren" 2 ).
Steeds moest deze livrei tijdens de processie gedragen worden, in het
bijzonder tijdens de processie ter eere van St. Jan den Evangelist —
evenals St. Joris patroon van het gilde — en op Sacramentsdag,
wanneer naar den papegaai geschoten werd en een „coninck" werd
uitgeroepen. Ook de ommegangen ter eere van O.L. Vrouw maakten
de schutten in hun harnas mee. Op straffe van een boete van zes
ponden payements moesten zij zorgen tijdig aanwezig te zijn in de
dwarsstraat 3 ), tegenover de bagijnenmuur 4 ), voordat de koning vertrok. Deze deelname aan het publiek-godsdienstig leven stond niet
op zichzelf. Ook wanneer iemand, die in den stadsraad geweest was
of een der gezellen of diens echtgenootc stierf, en de gildeknaap in
opdracht der dekens de schutten van het overlijden in kennis had
gesteld, gingen zij ter uitvaart en ten offer.
De voetboog-schutterij was een orgaan met sterk aristocratischen
inslag, waarop de magistraat in tijd van oorlog en oproer kon rekenen. De magistraatslieden schroomden dan ook niet, zich onder de
gelederen der voetboogschutters te scharen. Blijkens het reeds eerder
genoemde privilege van hertogin Johanna van 1399 ontving ieder
lid van den magistraat — de zeven schepenen, de zeven gezworenen,
de twee schouten en de twee burgemeesters — ieder jaar negen gulden Peter om laken voor hun kaproenen te koopen „ende metten
scutten te dragen" 5 ).
Zoodra de schutsbanier op straat werd gebracht, verzamelden de
schutten zich in hun wapenrusting en volgden hun dekens in de
uitvoering van de bevelen van het stadsbestuur. Pijlen, wagens en
schepen werden hun van stadswege ter beschikking gesteld. Niet
alleen in de Meierij van Den Bosch, ook daar buiten strekten zich
1)
)
•1)
4
)
2

5

Mantel met kap.
Versiersels op de mouwen aangebracht.
Lange Putstraat.
Deze muur stcnd op de plaats, waar de Peperstraat aan de Parade grenst.

) B. 31, art. 15.
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hun krijgsoperaties uit. Verbleven zij drie weken achtereen in de
Meierij, dan ontvingen zij buiten de vergoeding van hun onkosten
en hun soldij drie el laken om zich een wapenrok aan te schaffen.
"Werden zij buiten de Meierij gezonden, dan werd hun het laken
aanstonds ter hand gesteld. Ook was de soldij in dit geval hooger;
inplaats van zes ouden Vlaamsch zeven Vlaamschen groot, de ver
goeding voor onkosten inbegrepen. Ernstige inbreuken op de krijgs
tucht tijdens de operaties werden beboet met betaling van het dubbele
van de soldij en uitstooting uit het gilde. Hij, die tijdens een krijgs
tucht gewond werd, werd van zijn militaire verplichtingen ontslagen,
maar behield toch zijn soldij tot hij genezen was. N a genezing was
hij verplicht zich weer bij het schuttenleger te gaan voegen. De
krijgstucht bracht ook mee, dat niemand zich in vredestijd langer
dan drie dagen uit de stad mocht verwijderen zonder toestemming
van de dekens; wel kon men een medegezel waarschuwen, die van
het feit aan de dekens moest kennis geven.
Evenals de leden der ambachtsgilden hadden de schutten buiten
hun militairen dienst nog andere publieke diensten te verrichten.
Wanneer de brandklok luidde, behoorden ook zij zich met hun gildcbestuur ter beschikking van het stadsbestuur te stellen en zich op het
stadhuis te verzamelen. Niet verschijning werd beboet. Slechts over
macht, onder eede te bevestigen, kon hen van strafoplegging verschoonen. Wanneer schepenen en gezworenen het in verband met
oorlog of burgerkrijg noodzakelijk oordeelden om waakdienst te ver
richten, behoorden ook de schutten te waken. Werden zij als wach
ters voor den uitkijktoren aangewezen, dan bepaalde hun bestuur
wie van hen de wacht moest betrekken.
Als gewaardeerd orgaan binnen de stadsgemeenschap genoot de
voetboogschutterij enkele niet onbelangrijke voorrechten. Haar leden
waren vrijgesteld van de onkosten, die terzake van „heervaerden" op
de ambachtslieden kwamen te rusten. Nimmer ook behoefden zij
tegelijk met deze gilden waakdienst te verrichten. Zij waren vrijge
steld van „scuttinge" *) en van betaling in de beden. Tevens genoten
zij de visscherij in de grachten tusschen de gemeentegronden bij
Deutheren en de gronden tusschen Engelen en Vlijmen. Wel waren
zij verplicht het vischwater tot de Dieze toe tweemaal per jaar af
te visschen; ook het water van de Dieze zelf tot aan de Maas.
1) Verplichting tot opvangen van vee. Zie: A. S. de Btécourt, Kort begrip van
het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk Recht, vijfde druk, blz. 17Ä.
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De inkomsten van de St. Joriskapel, van het gilde en van den
schutsbogaard, aan welken bogaard jaarlijks veertien dubbel subsidie
van stadswege werd gegeven, werden beheerd door drie personen, die
jaarlijks door schepenen en gezworenen op St. Jorisdag uit de schutten
werden gekozen. Hun verkiezingsprocedure was gelijk aan die van
de dekens. Het beleggen der inkomsten geschiedde door hen „by
rade" van de hooge dekens en de dekens. Jaarlijks legden zij veertien
dagen vóór Pinksteren rekening en verantwoording af ten overstaan
van het gilde en van schepenen en gezworenen 1 ).
Al vertoont de wettelijke structuur van het schuttersgilde, zooals
die in bovenstaande ordonnantie naar voren treedt, veel gelijkenis
met het ambachtsgilde, toch blijken bij nadere beschouwing belangrijke verschilpunten te hebben bestaan. Afgezien van de geheel verschillende doelstelling van beide corporaties, misten de schutten' ieder •>
recht om in en voor eigen kring verordeningen te maken. Immers,
de wetgevende bevoegdheid berustte geheel en al bij de stedelijke
regeering. Bij het groot belang, dat de stad bij een goede functionneering van het schuttersgilde had, stond ook het bestuursorgaan
onder rechtstreeks toezicht van de stad. De hooge dekens moesten
lid zijn van het eerste lid van den stadsraad. Deze directe invloed
van het stadsbestuur in het bestuur der corporaties kwam bij het
ambachtsgilde niet voor 2 ). Ook had de vergadering der schutten
geen enkelen invloed op de deken-keuze. Het ambachtsgilde daarentegen bezat tot 1610 minstens het recht om zelf een deken-voordracht
op te maken, ofwel benoemden de aftredende dekens de nieuwe 3 ).
Het schuttersgilde vertoont dan ook een sterk oligarchischen trek.
In tegenstelling met het ambachtsgilde wordt ook over een gildedwang niet gesproken, terwijl de hiërarchie — leerling, gezel, meester
— eveneens ontbrak. Als karakteristieken blijven dan enkel over: het
afleggen van den eed bij de opname in het gilde, de algemeene vergadering der schutten, de controle over het wapentuig en de uitoefening van rechtspraak, waaruit dan het corporatief karakter
spreekt. Dit neemt niet weg, dat het gemeenschapsbewustzijn vrijwel
i) B. 6}, art. 1, art. 40.
) Wel bij de draperie; dit was evenwel, zooals we gezien hebben, geen ambachtsgilde. Voor het eerst treffen we bij de schippers, die in 1630 een nieuw
wettelijk statuut ontvangen, hooge dekens aan. Ook in het gilde van de
brouwers ontmoeten we in 167$ een of twee magistraatsleden, die tot „deeken,
hoofftman off overdeeken" werden aangesteld.
3) Blz. 119, e.v.
2
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even sterk ontwikkeld is geweest als in de gilden van ambacht en
nering. Ook het godsdienstig element, dat op de onderlinge verhouding een sterk bevruchtende werking uitoefende, mag — evenmin
als in het ambachtsgilde — worden onderschat 1 ).
Zoo was de organisatie van het militaire leven binnen de stadsgemeenschap van Den Bosch in 1453. In dit jaar bestond vermoedelijk ook reeds de handboogschutterij als schuttersgilde, die St. Sebastiaan tot patroon had en dat voordien met de ambachtsgilden te
velde trok. Buiten hun pantser en lichtere ijzeren bedekking beschikten de handboogschutters over een bijl en twee handbogen met
de noodige pijlen en schiet-pezen. Als gevolg van de toenemende
beweeglijkheid in den strijd verdrongen zij zelfs geleidelijk den
zwaren, onhandigen voetboog. Tijdens Karel de Stoute kwam ook
»•het draagbaar vuurwapen, „sengroer ofte schietbusse" genoemd, naar
voren; hij, die dit wapen bediende, werd „couleuvrier", d.i. colvenier genoemd. Eerst Philips de Schoone vergrootte het aantal van
dit soort krijgers in zijn legers. Deze vooruitgang in het militair
bedrijf leidde in Den Bosch tot de oprichting van een colveniersgilde,
dat eenzelfde wettelijk statuut als de bestaande schuttersgilden ontving en St. Christophorus tot patroon koos.
Reorganisatie van het militaire leven der

ambachtsgilden.

Deze technische perfectionneering in het wapenbedrijf, welke tot
steeds verdere specialisatie van de stedelijke militie dwong, liet niet
na invloed uit te oefenen op het karakter van de militaire functie
der ambachtsgilden 2 ). In tegenstelling met vroeger, toen als algemeene regel gold, dat iedere gildebroeder, ook de gezel, tot militairen
dienst verplicht was, blijkt uit de stadsrekeningen, dat op het einde
der vijftiende eeuw slechts een beperkt aantal gildeleden tegelijk aan
den krijgsdienst deelnamen. Toen de graaf van Buren in 1497 m e t z 4 n
„payen" vanuit Den Bosch Gelderland binnentrok, brachten de schutterij van den ouden en den jongen voetboog samen 49 man in het ge!) Espinas, Droit d'association, I, Biz. 1125, e.v.
2) In 1471 richtte Karel de Stoute naar Fransch model, „benden van ordonnantie" in, een staand leger van 800 „speren" (een speer bestond uit 8 krijgers),
dat na enkele jaren reeds tot 18.000 man was uitgegroeid. Tijdens Karel V werd
dit leger meer en meer een gemechaniseerd huurleger; er werd te Mechelen een
artillerie-arsenaal met een geschutsgieterij ingericht. Toch ging de mechaniseering
niet zoover, dat de middeleeuwsche bewapening overbodig werd.
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weer; de gilden leverden tesamen 143 man. De wol wevers zorgden
voor de ravitailleer ing en voerden met karren de „vitaelgie" aan 1 ) .
Om in 1507 het ontzet van het kasteel Poederoyen door Karel van
Gelder te beletten, dat door den graaf van Anholt belegerd was, zond
Den Bosch op eigen kosten mannen ter bezetting van Den Ham te
Lith, om het leger van Karel, dat langs de Maas optrok en Den
Ham voorbij moest trekken, het hoofd te bieden. Voor deze operatie
brachten de gilden 328 man in het „harnaes". Nog in hetzelfde jaar
ter bezetting van Poederoyen, om den wal te ondermijnen en het slot
te slechten, brachten zij 193 man in het veld; in Juni 1508 208 man
tot hetzelfde doel. Tijdens deze krijgstochten kregen ook de gildebroeders, evenals de „payen", soldij uitbetaald; tijdens de expeditie
in 1497 3И stuiver per dag; bij de expeditie naar Den Ham te Lith
5 stuiver „elcker solt" 2 ) .
De talrijke militaire verwikkelingen, waarmee de stad als gevolg
van de Geldersche oorlogen in de zestiende eeuw te kampen had,
legden haar als grensvesting naar het noorden de verplichting op
haar militaire weerbaarheid zoo hoog mogelijk op te voeren. Ver
moedelijk voor het eerst tusschen de jaren i y i 8 en 1523 bracht de
stad met behulp van de blokmeesters van de negen wijken, waarin
de stad sinds 1471 officieel was ingedeeld, alle Bossche burgers tus
schen de 19 en 70 jaar, zoover deze niet reeds lid waren van een der
schuttersgilden, op lijsten. Bij den eersten oproep van het stadsbestuur,
moesten zij, die op deze lijsten stonden, ingedeeld in compagnieën
en onder leiding van kapiteins en officieren, op bepaalde punten
van de stad gewapend aantreden. De oudste van deze lijsten, welke
slechts een klein gedeelte van de stad bestrijkt 3 ), bevatte niet minder
dan ιοίΓ kapiteinschappen met ruim 1126 rotgezellen. De volgende,
vermoedelijk dateerend van 1525, ruim 60 kapiteinschappen met
circa 2200 rotgezellen 4 ). Van een geleidelijke omzetting der mili
taire prestatie van de ambachtsgilden in een geldelijke verplichting
of in het uitrusten van „soldeniers" op kosten van de gilden, zooals
!) Vermoedelijk wijst dit op den geringen welstand van de wolwevers.
2) v. Zuylen, Stadsrekeningen, I, biz. 37, blz. 144.
3
) De manschappen, wonende in de Postelstraat (kloosterzijde) tot aan den
Uilenberg, de overzijde van de Postelstraat (gele huiszijde) en Stoofstraat (zuid
zijde).
*) Register A 461, Gemeentearchief Den Bosch; J. Mosmans, De H. Leonardos
van Veghel, in: Taxandria, Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis en
Volkskunde, 1937, blz. lío—blz. 163.
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dit te Brussel en te Leuven het geval is geweest, vernemen we in
Den Bosch niet 1 ). Slechts een reorganisatie in de krijgsmethode vond
hier plaats. Niet langer vormden de gilden in de toekomst afzonderlijke militaire groepeeringen onder leiding van hun dekens. Zij hadden het militair commando over de gildebroeders, die als rotgezellen
bij de overige burgers waren ingedeeld, verloren. Deze militaire
reorganisatie is niet van tijdelijken aard geweest. Dit blijkt uit de
rangorde, waarin de stedelijke bevolking krachtens ordonnantie van
het stadsbestuur in 1598 bij gelegenheid van den plechtigen uitvaartdienst van Philips II was ingedeeld. Achter het stadsbestuur, waaronder de dekens van de ambachtsgilden twee aan twee liepen, volgden de vier schutterijen „sonder wapenen, vijff in ordre", zijnde de
oude voetboog, de handboog en de colveniers 2 ); achter dezen volgden „die capiteyne en lieutenanten van den wycken" in den stoet.
Dezelfde volgorde vinden we terug in een ordonnantie van 1621,
regelende de plechtigheden bij de uitvaart van Aartshertog Albert;
ook hier volgden „de capitainen, lieutenanten ende vendrichs van de
wycken" achter de vier schutterijen 3 ). Ofschoon de ambachten niet
meer onder leiding van hun dekens streden, bleef de gildewetgeving
toch aan de militaire plichten der gildebroeders aandacht schenken.
Zooals reeds hierboven gememoreerd, eischte de wetgeving der kramers nog in 1562 het bezit van een „ruggentuygh ende eenen rinck-1
raghe met lofbaarlijck lanck geweer". Ook de wetgeving van de
schrijnwerkers schonk in 1566 nog als voorheen aandacht aan het
wapentuig 4 ). Eerst op het einde van de zestiende eeuw verdwijnen
de militaire voorschriften in de gildekeuren.
Andere publieke

diensten.

Tot de zestiende eeuw was ook de handhaving van de inwendige
rust in de stad, de wacht op de wallen, de ambachtstorens en op den
uitkijktoren naast de „scutten" aan de gilden toevertrouwd. Voordat
de „scutten" een afzonderlijke militaire groepeering vormden, be1) Verhavert, Leuven, blz. 96; Des Marez, Organisation, blz. 194, e.v.
8) Over het schermersgilde, in 1577 opgericht: zie J. G. A. Hezenmans, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1789, blz. 8; v. Oudenhoven, Beschrijvinge, 1670, blz. i j l .
s
) Verzameling van kronyken betrekkelijk de stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, eerste stuk, 1846, blz. 671. blz. 744.
4) B. 146, art. 16; B. 147, art. 6.
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rustte de bewakingsdienst geheel bij de ambachtsgilden. Voor de
bewaking van de wallen en de torens waren zij vereenigd in waken:
iedere waak bestond uit een of meer gilden. Eerst in 1548 ging de
stad over tot de verhuring van de volgende ambachtstorens:
a.
b.
с
d.
e.
f.

de
de
de
de
de
de

toren achter de mandenmakers.
nestelmakerstoren, eveneens achter de mandenmakers.
oude schrijnwerkerstoren.
bontwerkerstoren achter den tolbrug.
weverstoren.
bakkerstoren 'J.

De woningen boven de torens dienden als lokaal voor de wakers;
zij werden thans eveneens verhuurd.
Ook bij brand hadden de gilden hun diensten te presteeren. Nog
blijkens een brandordonnantie van 27 Augustus 1703 moest ieder
gilde minstens zes lederen brandemmer? bezitten, een waterton, een
lantaarn en -andere hulpmiddelen voor het blusschen van brand 2 ) .
1) Er waren nog meer torens; de toren achter de zusters van Orthen, de
Rosmaalsche toren, de toren genoemd half gehangen, de toren naast de Orthcnpoort en de St. Michielstoren.
2
) v. Zuylen, Stadsrekeningen, i-ste stuk, blz. 9, blz. 17, blz. 24, blz. 31,
blz. 37, blz. 144; 4-de stuk, blz. 640, blz. 656; Blok, Middeleeuwsche stad,
Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij, blz. 123, e.V.; Fruin, Hollandsche stad,
blz. 76, e.V.; v. Oudenhoven, Beschrijvinge,
1670, blz. 31, blz. 41; Verhavert,
Leuven, blz. 94, e.V.; v. d. Linden, Leuven, blz. 92, e.V.; Des Marez, Organisation,
blz. 386, cv.; Overvoerde en Joosting, Utrecht, I, blz. CCIV.

HOOFDSTUK

VII.

DE AMBACHTSGILDEN MET BETREKKING
T O T D E N EXPORTHANDEL.
INLEIDING
Wanneer men de tegenwoordige productietechniek in de industrie
— die door de enorme plaats, welke de machine daarbij inneemt,
zulk een hooge vlucht heeft genomen — vergelijkt met die der middeleeuwen, waarbij de lichamelijke arbeidskracht nog op den voorgrond stond, begrijpt men aanstonds, dat de uitwisseling van goederen uit dien tijd zeer sober en armzalig moet aandoen in de oogen
van hem, die vertrouwd is met den omvang van het hedendaagsch
handelsverkeer. Nog meer wordt men hiervan overtuigd, als men
denkt aan de snelheid van het tegenwoordig transportwezen te
water, te land en in de lucht; daarmee vergeleken is het middeleeuwsch vervoer nog uiterst gebrekkig en onbeholpen. Ook dit was
een oorzaak, dat het goederenverkeer in dien tijd niet boven een
bepaald niveau kon komen.
Gaat men echter aan de hand van historische gegevens na, welke
rol de uitwisseling van goederen in het dagelijksch leven speelde,
zooals van Dillen o.a. gedaan heeft 1 ), dan staat men verrast bij het
zien van alle mogelijke soorten van artikelen, die toen reeds groóte
reizen door heel Europa maakten. Ook vanuit Den Bosch werden
heel wat goederen naar alle richtingen uitgezonden. Omdat de nijverheid voor het grootste gedeelte in handen was van de ambachtsgilden,
ligt het voor de hand, dat deze een belangrijk aandeel in den uitvoer
hadden. Derhalve zal ons inzicht in hun beteekenis ten zeerste gebaat zijn bij een nadere bestudeering juist onder dit aspect. Bovendien
hebben we nog een ander voordeel. De studie van van Dillen is algemeen gehouden. In dit hoofdstuk nu hebben we ten deele althans
hetzelfde onderwerp met betrekking tot een bepaalde stad. Daardoor
zullen we ons veel duidelijker kunnen voorstellen, in hoever in die
dagen reeds het karakter van het leven eener stadsbevolking mede
werd bepaald door het verre handelsverkeer.
1) v. Dillen, Middeleeuwsche stad, blz. 195, e.V.; Unger, Levensmiddelenvoorziening, blz. i, e.V.; Sieveking, Mittelalterliche Stadt, blz. 177, e.V.; Pirenne,
Medieval Europe, blz. 118, e.ν. blz. 171, e.V.; Pirenne, Anciennes démocraties,
blz. 114, c.v.
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Haring.
Alle artikelen, die in dit hoofdstuk ter sprake zullen komen, zijn
producten van eigensteedsche industrie, behalve de haring, die het
aanzien gaf aan een belangrijk deel van den doorvoerhandel. Daarom laten we deze aan de andere artikelen voorafgaan.
Zoolang de Noordzee-visscherij nog weinig te beteekenen had,
brachten de Bossche Schonen-vaarders — waarover spoedig meer 1)
— uitsluitend haring uit het Oostzee-gebied naar de Bossche markt.
Maar sinds de vijftiger jaren van de veertiende eeuw hadden de bewoners der Hollandsche en Zeeuwsche kustdorpen zich reeds zoozeer
op de haringvisscherij in de Noordzee toegelegd, dat hun vangst op
groóte schaal export naar het achterland toeliet. Twee belangrijke
feiten vooral hadden deze vrij snelle opkomst van het haringbedrijf
in de hand gewerkt: het steeds meer verdwijnen der groóte haringscholen in de omgeving van de Schonensche kust en het kaken van
den haring, in 1386 door Willem Beukelszoon van Biervliet uitgevonden. Het snel verwijderen van kieuwen en ingewanden kwam de
conserveering van de visch zeer ten goede. Al gauw nu namen de
Bosschenaren bij het abnormaal lang wegblijven der haringscholen
rond Schonen handelsrelaties op met de meest op den voorgrond
tredende Hollandsche kuststeden, met de bedoeling, hier de vangst
der haringbuizen, zoodra deze uit zee aankwamen, op te koopen 2 ).
Dit blijkt uit een antwoord van Graaf Albrecht van Beieren aan
Keulen, toen deze stad in 1398 hem verzocht, om Zierikzee tot teruggave te dwingen van zes last haring, die in het Marsdiep aan Keulsche burgers zouden zijn ontnomen. Daarin geeft hij n.l. te kennen,
dat hij op het verzoek niet kon ingaan, omdat ook andere steden op
den haring aanspraak maakten en noemt dan onder meer 's-Hertogenbosch 3 ). Verder stond zoo goed als zeker Den Bosch in deze
jaren ook reeds in nauwe betrekking met Den Briel, de hoofdstad
van Voorne, welke stad nog in de vijftiende eeuw uitgroeide tot de
centrale haringmarkt voor geheel Holland 4 ). Van de groóte beteekenis van den Bosschen haringhandel kunnen we ons vooral overtuigen, omdat althans eenig inzicht in den omvang ervan te veri) Zie blz. 364.
) Er blijkt voortdurend strijd geweest te zijn tusschen de stedelijke regeeringen,
die — ten behoeve van de stadskas — den afslag wenschten en de eigenaars van
den haring, die naar vrije verkoop streefden.
3
) Hans U. B. V., no. 302, no. 308.
4
) Haak, Brielle blz. 47, blz. 52; Sneller, Ben;den-Maasgebied, blz. 367.
2
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krijgen is. Dit danken we aan een bewaard gebleven tolrekening van
Hedel, loopende van 23 September 1482—6 Januari 1484 1 ). Ter
nadere toelichting zij vooraf medegedeeld, dat deze rekening niets
te maken heeft met het verkeer Dordrecht-Maas, daar dit verkeer
zich bewoog door het gat te Heerewaarden, dat de Maas met de
Waal verbindt en niet de Maas langs Hedel volgde, maar de Waal
langs Zaltbommel. Hedel ligt aan de Maas iets ten Oosten van
de plaats, waar de Dieze uitmondt in deze rivier. Dit stuk van de
Maas werd in hoofdzaak alleen gebruikt voor verbinding van Den
Bosch en Heusden met het verdere Maas-gebied en de Waal-Rijn.
Het bijzondere waardevolle van de rekening nu is hierin gelegen,
dat zij ook de namen vermeldt van hen, die van tol waren vrijgesteld. Dit waren behoudens incidenteele gevallen (Graaf van Nassau) uitsluitend inwoners van Den Bosch. Hebben we derhalve met
een tolvrije lading te doen, dan weten we, dat we artikelen uit den
Bosschen handel voor ons hebben. En wanneer het bovendien goederen zijn van Hollandsch-Zeeuwschen oorsprong, zooals haring, of er
aan toegevoegd is „ende voer opwaert", dan staat het tevens vast, dat
we niet met invoer, maar met uitvoer te doen hebben. "Wat blijkt nu
uit de rekening? Dat de uitvoer van haring door Bosschenaren vanaf
23 September 1482 tot 6 Januari 1483 niet minder dan 49V2 last, d.i.
1386 mud bedraagt 2 ). Dit cijfer is voor een juiste beoordeeling van
den totalen Bosschen handel zeer betrekkelijk. Immers moeten we
ook rekening houden met het vervoer door niet-Bosschenaren, o.a.
kooplui uit Nijmegen en Venlo. Hoeveel last zij in Den Bosch opkochten, blijkt uit de rekening niet, daar hun lading evengoed uit
Heusden als uit Den Bosch kan komen, maar een gedeelte komt zeker
uit laatstgenoemde stad 3 ). Bovendien moeten we bij een beoordeeling
!) J. F. Niermeijer, „Bronnen voor de economische geschiedenis van het
Beneden-Maasgebied in de middeleeuwen."
2
) 1 last = vier Geldersche kwartieren; = ongeveer 28 mud; Niermeijer, Dordrecht, deel III, blz. 180.
3) Venlo (en Roermond) dreven een belangrijken handel op 's-Hertogenbosch.
Een additioneele keur van het gilde der huurvaarders van Venlo vermeldt zelfs
een speciale toonregeling voor „die broders, dye too Boes bynnen varen".
Naast het transport over water van haring en wijn, koren, kolen, kalk, leien en
steenen, vervoerden de Venlonaren de beide eerste artikelen, welke vrij kostbaar waren en vervoer over land konden verdragen, ook „mit wagen ind
karren". Dit over-land-vervoer heeft vooral in tijden, waarin de water-tollen
buitensporig talrijk waren, belangrijke beteekenis gehad. Er, liep n.l. een landweg van Den Bosch—Mill—Venray—Horst—Venlo naar Keulen en Frankfort.
Thurlings, Venlo en Roermond, blz. 41; blz. 100, e.v.
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van dit gegeven niet vergeten, dat de tolrekening dateert uit een tijd,
dat de beteekenis van de Bossche haringmarkt, als gevolg van de
toenemende rechtstreeksche verzending vanuit de Hollandsche kuststeden naar het achterland, reeds sterk terugliep. Tevens bestond er
in dien tijd een belangrijk haringvervoer per as.
Een andere aanwijzing, dat de haringhandel een groóte rol speelde,
hebben we in de herhaalde conflicten met importeerende steden,
waarbij het voortdurend ging over den haring. Vooral de Keulsche
handel was naar het oordeel der exporteurs althans, dikwijls veeleischend en vroeg om aparte bepalingen.
Het is dan ook vrijwel zeker, dat de ordonnantie van 1445, waarover aanstonds meer, een gevolg is geweest van het Keulsche optreden.
Als stapelplaats van het Rijnlandsche afzetgebied immers richtte
deze stad niet alleen aan het adres van Den Bosch, maar ook aan
dat van andere exporteerende steden herhaaldelijk haar klachten.
In 1410 gingen haar grieven over de kwaliteit van den bokking en
de korfharing. Uit het antwoord, dat Den Bosch aan Keulen gaf,
blijkt, dat vooral het zouten en het aantal haringen per korf aanleiding tot klagen gaf. Dat de stad zich aan het schrijven terdege
gelegen liet liggen en dus de grieven vermoedelijk niet geheel misplaatst waren, moge volgen uit het feit, dat zij aanstonds na ontvangst beëedigde tellers aanstelde 1 ). In 1464 had Den Bosch tegelijk
met Antwerpen en Nijmegen het verwijt te incasseeren, dat bij den
verschen in stroo verpakten haring, bedriegerij voorkwam. Oude
haringen werden, aldus het schrijven, in versch water geschud, gewasschen en daarna als versch goed gedroogd en in stroo verpakt.
Evenals vroeger behoorden volgens Keulen voortaan versehe en zoete
exemplaren (vrische und suesse gude) gedroogd te worden 2 ). Toch
werd niet altijd aan het verlangen van de stapelstad gevolg gegeven.
Want 6 jaar later, 28 Maart 1470, moest zij aan de steden Antwerpen, 's-Hertogenbosch, Brielle en Nijmegen haar reeds herhaaldelijk gedane waarschuwing nogmaals laten hooren om n.l. geen
korfharing zonder certificaat, waarin de vangst van den haring in
Mei en niet vroeger onder eede bevestigd werd, naar Keulen, te
zenden s ). Evenals vroeger bleef het verboden dergelijke haring te
1) Hans U. B. V., no. 974.
2) Hans U. B. IX, no. 110, Kuske, Quellen II, no. 353; Gottschalk, Fischereigewerbe, biz. 20, biz. 57, noot 4$.
3) De keurmeesters registreerden de periode, waarin de haring gevangen was
en gaven daarvan tegen betaling certificaten af.
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verkoopen en verder Rijnwaarts of naar elders (eynichen wech
hoeger oder andersware) te verzenden. Sloeg men haar eischen,
ondanks haar waarschuwing toch in den wind, dan kon de koopman
er zeker van zijn, dat dergelijk bedriegelijk goed werd vernietigd 1 ).
Wellicht was dit laatste optreden van Keulen een gevolg van het
schrijven, dat de steden Trier, Metz, Bazel, Straatsburg, Worms,
Spiers, Frankfort, Neurenberg en Bingen omstreeks denzelfden tijd
aan den raad van Keulen hadden gezonden. Gezamenlijk toch zouden
deze steden op de Frankfurter mis van hetzelfde jaar maatregelen
tegen den invoer van minderwaardige haring en bokking uit de
Nederlanden beramen 2 ). Gewoonlijk echter zonden de Bovenlandsche steden ieder jaar gedeputeerden naar een of andere exporteerende stad om op een gezamenlijke dagvaart de wederzijdsche verlangens en grieven te bespreken. Vooral Den Bosch was voor het
houden van dergelijke conferenties geliefd; ook daarin mogen we
een aanwijzing zien, dat de Bossche handel, in vergelijking met die
van andere steden, zeer belangrijk was. Nog in 1494 vond er op
Drievuldigheidszondag een bijeenkomst plaats van afgevaardigden
uit Holland vanwege de steden Dordrecht, Den Briel en Rotterdam
en uit Zeeland vanwege Veere, met gedeputeerden van Keulen en
andere Bovenlandsche steden, waarop van den kant der afnemers
de grieven werden ter tafel gebracht, die zij opzichtens den haring
en den handel erin meenden te moeten uitspreken s ). Gewoonlijk
was het resultaat van een dergelijke dagvaart, dat er overeenkomsten
werden getroffen omtrent de grootte der tonnen, de kwaliteit van
het te gebruiken zout, den vangsttijd en de bewerking van den haring,
welke overeenkomsten in een reces werden vastgelegd. Het was dan
de taak der exporteerende steden om hunne wetgeving met den inhoud
van het reces in overeenstemming te brengen.
Dat ook in de oogen van het stadsbestuur de haringhandel van
groóte beteekenis was, mogen we afleiden uit de talrijke bepalingen
en voorschriften, die het daaromtrent uitvaardigde. We leeren deze
kennen uit een tweetal ordonnantiën van het jaar 1445 en 1483,
waarschijnlijk een reactie op de bemoeienis van de Overlandsche
steden. In de eerste ordonnantie geeft het stadsbestuur voorschriften
om een einde te maken aan de gebreken die in de tonnen, voor den
1) Hans U. B. IX, no. γι$; Kuske, Quellen, II, no. j u .
2) Hans U. В. IX по. 717·
3) Hans U. В. XI, по. γ6ι (і$); J. de Stoppelaar, Inventaris van het OudArchief der stad Middelburg, no. £78.

347
haring-export bestemd, voorkwamen 4 ). Al wordt nu door deze
ordonnantie de uitvoer naar elders bewezen, toch biedt de inhoud
der bepalingen niets bijzonders. Ook in andere steden toch kwam
het meermalen voor, dat de kuipers de tonnen, op verzoek van hun
opdrachtgevers, met opzet te klein maakten 1 ) . Van heel wat meer
belang is de tweede ordonnantie, regelende het verkoopen, keuren
en pakken van haring. Duidelijk wordt hierin onderscheid gemaakt
tusschen: a) haring, die niet in de stad verhandeld wordt en b) haring,
die hier op de markt op den afslag, maar vooral daarbuiten gekocht
en verkocht wordt. In het eerste geval droeg de stad geen enkele
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Immers, de waar werd in
geen enkel opzicht Bosch goed. Vandaar, dat de haring onaangeroerd
bleef en ook geen nieuwe brandmerken op de tonnen ter aangave
van de herkomst van den haring werden aangebracht. Een geheel
andere gedragslijn werd gevolgd ten aanzien van den haring, die
hier verhandeld werd. In dit geval braken de keurmeesters eerst de
tonnen, waarin de haring gepakt was open en lieten den pekel wegloopen. Vervolgens onderzochten ze of de heele ton denzelfden
haring bevatte en keurden hem dan op zijn kwaliteit. N a deze keu
ring werd hij door hen opnieuw gepekeld en gepakt 2 ) „пае der
coelscher packingen", waarna zij hem teekenden, „eiken (herinc)
na zijnre naturen mit verscheyden teekenen, daarmede men den eenen
voir den anderen sal mogen kennen".
Naast dit contrôlemerk werd bovendien nog een brandmerk
(cirkel of ring) op de tonnen aangebracht. Dit merk was een herkomstteeken, waarmee dus in den vreemde werd vastgesteld, van
welke stad de haring afkomstig was. Het aanbrengen van dit merk,
wat door den kuiper geschiedde, die overigens ook voor het openen
en dichtmaken der tonnen en het maken en/of vermaken ervan zorg
droeg, mocht evenwel niet geschieden, voor de haring geëxporteerd
werd en eerst na half October s ). Bleef de haring na den koop of
verkoop eenigen tijd hier staan, dan moest hij opnieuw gekeurd
worden, voor hij verzonden mocht worden. Prima haring was de
») B. 57, art. i.
2) B. 6o, art. 13; Haak, Brielle, blz. 36.
3) Er blijken in 1445 nog geen afzonderlijke beëedigde pakkers te zijn geweest,
zooals dit in 1489 het geval was; B. 90, art. 39, art. 74.
'*) De tijd waarin de haring gevangen werd, heette „teelt". De haringvaart,
nauw verwant aan den haringtrek, vond plaats van omstreeks 1 Juni tot ongeveer
1 December, v. Vollenhoven, Schiedam, blz. 114, blz. 11;.
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volle en zoete haring. Juist om zijn goede kwaliteit moest hij ook
vol en zoet geleverd worden. Om deze soort aan te duiden werd
op de tonnen een stokje met een wit vaantje aangebracht. Ook
mocht hij wel geweekt in de stad verkocht worden. Verkoop
van „wrack" 1 ) haring mocht alleen in den pekel geschieden
en niet geweekt. De tonnen waarin dergelijke visch aanwezig was, werden van een stokje met een rood vaantje voorzien.
Haring, die „geel" 2 ) was van „gersticheden" 3 ) „nachtgamel",
„stalback" en „moyere" 4) haring mocht in de stad en hare Meyerij
niet verkocht worden. Dergelijke ondeugdelijke visch werd naar de
plaats van herkomst teruggezonden 5 ). Steeds werden bij iedere transactie de namen van kooper en verkooper, de dag, waarop de haring
verkocht was, alsook het verkochte kwantum door den keurmeester
in een register geschreven. Toonde de kooper dan met getuigen van
de importeerende stad aan, dat de soort haring in de tonnen, niettegenstaande deze den stadsbrand hadden, van onder of middenin
anders was dan van boven, dan kon hij met behulp der keurmeesters
verhaal uitoefenen op den verkooper e ). Veelzeggend ten aanzien
van het belang van den haringhandel was ook het feit, dat meerdere
beëedigde personen er bij waren ingeschakeld. "We noemden reeds de
keurmeesters, de pakkers en de tellers, allen van stadswege aangestelde functionarissen 7 ). Maar we maakten nog geen melding van
de makelaars en de waarden. Overal waar de handel in een artikel
grooten omvang had aangenomen, vormden deze tusschenpersonen
een voor dien handel niet te ontberen schakel. Kunnen we jammer
genoeg hun bestaan in den wijnhandel 8) wegens het ontbreken der
daarvoor noodzakelijke gegevens niet meer aantoonen, bij den haringhandel is dit wel het geval. De makelaar had tot taak om den haring
ie „bezien", d.i. te keuren. Als beëedigd persoon was hij met officieel
gezag bekleed en boden zijn werkzaamheden een garantie voor de
kwaliteit van de visch. Immers, de handel was verplicht van zijn
1) Haring, die ten deele drooggeloopen is; smaak en kleur zijn verminderd;
bedorven is hij niet.
2
) Bedorven.
3) Gerstig, slecht riekend.
*) Kuitziek.
5
) B. 6o, art. i, art. io.
β) В. 6o, art. 8.
7
) De „inremeesters" (accijnsmeesters) en de „affslaegcrs" (afslagers) hadden
vgoral voor den localen handel beteekenis.
s
) Zie blz. 403, e.v.
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diensten gebruik te maken. Reeds in 1445 echter deed de makelaardij
1
geen dienst meer ) en werd zijn taak door vier keurmeesters over
2
genomen ), wier taak het was er voor zorg te dragen, dat de koop
man een product ontving, dat aan de gestelde kwaliteitseischen be
3
antwoordde ) . Over de functie van de waarden (logementhouders)
4
spraken we elders reeds ).
Nog in 1537 blijken de steden in het Rijngebied aan het Bossche
kwaliteitsmerk en herkomstteeken waarde te hebben gehecht. Het
is wederom de correspondentie van de stad Keulen, die ons hierover
inlicht. In een brief aan Antwerpen; over het branden van den
haring, schrijft de Keulsche magistraat n.l.
„deme herink gift men alsdan een biteiken mit einem
ringe oft cirkel bi dem brande een teeken, so dieselve hevet
van waer hi komt, het si van dier stat Antwerpen, Dortdrich,
sHertogenbusch ende alle lande ofte steden, daar men den
hering teikent" 5 ) .
Toch kon een dergelijke verwijzing naar de handelsusance in Den
Bosch de stad niet meer in haar vroegere positie van belangrijke
overslagplaats herstellen. Dit begreep ook de Bossche koopman zelf
zeer goed. Hij zag zeer wel in, dat de stad in deze jaren voor de
!) B. 60, art. 1, art. j , art. 6.
) Kuske, Quellen, II, no. 683 (1476); В. 6o, art. 16, В. jo, art. 32.
3
) Vanouds was een makelaar datgene, wat wij er nog onder verstaan; iemand
die twee kooplui tot elkaar brengt en bij een transactie bemiddeling verleent. Deze
functie heeft al vroeg in de meeste plaatsen een officieel karakter gekregen,
doordat de makelaar jegens het stadsbestuur een eed aflegde tot behoorlijke
ambtsvervulling. Vandaar, dat de stadsoverheid hen gebruikte voor allerlei toe
zicht op den handel, b.v. voor kwaliteitscontrole. Ook bracht dit officieel karak
ter mee, dat de handel verplicht was van hun diensten gebruik te maken. Van
daar, dat het makelaarsloon tot een bloote belasting werd, waarvoor men nauwe
lijks nog eenigen dienst in ruil kreeg; zie B. 54, art .13; v. Houtte, Courtiers,
blz. ioj, e.v. Ehrenberg, Makler, biz. 403.
4
) De waard was oorspronkelijk een logementhouder. Veelal trad hij op als
zaakwaarnemer of als agent voor den kooper, die gewoon was bij hem zijn
intrek te nemen of zijn goed bij hem te deponeeren. Hij was de aangewezen man
om op te treden als bemiddelaar tusschen den vreemden koopman en de inge
zetenen. In tegenstelling tot de makelaardij bleef de functie van waard altijd
zuiver particulier. Vooral daar waar de makelaardij op den duur geen dienst
meer deed, namen de waarden feitelijk de rol van makelaar over. B. 86, art. j ,
art. 6, -art. 7, art. 10; B. 90, art. 17. Zie ook Jansma, Dordrecht en Rotterdam,
blz. 23z.
5) Kölner Inv. I, blz. 8; Jansma, Dordrecht en Rotterdam, blz. 230.
2
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verzending van versehe haring te ver van zee lag en het in koop en
eerst van Hollandsche steden bij de uitbreiding van het handelsverkeer te vertragend werkte. Wel ondervond hij allen steun van het
stadsbestuur. Want de stad deed haar best in dien tijd, om haar
verordeningen zooveel mogelijk aan de Keulsch-Hollandsche aan te
passen. Zelfs beriep zich de Bossche magistraat in deze jaren tegenover Keulen zéér dringend op het vervoer per as, wanneer hoog of
laag water, of ijsgang het transport per waterweg onmogelijk maakte.
Maar ook een dergelijke .,cri du coeur" baatte niet meer. De Bossche
haringhandelaar had zijn eeuwenoud haringdebiet vrijwel verloren.
Het is dan ook zeer zeker aan dezen teruggang van den handel in
versehe haring toe te schrijven, dat de Bossche koopman sinds het
einde der vijftiende eeuw zijn aandacht steeds meer begon te richten
op den handel in bokking en „tybucking" *). Wel legde men zich in
Den Bosch reeds in 1445 toe op het drogen van versehe haring 2 ),
maar dit was iets anders dan haring rooken. Voor het rooken van
haring gold een veel ingewikkelder arbeids-procédé dan bij het
haring drogen. Er waren aparte rookvertrekken voor noodig, waarvan de wanden uit steen waren opgetrokken ofwel enkele voeten
hoog met leem bestreken waren. Hierin werd de haring opgehangen.
Het rookproces in de vertrekken werd onderhouden door een houtvuur. Vooral de manier van rooken was voor de kwaliteit van den
bokking beslissend. Vandaar, dat het verboden was, om de houtspaanders met lauw water te begieten. Immers het rookproces werd
hierdoor wel versterkt, maar de kwaliteit leed er onder. Om het
ontstaan van brand te voorkomen, waarvoor bij voortdurende houtstoking groot gevaar aanwezig was, moesten steeds schoorsteenen in
de rookerijen aanwezig zijn. Om diezelfde redenen waren deze
inrichtingen bij voorkeur buiten de stadspoorten te vinden. Wat
blijkt nu ten aanzien van de levensvatbaarheid van deze industrie?
Dat zij in korten tijd een zeer hooge vlucht heeft genomen. Met de
haringrookerijen van Antwerpen vormden die van Den Bosch de
grootsten van Brabant 3 ).
In tegenstelling met het beroep der „wijnlude" 4) was het „ambagt"
!) „ty" is het Y. Op het Y en de Zuiderzee werden 's-winters de haringsoorten
gevangen, die liefst tot bokking gerookt werden.
2) B. 60, art. 15.
3) Kuske, Kölner Fischhandel, biz. 261, biz. 264, biz. 284; Kuske, Handel und
Handelspolitik, biz. 309; Gottschalk, Fischerei-gewerbe, biz. 20.
4
) Zie biz. 406.
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van vischkoopman geen vrij beroep 1 ). De vischkoopers waren n.l.,
zooals we reeds herhaaldelijk zagen, in corporatief verband georganiseerd. Het vischkoopersgilde was een van die ambachtscorporaties,
waarvan het ontstaan teruggaat tot de oudste corporatieve inrichting
van nering en ambacht 2 ). Wanneer de vischkoopers zich met exporthandel bezighielden — zij waren n.l. in de stad de eenigst erkende
groothandelaren — was het hun ten aanzien van dergelijken handel
en gros toegestaan onder elkaar tijdelijk vennootschappen te vormen s ). Het speculatief karakter, dat bij exporthandel altijd sterker
is geweest dan bij localen handel, zal bij deze concessie wel van beteeken is zijn geweest. Doch ook het groóte belang van dezen handel
voor de stad heeft hier meegesproken; de handel op den vreemde
immers vereischt nu eenmaal meer kapitaal en de koopman kwam op
die manier tegenover vreemde kooplieden, vanuit concurrentie-oogpunt bekeken, sterker te staan. Wel waren de vischkoopers bij
„zamencoep" verplicht extra accijns te betalen. Dit blijkt uit de
stadsrekening van 1399, de oudste stadsrekening, die bewaard is
gebleven. Hierin is n.l. sprake van den accijns op „zamencoep van
herinc ende buckinc". Govert van Driel was er in dit jaar de pachter
van. Al zou men dit misschien vermoeden, zoo was de vischhandel
toch geen bedrijf, dat zich in handen van de aristocratie bevond.
Het feit dat zij corporatief georganiseerd waren, pleit trouwens ook
tegen deze meening. Toch waren de vischkoopers, zooals we zagen,
zeer welgestelde lieden. Hun handel op den vreemde heeft tot hun"
welstand wel in bijzondere mate bijgedragen.
De handel in andere vischsoorten had maar weinig beteekenis voor
export. We kunnen dit al aanstonds vaststellen omtrent zeevisch.
Want in de reeds genoemde ordonnantie van 1445 betreffende het
verkoopen, keuren en pakken van haring, vinden we vermeld, dat
van ieder schip, dat met versehe zeevisch de haven binnenkomt, de
lading eerst op den afslag moet worden gebracht, alvorens de importeur er vrij over mag beschikken4). Door den koopman tot deze openbare tekoopaanbieding te verplichten, werd immers duidelijk gedemonstreerd, dat aan de voorziening der stedelijke behoeften boven
!) B. 90, art. 1.
2) Zie blz. 46.
3) Hier wordt bedoeld de behandeling voor gemeene rekening. De middeleeuwen
kenden wel tijdelijke associatie-vormen. Permanente vennootschappen ontmoet
men eerst in de 17de eeuw. Brugmans, Amsterdam, blz. 132.
4) B. 6c, art. 18.
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den export de voorkeur moest worden gegeven. Hetzelfde gold van
de riviervisch 1 ). Daarmee stemt overeen het feit, dat we in de
Hedelsche tolrekening, behalve haring, zoo goed als geen visch vermeld vinden; er is alleen eenig vervoer van aal en kabeljauw in den
vorm van stokvisch 2 ). Het vervoer van de overige vischsoorten
volgde andere waterwegen en dus gold Den Bosch daarvoor niet als
tusschenmarkt. Wat den invoer betreft, vinden we verschillende
vischsoorten vermeld: steur, kabeljauw, zalm, meerswijn, zelthont,
bruin visch, spiering en aal 3 ).
Laken.
Wie eenigszins georiënteerd is ten aanzien van de economische
geschiedenis der drie voornaamste Brabantsche hoofdsteden, —
Leuven, Brussel en Antwerpen — weet, hoe 'n hooge vlucht de
lakenindustrie en de daarbij aansluitende lakenhandel in deze steden
hebben genomen. Reeds vóór den aanvang der veertiende eeuw
hadden deze steden zich tot ware textielcentra weten te ontwikkelen. Een belangrijke rol bij deze ontwikkeling speelde het
„Lakenguide", hoofdzakelijk bestaande uit handelaren-op-denvreemde, die zich langzamerhand tot een patriciaat hadden geconsolideerd. Niet alleen beheerschten de leden van dit gilde de lakenindustrie en de bij deze industrie betrokken arbeiders, ook het stadsbestuur bevond zich vrijwel geheel in hun handen 4 ). De bedrijfsvorm
van de industrie was er vanouds — evenals in Vlaanderen — de
huisindustrie. Over de beteekenis van dezen bedrijfsvorm komen we
aanstonds te spreken.
Wanneer we rekening houden met de jongere stadsstichting, dan
was ook in de vierde hoofdstad van het hertogdom — de stad
's-Hertogenbosch — de lakenindustrie al vroeg aanwezig. Een belangrijk gegeven, dat ons hieromtrent inlicht, dateert van 1287. Het
betreft een oorkonde van schepenen in Den Bosch, waarin de verkoop van een jaarrente, welke gevestigd was op een standplaats(vak)
in de lakenhal, schriftelijk is vastgelegd 5 ). Een ordonnantie van
i)
)
4
)
3)

B.
B.
B.
v.

90, art. 6.
49$4, art. I J ; B. 7$; B. 90, art. 16.
d. Linden, Gildes marchandes, blz. 42, e.V.; Planiez, Kaufmannsgilde,

biz.

IJ,

e.v.

2

5

) B. 3.
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1321 op het verkoopen en snijden van laken leert ons, dat deze
lakenhal eigendom was van den hertog en dat er de verkoop in het
klein plaats vond 1 ). Deze detailhandel nu scheen zeer te bloeien,
want in dezelfde ordonnantie wordt door het stadsbestuur bepaald,
dat, wanneer de hal te klein wordt voor het blijkbaar steeds grooter
wordend aantal verkoopers, van gemeentewege een huis erbij gehuurd zal worden, waarin op dezelfde manier als in de lakenhal
verkocht zal worden 2 ). Dezelfde uitspraak wordt in 1330 nog eens
herhaald, thans door den hertog zelf 3 ). Inderdaad blijkt de hal
dan al vrij spoedig met de „corte çameren" te zijn uitgebreid. We
mogen echter daaruit nog niet besluiten tot de aanwezigheid van
vreemde koopers. De eenige bedrijfsvorm, die overigens ook bij
dezen détailverkoop paste, was in deze jaren nog het kleinbedrijf.
Het kapitaalbezit en de leiding van het arbeidsproces hadden zich
bij dezen vorm van industrie nog niet van den arbeid zelf losgemaakt.
De ondernemer was de wever. Hij was een economisch zelfstandig
handwerker, die zelf de grondstof, de wol, inkocht en tot lakens verwerkte. De vollers en de verwers waren de verdere deelbewerkers in
het productieproces. Deze vorm van industrie is niet zoo goed op den
grooten handel ingesteld als de huisindustrie; dit wijst er op, dat, al
is er een enkele maal sprake van interlocalen handel, deze toch nog
geen groóte rol speelt. De lakens, die op deze manier door de plaatselijke kleinindustrie werden vervaardigd, kwamen dan ook gewoonlijk en in meerderheid in handen van de gewantsnijders terecht.
Zooals hun naam reeds aanduidt, bestond hun voornaamste bezigheid
in den verkoop van gesneden „ghewant" (laken), al hielden zij zich
ook wel met den verkoop van heele lakens bezig. Ook deze détailverkoop doet eerder denken aan localen handel. Dat er niettemin
heel wat werd omgezet, blijkt wel uit de onderlinge verhouding
tusschen de wevers, de eigenlijke lakenproducenten en de gewantsnijders, de handelaren in laken in Den Bosch. Er zijn n.l. aanwijzingen, dat deze verhouding niet altijd van bepaald vriendschappelijken
aard is geweest. Het blijkt n.l., dat de gewantsnijders met hun verkoop in de lakenhal welgestelde lieden werden. Op grond van dien
welstand kwamen zij zelfs in aanmerking om schepen-zetels te be« zetten, een voorrecht, dat wel theoretisch aan alle burgers, maar

i) B. 8.
2) B. 8, art. 3.
•3) B. 10, art. 2.
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practisch in deze jaren nog slechts aan een klein percentage der poorters n.l. aan het patriciaat toekwam 1 ). N u schijnt de welstand,
waarin de gewantsnijders verkeerden, groóte aantrekkingskracht op
de wevers te hebben uitgeoefend. Wellicht naar hun oordeel voor
hun weefsels niet voldoende betaald, wierpen ook zij zich op den
detailhandel, tot groóte ergernis der gewantsnijders, die op deze
mededinging in het geheel niet gesteld waren. Het kwam hen onder
deze omstandigheden goed van pas, dat zij met het regeerend patriciaat in de beste verstandhouding stonden. Zoodoende was het voor
hen niet moeilijk van den regeerenden magistraat gedaan te krijgen,
dat hij in het conflict de partij voor hen opnam. In 1321 bevestigde
deze de gewantsnijders in hun oude rechten. Alleen het gilde van de
gewantsnijders bezat in de toekomst het monopolie van den détailverkoop, terwijl niemand in de stad' voortaan nog lakens mocht
snijden en verkoopen, dan in het lakenhuis 2 ). Wie nu meent, dat de
wevers zich bij deze uitspraak hebben neergelegd en hun détailverkoop hebben gestaakt, vergist zich. Zelfs de tusschenkomst van
den hertog bleek noodig om hen van hun handel, die ze buiten het
lakenhuis dreven, af te brengen. In 1330 vaardigde de hertog de
algemeene bepaling uit:
„dat nieman van wat state hi si, es hi man ofte wijf, clerc
ofte leec, binnen onser stad van Den Bossche neghenrehande
wullen laken sniden en mach omme te vercope, en si op onse
ghewanthuse, dat men heit lakenhuis ten Bossche, ende andere
niegheren" 3 ).
1) Het aanzien en de welstand der gewantsnijders in de veertiende eeuw wordt
belicht door het feit, dat in den schepenstoel van 1311, 1313, 1317, 1320, 1323»
1328 en 1344 een zekere Elias „Pannicida" zitting had, die naar den naam te
oordeelen, een gewantsnijder was. De schepenstoel stond dus voor de gewantsnijders op grond van hun welstand open. Dezelfde „Pannicida" was gedurende
meerdere jaren kerkmeester van de St. Janskerk en had rond 1330 aandeel in den
bouw van de straalkapellen van deze kerk. De gewantsnijders schenen dus over
een niet gering vermogen te beschikken; Goossens, Onontgonnen Brabant, blz. n ;
Mosmans, St. Janskerk, blz. 71, blz. 93; v. Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche,.
1670, blz. 63.
2) B. 8, art. 1, art. 2, art. 3.
3) Op het einde van de zestiende eeuw, in і?84, werd het getal zegelaars, dat
jaarlijks uit de natie of het gilde van de gewantsnijders werd gekozen ter verge
makkelijking van de bedrijfscontrôle, van vier op acht gebracht. De groep kleinproducenten bleek een eigen bedrijfscontrôle-systeem en eigen zegelaars te bezitten; B. 57, art. 1, e.V.; zie in dit verband ook B. 78, art. 37; B. 102, art. 29.
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Ook bij den hertog dus hadden de gewantsnijders het pleit gewonnen. Zoowel buiten als in het lakenhuis werd de detailhandel aan de
wevers ontzegd. Toch hebben de wevers op den duur met dezen
toestand geen genoegen genomen. In ieder geval werd het gilde
der gewantsnijders na verloop van tijd voor de voor eigen rekening
werkende en gegoede wevers opengesteld. Eenmaal in het gilde der
gewantsnijders opgenomen, legden zij zich dan als klein-producent
op de lakenproductie voor eigen rekening toe en namen zij tevens
met de gewantsnijders, aan den detailhandel deel 1 ).
De situatie in de lakenindustrie en den Jakenhandel in Den Bosch
tijdens de dertiende en ook nog in het begin van de veertiende eeuw
week dus wel sterk af van den toestand, zooals die in de meeste
andere Brabantsche steden werd aangetroffen. Met het „Lakengulde"
uit de steden Leuven, Brussel en Antwerpen had het gilde der gewantsnijders niets gemeen. Nimmer heeft het eenigen wettelijken
invloed op de samenstelling van het stadsbestuur uitgeoefend. Maar
ook heeft de wetgeving van het gilde nooit, in tegenstelling ook met
het „guide van de lakenmakers" te Lier, het „ghulde der drapieren"
te Diest of het „guide" te Herenthals, de geheele lakennijverheid
bestreken 2 ). Nooit, noch in het begin van zijn bestaan, noch in later
tijd, heeft het gilde dus een karakter gehad, dat van de overige
ambachtscorporaties afweek.
Alvorens tot de behandeling van den meer „kapitalistischen"
bedrijfsvorm, de huisindustrie, over te gaan, meenen we eerst nog
even op een belangrijk hertogelijk voorschrift uit de veertiende eeuw
de aandacht te moeten vestigen. We doelen op het privilege van
hertog Jan III, dat deze in 1335 ten behoeve van de stedelijke lakenindustrie uitvaardigde. Blijkens dit privilege mocht niemand binnen
de jurisdictie van den Bosschen schout lakens maken, weefgetouwen
of volkommen zetten, dan alleen in de stad en haar vrijheid. Een
uitzondering werd alleen gemaakt voor de dorpen en vrijheden, waar
vreemde beeren het bestuur in handen hadden ofwel de hertog de
bestuursmacht met andere beeren deelde s ) . Wat was wel de beteekenis van dit voorschrift? Zoolang de bevolking van de stad nog
maar gering in aantal was, bestond er maar weinig arbeidsverdeeling

i)
2
)
blz.
S)

blz. 48.
v. d. Linden, Gildes marchandes, blz. 37, e.v. blz. 58, e.v. blz. 78, blz. 109,
112, Des Marez, Organisation, blz. 5, blz. 186, blz. 206, blz. 207.
B. 11.
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tusschen de stad en het ommeland. Deze toestand echter veranderde
al gauw, toen de stadsbevolking begon toe te nemen en het agrarisch
karakter van de stad steeds meer door handel en nijverheid werd
verdrongen. Toen was er de stad met den dag meer aan gelegen,
dat de plattelandsindustrie, die gewoonlijk als nevenbedrijf naast
het landbouwbedrijf uitgeoefend werd en wegens het ontbreken van
overheidsvoorschriften en de aanwezigheid van goedkoopere arbeidskrachten ongecontroleerd, onbeperkt en ook goedkooper dan de
stedelijke industrie kon produceeren, in haar ontwikkeling geremd
werd. Nu ontstond er als het ware een ordenende gedachte, welke
het platteland in zijn bestaan van landbouw en veeteelt afhankelijk
wilde maken en handel en nijverheid voor de stad met haar wassende
bevolking wilde reserveeren. Ook de hertog, die overigens uit financieele overwegingen alleen al vóór bescherming der stadsbelangen
was, stond dezelfde ordening voor. Van dit streven nu heeft de stad
's-Hertogenbosch ten aanzien van de lakenindustrie reeds in 1335
profijt weten te trekken. Blijkens den inhoud van het privilege, dat
de hertog in dit jaar aan de stad verleende, nam hij de stedelijke
wevers en vollers in bescherming. Omdat de verwerij op het platteland niet werd beoefend, was eenzelfde bescherming voor de verwers
niet noodig 1 ).
Afgezien van deze bevoorrechting der stedelijke industrie boven
de plattelandsnijverheid bevat hetzelfde privilege ook een belangrijke faciliteit voor de gewantsnijders. Zooals we hierboven reeds
meedeelden, waren de gewantsnijders ten aanzien van den verkoop
per el gebonden aan het lakenhuis. Nergens anders immers mochten
zij in Den Bosch het laken „ter snede" verkoopen. Ook hierin nu
bracht de hertog verandering. Voortaan mochten de gewantsnijders
hun lakens, mits zij ze Donderdags maar in het gewanthuis vertoonden
en den accijns voldeden, vrijelijk in hun huis verkoopen. Vermoede-

l) B. 12, art. 1; Posthumus, Leidsche lakenindustrie, I, blz. 21 en 22, blz. 39;
Unger, Levensmiddelenvoorziening, blz. i8, e.V.; Goossens, Onontgonnen Brabant,
blz. 14, e.v. Al werd het verbod in de eerste jaren nageleefd, zoo heeft het
nooit tot algeheele vernietiging van de plattelandsindustrie geleid. Bovendien
vielen door de toegestane uitzondering plaatsen als Oisterwijk en Tilburg buiten
het verbod; Boeren, Hart van Brabant, blz. 17 en blz. 18. Reeds in 1297 mocht
binnen drie mijlen rondom Gent — met uitzondering van de vrije steden en
dorpen — geweven noch gevold worden; ook niet door Gentsche wevers of
vollers buiten de stad gevestigd. Rogghé, Jacob van Artevelde, Tweede deel,
blz. 16.
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lijk dus bracht de dagelijksche gebondenheid aan het lakenhuis inconvenienten mee van practischen aard en had de handel in „aling"
lakens in 1335 reeds beduidende beteekenis gekregen 1 ).
Wanneer in Den Bosch de huisindustrie naast de zelfstandige
weverij op den voorgrond treedt en de afzet naar vreemde markten
een beteekenendc rol gaat spelen, is niet nauwkeurig te bepalen. In de
nabij gelegen stad Grave wordt reeds in 1342 over „drapeniers"
gesproken. Aan het hoofd van „den ambacht der draperyeh" stonden
gezworenen, terwijl de kamsters als hulpkrachten in het productieproces, naast de belangrijkste deelarbeiders — de wevers, de vollers
en de verwers — worden vermeld. In 1346 vinden we in dezelfde
stad voorschriften gesteld met betrekking tot den arbeid van de
nopsters. Als lakensoorten worden genoemd de „ghemengde laken",
de „dicdunne" en witte, blauwe en „siedelakene" 2 ). Vrijwel zeker
moet ook in Den Bosch in dezelfde jaren reeds een zekere arbeidssplitsing, zij het nog maar in geringen omvang, zijn voorgekomen.
Maar daardoor werd nog slechts een bescheiden stap op den weg
naar de huisindustrie gezet. Immers kunnen we zelfs aan de hand
van een ordonnantie op het snijden en verkoopen van laken, welke
van 1403 dateert, in dit jaar niet eens tot de aanwezigheid in Den
Bosch van de huisindustrie besluiten. Deze ordonnantie, die zich
uitsluitend met den lakenhandel bezighoudt, maakt n.l. onderscheid
tusschen:
a) de gewantsnijders, die inheemsche en vreemde lakens alleen in
het klein verkoopen; slechts op Donderdag, den wekelijkschen marktdag, moet de verkoop, zooals uit het privilege van hertog Jan III
van 1335 blijkt, in het lakenhuis geschieden;
b) de gewantsnijders, die inheemsche en vreemde lakens zoowel
, : almg" als détail van de hand doen;
c) de poorters, die inheemsche lakens van de wevers opkoopen
en vreemde lakens importeeren en deze in de stad verkoopen of
exporteeren;
d) de vreemdelingen, die heele lakens, halve lakens en stukb.kens
op de jaarmarkt verkoopen en in den voormiddag van de Donderdagsche weekmarkt „opt vreemdehuysken" 3 ).
1

) B. 12, art. 1.
2) Charters van Grave, Rijksarchief, Den Bosch.
S) B. 33, art. 1, art. 7.
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Drapeniers dus worden in deze ordonnantie nog niet genoemd
Met de onder c) genoemde personen zijn zij zeker niet aangeduid
Oit zijn n.l. kooplieden, die lakens opkoopen, maar in tegenstelling
met den drapeniers heelemaal niet deelnamen aan de lakenproductie.
Eerst in een ordonnantie op „die draperyen ende wolwerc" van 1471,
— waarin verschillende artikelen voorkomen, die vertalingen of uitleggingen van vroegere ordonnantiën zijn — treden de drapeniers
op den voorgrond ^ .
Op dezen laatsten grond mogen we veilig aannemen, dat tusschen
de jaren 1403 en 1471 meerdere zelfstandige, in het gewantsnijdersgilde georganiseerde wevers zich volledig tot drapeniers hebben opgewerkt. Het meest kenmerkende nu van den nieuwen bedrijfsvorm,
meestal draperie genoemd, bestond hierin, dat het kapitaal-bezit en
de leiding in het arbeidsproces van den arbeid waren gescheiden.
Een duidelijk beeld van de industriëele geleding, die we in de
huis-industriëele lakennijverheid van 's-Hertogenbosch aantreffen,
geeft ons de zooeven vermelde ordonnantie op „die draperyen ende
wolwerc" van 1471. De belangrijkste functie vervulde de drapenier,
de ondernemer, die, al werkte hij zelf niet in het productieproces
mee, aan dit proces toch de onmisbare leiding gaf. Hem stonden een
geheele schaar van arbeiders ter beschikking, die ieder in de lange
reeks bewerkingen, die de wol moest ondergaan eer het laken gereed
was, een zelfstandige deelbewerking hadden te verrichten. Onder
deze deelnemers aan het productieproces, die allen in loondienst
van den drapenier stonden, namen sommigen een zeer voorname
plaats is. Hun toch werden de hoofdbewerkingen toevertrouwd. Dit
waren de wevers, die nooit tot het gilde der gewantsnijders waren
toegelaten, de vollers, de weders en verwers en de droogscheerders.
Al waren zij ook al loonarbeiders, zoo geleken zij toch weinig op
arbeiders in den modernen zin van het woord. Want steeds moesten
zij over behoorlijke vakbekwaamheid en over eenig kapitaal beschikken. Het verwersbedrijf eischte zelfs groóte vakkennis en heel
wat kapitaal. Nimmer ook waren zij van één enkelen drapenier
afhankelijk. Steeds sloten zij met meerdere opdrachtgevers tegen een
tevoren vastgesteld stukloon contracten af. Wat hun sociale positie
vooral ten goede kwam, was hun verplichte organisatie in een
ambachtscorporatie. Door middel van hun gilde toch konden zij
gezamenlijk optreden tegen eventueele onrechtvaardige behandeling
i) B. 78.
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en sterke onderdrukking door hun patroons. Ook hun onderlinge
verhouding, het nastreven van gelijke economische productievoorwaarden, werd door de corporatieve wetgeving gediend.
Buiten deze in corporatief verband opgenomen hoofdbewerkers
noemt de evenvermelde ordonnantie ook den „remer", d.i. de man
die over de ramen in den raamhof *) toezicht uitoefende (raamwachter) en er voor had zorg te dragen, dat er geen ongerechtigheden aan de lakens gebeurde, en den „gereyder" of apprêteur, die
behalve voor de „finish" ook ervoor zorgen moest dat de lakens
werden verzonden. In tegenstelling met den „remer", die vermoedelijk stadsambtenaar was, hadden vooral de „gereyders" een belangrijke taak in de productie te vervullen. Het was n.l. hun werk het
laken, nadat het van den droogscheerder kwam, te persen en te
vouwen, twee manipulaties, waaraan voor den handel veel gelegen
was. In tegenstelling met de reeds genoemde deelbewerkers waren
deze appreteurs geen arbeiders, maar zelfstandige meesters, die soms^
zelf als drapenier optraden 2 ).
De lichtere bewerkingen in het arbeidsproces waren aan vrouwenhanden toevertrouwd. Wanneer we de ordonnantie lezen,
vinden we erin genoemd: de blotsters 3 ), de skroetsters *), de kamsters 5 ), de spinsters e ) en de nopsters 7 ), terwijl we in een draperieordonnantie van 1503 naast de kamsters ook nog de kaardsters
afzonderlijk vermeld vinden 8 ). Zeker staat het met hun geringe
economische zelfstandigheid in verband, dat deze hulpkrachten nooit
1) Deze hof was gelegen nabij het Volderstraatje. Dit straatje liet niet ver
van de thans afgebroken St. Barbarakapel, die achteraan in de Beurdschestraat
stond, op de plaats waar tegenwoordig in het burgerhuis een Lieve Vrouw beeldje
is aangebracht, dat tijdens den plechtigen omgang versierd wordt. B. 78, art. 121.
2
) Posthumus, Leidsche lakenindustrie, I, blz. 66, blz. 354.
*) Deze zijn belast met het uitzoeken van de wol, eventueel ook met het
verwijderen van de wol van de vellen.
*) Hun werkzaamheid staat nog niet vast.
5
) De uitgezochte wol wordt door hen gekamd,
β) Zij spinnen de wol tot garen.
7
) Zij verwijderen de oneffenheden en knoopen in het weefsel.
8
) Haar werkzaamheden verwarre men niet met het kaarden van den voller.
De kaardster kaardt lange wol, zooals de kamster korte wol kamt. Dit kaarden,
dat blijkens deze ordonnantie in bepaalde gevallen wordt toegestaan, wijst op
een afname van degelijkheid van de bewerking. Wat de technische verrichtingen
van bovengenoemde hoofd- en hulpkrachten betreft: zie Posthumus, Leidsche
lakenindustrie, I, blz. 46, e.v. Willemsen, Draperie à Bruges, blz. 5, e.V.: Purger,
Textilgewcrbe, blz. 11, e.v.; Kulischer, Wirtschaftsgeschichte, II, blz. 113, e.v.
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een organisatie-vorm, waarin zij gegroepeerd waren, hebben gevonden.
In tegenstelling met de gewàntsnijders, de lakenkoopers „ter snede",
die reeds in 13 21 in een gilde waren georganiseerd *), ontmoeten we
de drapehiers eerst in 1502 in een ambachtscorporatie 2 ). Voordien
maakte het kapitalistisch karakter van het bedrijf dit voor hen overbodig. Immers in vermogen overtrof f en # zij langen tijd de in een
ambachfscorporatie georganiseerde handwerkmeesters s ) .
Zoodra zij met hun productie, die ver uitging boven de locale
behoeften, aan den verkoop gingen deelnemen, werd het voor de
gewàntsnijders steeds moeilijker hun product „aling" van de hand
te doen. Wel bleef hen den verkoop en gros toegestaan, maar tegen
de productie der op de verre markt ingestelde industrie konden zij
niet op. Van het terrein van den alingverkoop verdwenen zij zoo
goed als geheel. Des te meer klemden zij zich daarom aan den
détailverkoop vast, waarvan zij het stedelijk monopolie nog in de
zestiende eeuw, toen het den drapeniers ten gevolge van den achteruitgang der industrie, steeds minder naar den vleeze ging, wisten te
handhaven. Maar in dien tijd was de gewantsnijder lang niet meer
de geziene figuur, die hij in de eerste helft der veertiende eeuw was,
toen hij zelfs schepenzetels wist te bezetten.
We spraken tot hier toe nog maar alleen over den drapenier als
leider van het productieproces, die tevens ook zorg droeg voor den
inkoop der grond- en hulpstoffen en deze onder de verschillende
werkkrachten verdeelde. Maar ook met den verkoop der onder zijn
toezicht vervaardigde lakens hield hij zich bezig. Alvorens echter bij
den eigenlijken lakenhandel van Den Bosch stil te staan, willen we
eerst even aandacht schenken aan den aard en de herkomst van de
grondstof, die in de Bossche lakenindustrie werd gebruikt.
Naast het gebruik van Kempensche of hierlandsche wol, gewonnen
i) B. 8, art. 1.
) v. Zuylen, Stadsrekeningen, I, blz. 64.
ï) Nog in 1493 stelt Elyas van der Venne, drapenier van Den Bosch zich
tijdens de Koudemarkt te Bergcn-op-Zoom voor een financieele verplichting borg
met „vijf huysen ende woeninghen metten poorten, hoven," schueren ende toebehoirten neffens een ghestaen in de noort gasthuusstrate ende in de wijngaertstrate".
Tijdens dezelfde markt verklaart hij dat hij 48 pond groot Vlaams ter hand zal
stellen aan „Janne Colet tot behouff van Henrye Stantonne, coopman van Lonnen
of anderen".
2
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van de schapen, die in groóte kudden in de Meijerij van de stad
werden gehouden, maakte de Bossche lakenindustrie reeds zeer vroeg
voor de vervaardiging van de betere soorten lakens gebruik van wol,
die uit Engeland werd ingevoerd. Het bewijs daarvoor hebben we
aan staatkundige verwikkelingen te danken, die nooit nalaten op den
internationalen handel hun invloed te laten gelden. Zoolang de
landen van in- en uitvoer in vriendschappelijke verhouding tot elkaar
staan, gaat alles ongestoord, maar zoo gauw daar verandering in
komt en het importeerend land heeft zijn industrie voor een groot
deel van dien invoer afhankelijk gemaakt, kan dit in groóte moeilijkheden geraken. Het exporteerend land beschikt dan immers over «en
machtig wapen, dat, wanneer het gehanteerd wordt, op de industrie
van den vijand catastrophaal werkt: n.l. de blokkade op de importgoederen. Van den anderen kant is dit wapen moeilijk zoo aan te
wenden, dat alleen de vijand en vrienden en neutralen er niet onder
te lijden hebben. Om dit ongerief zoo klein mogelijk te maken, moeten
er uitzonderingen worden gemaakt, waarbij, om misbruik te voorkomen, een nauwkeurig bureaucratisch apparaat alles dient te regelen
op officieele papieren. Van deze laatste kunnen de historici uit het
nageslacht profiteeren. Een en ander nu zien we verwerkelijkt in
Vlaanderen, toen Hendrik III, koning van Engeland, einde 1270,
tijdens een staatkundig conflict bet embargo liet leggen op den uitтоег van Engelsche wol en huiden naar het graafschap. Ook Brabant
zou van dien strijd de nadeelige gevolgen hebben ondervonden, wan
neer het onder de werking van de blokkade was gevallen. Zoover
evenwel kwam het niet. De koning verleende aan de Brabantsche
(kooplieden uitvoerlicenties, onder voorwaarde echter, dat zij onder
eede beloofden, de wol niet aan zijn vijanden, de Vlamingen, te verkoopen. In de licentielijsten nu, die in de kanselarij-registers te Londen
bewaard worden, vinden we onder het jaar 1271 de namen van een
zekeren Hendrik van „Boleduk" en „Theloman" of Tieleman van
Aken uit Den Bosch opgenomen, die ieder voor een licentie van
veertig zak wol staan geregistreerd. Van elders nu weten we, dat het
gewicht van een zak 165И K.G. bedroeg, zoodat beide Engeland
vaarders dus in het jaar 1271 reeds 13.220 K.G. Engelsche wol naar
1
Den Bosch hebben verscheept ).
1) Gooisens, Onontgonnen Brabant, blz. 6, e.V.; Smit, Bronnen, I, no. 49,
blz. 12, blz. 13; de Sturler, Relations politiques et ¿changes commerciaux, blz. 128129, blz. 132; Berbén, Guerre économique, blz. I, e.V.; Rogghé, Jacob van Arteveltde, Eerste dee!, blz. 12.
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Ook in de veertiende eeuw duurde de import van Engelsche wol
voort. Maar ook thans weer ontstond een conflict tusschen Vlaanderen en Engeland. Einde 1336 namelijk geraakte de Engelsche
koning, Eduard III, in oorlog met Frankrijk over de Fransche successie. In den loop van dit conflict nu liet de francophiele graaf van
Vlaanderen, Lodewijk van Nevers, Engelsche kooplieden, die in
Vlaanderen vertoefden, arresteeren. Evenals Hendrik III dit gedaan
had, hanteerde ook deze Engelsche koning het meest effectieve wapen
tegen het graafschap. Later nog verbood hij bovendien den invoer
van laken. De Brabantsche kooplieden werden andermaal in bescherming genomen. Hun werd toegestaan om ieder half jaar een of
twee burgers voor den aankoop van wol naar Engeland te zenden,
om daar „ès estaples" de voor de stedelijke industrie benoodigde wol
in te slaan. Onder de Brabantsche steden, die de concessie ontvingen,
vinden we wederom Den Bosch vermeld. Steeds blijken er in deze
eeuw Bossche kooplieden voor den aankoop van wol naar Engeland
te zijn gegaan. Tusschen de jaren 13^8 en 1361 ontmoeten we de
Bossche kooplieden Pieter Luning, Jan „Ie Rider de Hertowebusk"
en „Jan de Hertowebusk" in Engeland, terwijl een lijst uit het jaar
1366, waarop kooplieden vermeld worden, die frauduleus wol uit
Engeland uitgevoerd hadden met ontduiking van den c u s t o m ,
behalve lieden uit Leiden, Rotterdam en Delft ook Bosschenaren
noemt. Al hebben we hiervoor geen rechtstreeks bewijs kunnen
vinden, zoo mogen we veilig aannemen, dat de Bosschenaren sinds
de vestiging in 1346 van den Engelschen wolstapel in Calais, evengoed als de drapeniers uit andere steden, connecties met Calais hebben gehad. Bovendien bleven zij steeds een deel van de grondstof
in de Nederlanden zelf betrekken 1 ).
Ook nog in de vijftiende eeuw bleef het gebruik van Engelsche
wol aanzienlijk. In de reeds genoemde ordonnantie op het snijden
en verkoopen van laken van 1403 wordt uitdrukkelijk naast de
„uytdragende kempensche wolle", melding gemaakt van „engelsche
wolle" en „schotsche wolle" 2 ).
Deze laatste twee wolsoorten vinden we ook in de ordonnantie
1) Hans U. B. II, no. 600, noot 3; 'de Sturler, Relations politiques et échanges
commerciaux, biz. 389, biz. 464, biz. 46$, biz. 513; Niermeyer, Delft en Delfland,
biz. 92; Posthumus, Leidsche lakenindustrie I, biz. 183, biz. 184. v. d. Linden,
Leuven, biz. {I.
î) De Schotsche wol was van mindere kwaliteit dan de Engelsche en werd voor
de vervaardiging van mindere kwaliteit weefsels gebruikt; B. 42, art. 8. art. 9.
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op „die draperyen ende wolwerc" van 1471 terug. Eerst in 1529
wordt gewag gemaakt van de verwerking van Spaansche wol naast
de Engelsche en de beste Kempensche wolsoorten. Deze wol moest
sindsdien de sterk verminderde aanvoer van de Engelsche wol vervangen. In Engeland zelf was n.l. de lakenindustrie tot grooten bloei
gekomen, wat tot gevolg had, dat de nationale wolproductie grootendeels door de inlandsche lakenindustrie werd opgeëischt. Slechts
aarzelend en met tegenzin gingen de lakenmakers in Den Bosch
tot het gebruik van de mindere Spaansche kwaliteit over 1 ).
Was dus de Bossche lakenindustrie in haar grondstofaanvoer goeddeels van aanvoer uit den vreemde afhankelijk, niet minder voorzeker was zij sinds het begin der vijftiende eeuw ook ten aanzien van
haar afzet op vreemde markten aangewezen. Over den lakenhandel
van Den Bosch naar den vreemde willen we thans spreken. Zoolang
het kleinbedrijf het overheerschend bedrijfssysteem was, dat bij de
productie werd gebruikt, was uiteraard het exportkarakter der lakenindustrie nog niet groot. Wel handelden de gewantsnijders in heele
lakens en ontmoeten we in het begin van de veertiende eeuw in de
rekeningen van de kantoren der Duitsche orde te Mariënburg en
Königsberg ook „Bussche" lakens, een deugdelijke aanwijzing om
tot een exportindustrie van uitgesproken internationaal karakter te
concludeeren, levert dit enkele gegeven toch niet 2 ). Een dergelijke
aanwijzing is te vinden in een fragment uit de ordonnantie op het
snijden en verkoopen van laken, dat van 1403 dateert. De passage,
<He we op het oog hebben, luidt:
„Item want voel oncosten vallen ende eede werden geswoyrn
van menicherhande goede, dat ghecoft wordt ende vercoft
buten lande, etsy van laken of van eenigherhande anders
waren, hetsy op Schoenen oft in Pruysen oft tot Vranckenvoert, oft waer dat sy, dat men daer ghenen cijns afgheven
en sal, indien dat die comenscap gevallen sy op gheen side
van den crommen wyel van Werckendamme ende voert
totter borch van Nymegen ende op gheen side van den Grave
ende alsoe voert tot Cattenryt ende vandaer voert tot Tuernouder voert wederom tot den crommen wyel toe" 3 ).

i) B. 105, art. 2; B. 161, art. 2.
2
) Hans. U. B. II, no. 677, noot 1.
' S) B. 33, art. 7.
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Drie afzetgebieden dus worden met name in deze ordonnantie
genoemd:
a) Schonen, het kleine vooruitstekende schiereiland in den ZuidWesthoek van het tegenwoordige Zweden, waar de Sont zich met
de Oostzee verbindt b) Pruisen en c) Frankfort aan den Main.
a) Schonen, waar tot de tweede helft der vijftiende eeuw enorm
veel haring gevangen werd, was reeds in de vroege middeleeuwen
(12de eeuw) een trefpunt van handel en verkeer voor geheel Noorden West-Europa. Van ouds trokken de jaarmarkten, die er in het
seizoen van de haringvangst (25 Juli—29 September) te Falsterbo
en Skanör werden gehouden, een ongekende handelsbeweging tot
zich. Geen plaats van eenige beteekenis of zij bezat in dit gebied een
„vitte", d.i. een handelsfactorij, waarop de kooplieden tijdens het
handelsseizoen in „boeden" of houten tenten woonden. ledere stad
had er een „voogd", die met enkele bijzitters binnen het rechtsgebied
der „vitte" het eigen stedelijk recht toepaste. Tot deze plaatsen behoorde ook 's-Hertogenbosch. Via de IJsel voeren de Bossche koggen
naar Kampen om van daaruit, aangesloten bij de Kamper vloot,
de heenreis te aanvaarden. Officieel dateeren de rechten der Bosschenaren op Schonen van 1363. In dit jaar toch gaven de hertogen
Wenceslaus en Johanna de stad verlof om jaarlijks tot voogd te
benoemen
„eenen wittigen manne utter meyerien van sHertogenbossche
opt d'lant, van alien lude ende cooplude aldaer comende ute
onser Stadt ende meyerien van sHertogenbossche voirsz. ende
van allen anderen lude ende cooplude, die comen willen
onder sijnre voechtdien ende beschermenissen".
Deze voogd bezat hooge jurisdictie, wanneer het vonnis gewezen werd
„bi rade altoes dierre viere persoenen, die onse voirsz. stadt
ende scepenen hem jaerlijcx seien sijn sculdich mede te geven
en bi te setten."
Vóór de officieele erkenning der rechten van de Bosschenaren op
Schonen stonden de Bossche kooplieden vermoedelijk onder de jurisdictie van den voogd van Kampen. Het is immers geen toeval, dat
koning Waldemar III van Denemarken in 1363 aan 's-Hertogenbosch dezelfde juridische en economische rechten verleende als Kampen reeds bezat. Deze stad had n.l. al in 1307 het recht op een vitte
verkregen. Dit charter van 1363, waarbij de Deensche koning aan de
burgers van Den Bosch het recht verleent om een factorij op Schonen
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te stichten en hun meerdere economische en juridische voorrechten
verleende, is voor onze kennis van de Bossche handelsbeweging op
Schonen van groot belang. Daardoor toch leeren we de rechten van
de Bossche Schonen-vaarders van nabij kennen. Wat nu hun economische rechten betreft, valt o.m. te wijzen op het recht om, wanneer
en zoo dikwijls zij ergens met hun schepen in het gebied van Schonen
aanleggen, deze veilig te lossen en hun goederen, onverschillig of die
bestaan uit zout, wollen of linnen lakens, was, bontsoorten of andere
waren, hoe ook genaamd, vrij naar land en naar hun tenten of verblijven te voeren, zonder daarin door de voogden van den koning,
door de „waghenkerle" '), de „pramkerle" of „schuteman" 2 ) of
anderen gehinderd te worden. In hetzelfde charter kunnen we ook
lezen, dat de belangrijkste retourlading der Bosschenaren, wanneer
zij Schonen verlieten, bestond uit haring, hout en paarden 3 ). Waar
was de Bossche vitte gelegen? Een privilege door Koning Albrecht
van Zweden in 1368 aan Elburg gegeven, zegt hieromtrent:
„ W i . . . . gheven und late ene sunderlike vitte up unsum lande
vor dem huus to Valsterboden und laten ende in twen velden:
dat ene velt is de helfte der vitte vor déme slote to Schonör,
dat de Vlaminghe pleghen to liggene, de andere schut an de
Busscher vitte" 4 ).
Een duidelijker antwoord nog geeft ons een document van 1442.
In dit jaar oorkonden n.l. een aantal voogden van Hanzesteden, dat
een burger van Kampen, Hendrik de Bie genaamd, voor de stad Den
Bosch vitte, aarde en vrijheid aangenomen heeft in plaats van Walter
Koelbor, den door Den Bosch uitgezonden voogd. In de betreffende
oorkonde lezen we:
„ . . . . so hevet Hendrick de Bye vorscreve an ons versocht,
begeert und angenomen van der stadt wegen van Den Bossche
de vitte, arde und vriheit, als de geleghen is tot Schonör" 5 ).
1) Wagcnvoerders.
) Schippers.
3) B. IJ; B. 18, art. 1, art. $, art. 9, art. 11, art. I J ; ook B. $5; B. $6;
Registers van charters en bescheiden v. het Oud'-archief van Kampen, I, no. 19,
no. 39; Hans U. В., IV, по. 54> п о · Іб7> п о - 97"; Blok, Hollandsche stad,
Middeleeuwen, biz. 207. Post, Geschiedenis, biz. 79. Schäfer, Falsterbo, biz. 6 j ,
e.V.; Daenell, Hanse, II, biz. 202; Kuske, Kölner Fischhandel, biz. 232, e.V.;
Brugmans, Amsterdam, biz. 23; Meilink, Nederlandsche Hanzesteden.
*) Hans. U. B. IV, no. 273.
5) B. j j .
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Nog in 1471, toen de handelsbeteekenis van Schonen wegens het
plotseling verdwijnen der haringscholen in deze streken weinig meer
te beteekenen had, zond 's-Hertogenbosch nog lakens naar deze
streek en was de publiekrechtelijke vertegenwoordiging van de stad
1
in den vorm van een voogd met vier schepenen nog intact ).
b) het afzetgebied in Pruisen, waarover de ordonnantie op het
snijden en verkoopen van laken van 1403 spreekt, sluit aan bij het
geen de rekeningen van de Duitsche orde over „Bussche" lakens
vermelden. Uit dezen tijd dateeren ook de handelsbetrekkingen met
de Hanze 2 ). In het handelsboek van den Hamburger koopman Vicko
von Geldersen (tweede helft van de 14de eeuw) worden dan ook
Bossche lakens vermeld 3 ) .
c) Als derde afzetmarkt vinden we Frankfort aan den Main ge
noemd. Dank zij de begunstiging door Lodewijk van Beijeren en
i) B. 78, art. 126.
) De vraag, of Den Bosch zelf een Hanzestad was, m.a.w. het recht bezat
van de privilegiën mee te genieten, die het deel waren van den Duitschen koopman in bepaalde handelscentra als Brugge, wordt door Schäfer bevestigend beantwoord. Meilink komt op grond van nauwkeurig onderzoek tot een negatief
resultaat. Het Nederlandsche Hanzegebied vond een scherpe begrenzing in de
westgrens van Friesland, het Oversticht en Gelre. Geen stad uit verder gelegen
streken heeft het Hanzelidmaatschap ooit kunnen verkrijgen; Schäfer, Deutsche
Hanse, blz. 39; Meilink, Nederlandsche Hanzesteden, blz. 30, blz. 102; K. Koppman, Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256—1430, VI, blz. 433;
,.daermede dat desclve Busscheners und andere van buten der H a n s z e " . . . .
3) H. Nirrnheim, Das Handlungsbuch Vickos von Geldersen, Ini. blz. LXV,
c.v. Ook in de Ommelandvaart hebben de Bosschenaren een rol gespeeld. Denkelijk
waren het de Bossche Schonenvaarders, die buiten het haringseizoen voor hun
kogge emplooi zochten. In de jaren 1364—136; traden zij van in Amsterdam
ingevoerde goederen (rogge) als bevrachter op.(Smit, Amsterdam, blz. 94). Dergelijke tusschenhandel met vreemde havens (vrachtvaart) in handen van Bosschenaren ontmoeten wc ook in 1426, wanneer de Wendische steden in oorlog raken
met koning Erik van Denemarken en de Hollanders van den strijd gebruik
trachten te maken om hun handel op de Oostzeelanden en Scandinavië uit te
breiden. De Wendische sloten hierop de Sont en trachtten het verkeer met Eriks
gebied te beletten. Ook 's-Hertogenbosch werd door hen van hun vijandschap
met Erik in kennis gesteld (19 November 1426). Zij verzochten den magistraat
de burgers te waarschuwen, de rijken van den koning niet te bezoeken, geen
goederen in schepen van den vijand te laden en geen handel met zijn rijken te
drijven. Den Bosch antwoordde wel de waarschuwing aan haar burgers te zullen
doorgeven, maar was wellicht evenmin als andere steden van zins den tusschenhandel op te geven; Daenell, Hanse, I, blz. 230, e.v. Poelman, Bronnen, I,
1122—1499, no. 1061, no. 1063; Hans U. В. IX, по. 646.
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Karel IV kregen de missen van deze stad, de vastenmis en de herfstmis, tusschen de jaren 1300—1400 den titel van „Kaufhaus der
Deutschen". Van het geheele achterland van Hessen-Nassau en van
het midden- en nederrijnsch gebied brachten er de wevers hun
producten ter markt en kochten er de noodige ruwe wol en hun
verfstoffen in. Maar tegen de fijnere Brabantsche weefsels, uit Engelsche wol vervaardigd, moesten hun weefsels het afleggen. Uit de
koopmansboeken van een tweetal kooplieden uit Regensburg, Willem
en Mattheus Runtinger, blijkt, dat deze kooplieden in de jaren
1383—1407 Italiaansche waren, — fluweel, zijde, katoen, bombazijn,
kruiden, zuidvruchten, koralen en glas —, afkomstig uit Venetië,
Bologna en Lucca op de missen brachten en er Brabantsche weefsels,
o.a. ook uit 's-Hertogenbosch, inkochten om deze via den Donau
naar "Weenen en Italië te vervoeren 1 ). De artikelen, die beide kooplui
op de missen brachten, waren voor de Brabanders een begeerde
retourlading. Dat het juist deze goederen waren, welke de Bosschenaren op de terugreis meebrachten, blijkt uit een brief, die het stadsbestuur van Bergen-op-Zoom in 1490 naar dat van Munster zond
over het vrijgeven van goederen, die op weg naar Bergen-op-Zoom
in strijd met de vrijheid van de Bergsche jaarmarkten in beslag genomen waren. Blijkens den inhoud van dien brief werd het beslag
gelegd op
„zekere huere goide van speceryen, wilt werck 2) ende drooge
waire 3 ) bij hen 4 ) gecocht tot Francenvoirt, ende oie twee
wagens met wassche geladen, hen luden toebehoirende,
comende van Lubeke" 5 ).
Toen de handelsbeteekenis van Schonen in de tweede helft van de
vijftiende eeuw sterk afnam, kreeg de afzet der Bossche lakenproductie aan de Hanze belangrijke beteekenis. In hoofdzaak werd
door haar leden de productie op den stapel te Brugge opgekocht.
Een deugdelijke aanwijzing hiervoor levert een overeenkomst van
1466, gesloten tusschen den „Duitschen koopman" en de Bossche
drapeniers. Sinds „vorledene tyden" — aldus de overeenkomst —
1) Dietz, Frankfurt, I, blz. гу, Ыг. 28.
2) Pelswerk.
3
) Gedroogde artikelen, als krenten, rozijnen e.a.
4
) De Bossche kooplieden.
5
) Registers van procuratiën en certificatiën. Gemeente-archief, Bergen-op-Zoom,
R. 391, folio 175, recto.
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brachten de drapeniers hun weefsels naar den stapel in de lakenhal
te Brugge. „Ene langhe tijd van jaeren" waren zij hiermee opgehouden, omdat zij naar hun oordeel onvoldoende betaald werden.
Zij hadden hun lakens daarom „in manche lande buyten den stapel
gevoert te coepe" en zelf „oestwarts" gebracht 1 ). Maar thans waren
partijen het blijkens de overeenkomst weer met elkaar eens geworden.
De geheele lakenproductie der Bossche drapeniers zou voortaan weer
naar den stapel worden gebracht en daar, zij het voor de drapeniers
op eigen „eventuyre" 2 ), verkocht worden. Dit risico echter was
naar het oordeel van den Duitschen koopman niet zoo groot, want
hij zou wel koopen en een behoorlijken prijs betalen, immers
„de coepman en twivelde nycht, makeden si und drapenierden
ere lakenen gued ,so se van olden tyde plaghen te w e s e n e " . . . .
Eén drapenier nochtans wilde niet tot de overeenkomst toetreden,
„menende sine laken to sendene oestwart unde de verkoepen
to siner geliefte bynnen edder buyten der stad vornomet".
Weshalve de Duitsche koopman aan Lübeck en Hamburg schreef
geen lakens van 's-Hertogenbosch door te laten zonder stapelcertificaat; de weerspannige zou dan wel tot den stapel terugkeeren s ). Op
deze manier werd door de Hanze bereikt, dat de Bosschenaren hun
lakens niet zelf buiten bemiddeling van de Hanzekooplieden naar het
Oostzeegebied konden voeren en de concurrentie, die voor hen kon
!) In I4JI geeft Den Bosch een schrijven met klachten mee aan den Duitschen
koopman over de behandeling van Bossche burgers te Lübeck. Daar deze vreesde,
dat de kooplui, die door het gebied van Den Bosch reisden, door gevangenneming
en arrestatie van goederen van dit optreden nadeel zouden ondervinden, waarschuwde hij Lübeck te letten op de gevolgen, die een onrechtvaardige behandeling
voor de inwoners van Lübeck kon hebben. In 1461 richtte de stad zich tot Lübeck
met een klacht over de behandeling van Herman Willemssoen uit Den Bosch. Burgers van Lübeck weigerden hem te betalen wat ze verschuldigd waren. Naar hun
oordeel was hij Engelschman, immers woonde en verkeerde hij in Engeland en
behoefde hem wegens den strijd tusschen Lübeck en Engeland niet te worden
betaald. 's-Hertogcnbosch deelde dit standpunt niet. Herman was poorter van
Den Bosch, had er huis en hof en vertoefde slechts van tijd tot tijd voor het
doen van zaken in Engeland. De stad verzocht daarom aan Lübeck Herman recht
te verschaffen, Poelman, Bronnen, I, no. 2012, no. 22(2.
2
) Er bestond vcor den Duitschen koopman geen verplichting tot koopen; er
was dus van geen collectief leveringscontract sprake.
3) Hans. U. B. IX; no. 260, no. 274.
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Piivilege van Woldemar III, Koning van Denemarken, waarbij deze aan do
burgers van Den Bosch het recht verleent om een factorij op Schonen te stichten en hun dc7clfdc economische en juridische vooirechten verleent als die van
Kampen bezitten. 12 September 1363.
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ontstaan, de pas werd afgesneden. Deze stapeldwang paste wel
volkomen in het systeem van marktbeheersching dat de Hanze in
deze jaren volgde. Door middel van economischen dwang wilde zij
bereiken, dat de lakenproductie van de Nederlanden alleen te Brugge,
onder het bereik van haar kantoor, ter markt kwam.
Toch heeft zich deze regeling niet in een lang leven mogen verheugen. Reeds vijf jaar later, in 1471, besloten de te Lübeck vergaderde afgevaardigden der Hanzesteden aan den koopman te Brugge,
aan alle Hanzesteden en aan de steden in Holland, Zeeland en
Brabant te schrijven, dat geen lakens meer in de Hanzesteden mochten
worden ingevoerd, die niet op den stapel te Brugge waren geweest.
In het reces nu, waarin de besprekingen zijn neergelegd, wordt —
naast Den Haag, Amsterdam, Gouda, Leiden, Naarden, Haarlem,
Schiedam en Monnikendam, Mechelen, Lier, Diest en Vilvoorde —
ook 's-Hertogenbosch met name genoemd 1 ). Welke houding de stad
tegen de beslissing wel ingenomen mag hebben, vernemen we jammerlijk niet. Andere steden, zooals Leiden, hebben zich, gesteund
door de landsheerlijke politiek, ernstig tegen den maatregel verzet.
Op de dagvaart, die in 1474 tusschen Holland en de Hanze plaats
vond, nam Leiden zelfs een beslist afwijzende houding tegen den
gestelden eisch in. Amsterdam had reeds in 1471 verboden nog langer
lakens naar Brugge te zenden. Sindsdien moest de Hanze, waarvan
de macht in deze jaren toch al sterk tanende was, dit strijdmiddel
dan ook opgegeven 2 ).

Sinds de tweede helft van de vijftiende eeuw kregen ook de betrekkingen met de jaarmarkten te Antwerpen en Bergen-op-Zoom
voor den Bosschen lakenhandel bijzonder belang. Tesamen vormden
de markten van beide steden één cyclus en waren echte wisselplaatsen
van interregionaal en internationaal karakter s ). Omdat de lakenhal
1) Posthumus, Bronnen, I, no. 422, biz. 482. Ook deze tekst demonstreert dat
Den Bosch niet als Hanzestad werd aangemerkt.
г
) Niermeyer, Historische Schets, afl. 6. Juni 1943, blz. 336; Posthumus,
Leidsche Lakenindustrie, I, blz. 248; Brugmans, Amsterdam, blz. 26—30.
3) De jaarmarkten, op de eerste plaats ontmoetingspunten tusschen producent
en consumenten, ontwikkelden zich tevens tot middelpunten tusschen kooplieden
onderling. Sommigen, zooals die te Antwerpen en Bergen-op-Zoom groeiden
uit tot centra van interregionale commercicele uitwisseling. Niermeyer, Historische
Schets, Juli/Augustus 1943, blz. 382.
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37°
te Bergen-op-Zoom aan Vlaamsche steden was verhuurd, huurden
de meeste drapeniers van Den Bosch, zooals ook de ingeischen
deden, een voorkamer bij de inwoners 1 ). Slechts bij uitzondering
bedienden zij zich van kramen. Te Antwerpen hadden ze een standplaats in de lakenhal. Hier moesten ze van alle regelbaar laken, dat
ze te koop brachten of verkochten, gelijk halgeld betalen 2 ). De
registers van procuratiën en certificatiën en de protocollen van rentebrieven en recognitiën (geloften), die zich in het gemeente-archief
te Bergen-op-Zoom bevinden, geven ons een indrukwekkend beeld
van de internationale' betrekkingçp> die de Bosschenaren onderhielden. De transacties die ze afsloten, bepaalden zich niet tot kooplieden uit de Nederlanden, vooral met Neurenbergers, Augsburgers,
kooplieden uit Frankfort, Londen en Keulen werden overeenkomsten
aangegaan 3 ).
Tot hoever de Bossche weefsels waarschijnlijk doordrongen, mogen
we besluiten uit een brief, die Danzig in 1464 aan den Engelschen
koning, Eduard IV, zond. In dezen brief wordt n.l. verklaard, dat
de Brabantsche lakens in Hongarije, Polen, Bohemen, Silezië, Moravie, Littauen en Rusland boven de Engelsche weefsels gezocht worden. Het is vrijwel zeker, dat ook Bossche lakens daartoe hebben
behoord 4 ).
Duidelijk valt het accent bij den hierboven geschetsten gang van
zaken op den export van lakens afkomstig van de stedelijke industrie.
Toch is ook de doorvoerhandel in lakens een factor geweest, die in
een beschrijving van den Bosschen lakenhandel niet mag ontbreken.
Evenals te Leiden echter bevond zich ook in 's-Hertogenbosch deze
handel niet in handen der drapeniers. Deze mochten alleen lakens
verkoopen, welke in Den Bosch vervaardigd waren 5 ). De tusschenhandel was in handen van Bossche kooplieden, die geheel buiten het
productieproces stonden. Zij kochten op van de zelfstandige wevers
1) De Engelschen stonden heelemaal niet op de markt. Zij hadden 61 kamers
ter beschikking in de Engelsche straat. Slootmans, Bergen-op-Zoomsche jaarmarkten, blz. 24; Slootmans, Bosschenaren, blz. 37, e.v.
2) B. 78, art. 102.
9) Registers Van procuratiën en certificatiën. Gem. Archief Bergen-op-Zoom,
R. 390—39J, Protocollen van rentebrieven en recognitiën (geloften). Gem.
Bergen-op-Zoom, R. 279—389.
*) Hans. U. В., IX, no. 149.
5) Cfr. Posthumus, Leidsche lakenindustrie, I, blz. 264.

m
en dreven ook handel in'weefsels, die zij elders kochten en weer
elders verkochten. Hierop wijzen meerdere bewijsplaatsen, waarvan
we er enkele laten volgen. In 1463 leggen Pieter Cole en Herman
Ghijsel van 's-Hertogenbosch tijdens de Paaschmarkt voor schepenen
te Bergen-op-Zoom een verklaring af omtrent enkele Leidsche teerlingen lakens, die ze hadden gekocht. In 1471 verklaart Jan van den
Broek uit 's-Hertogenbosch aan Johan Hermans uit Haarlem dertig
schellingen schuldig te zijn voor wollen lakens, die deze in de eerstkomende Paaschmarkt zal leveren. In 1482 belooft Hendrik Goorts
onder eede aan Jacob van der Capelle, koopman van Doornik terzake van „zekeren comenscappen van doernicschen lakenen" 23
schellingen af te betalen. Blijft hij met de betaling van één termijn
in gebreke, dan wordt de restant hoofdsom direct opeischbaar en
vervalt de afbetalingsovereenkomst ^ .
In 1485 verhandelen Bossche kooplieden Leidsche lakens naar
Westfalen. In dit jaar zendt Cornells Zonnevelt, lid van de vroedschap te Leiden, op last van Maximiliaan ván Bourgondië een schrijven aan Jonkheer Clais, graaf van Teckelenburg, betreffende de
arrestatie van twee pakken Leidsche lakens, toebehoorend aan Jacob
de Wit, poorter van Den Bosch, die de gebroeders Hendrik en Willem Willemsz. hadden doen arresteeren г ) . Klaarblijkelijk dus oatplooiden de Bossche kooplieden een krachtige commercicele bedrij
vigheid en vonden zij in het bemiddelen tusschen vreemdelingen
een voldoende arbeidsveld om hun koopmansstreven te bevredigen.

Nog in de tweede helft van de vijftiende eeuw begon de Bossche
draperie in een impasse te geraken. De achteruitgang van de Hanze,
de invoermoeilijkheden van de Engelsche wol en de klachten "over
de kwaliteit van het product — waartegen de ordonnantie op „die
draperyen ende wolwerc" van 147Ì maatregelen nam — hebben
Den Bosch haar naam als lakenstad doen verliezen. Hierbij kwam
nog, dat de nooit afgestorven industrie van het platteland op het
einde der vijftiende eeuw als nimmer tevoren begon te floreeren.
Vooral de vraag naar goedkoopere lichtere stoffen vanuit Fransch-

1) Protocollen van rentebrieven en recognitiën, Gem. Archief, Bergen op Zoom,
R. 286, fo) 90; R. 97, fol. 116, vo.
2) Gemeente-archief Leiden, Secretarie vóór 1527, inv. no. 559, .Tresörierrekening over 10 November 148$—10 November i486, fol. 156 vo.
. . л

37*
Vlaanderen bracht in de lakennijverheid een heele omwenteling
teweeg. Kleine vlekken als Oisterwijk, Tilburg en Weert groeiden
uit tot industrieele plaatsen van beteekenis, terwijl de Bossche industrie, bij het wegvallen van haar vroegere afzetgebieden, met haar
zwaar geweven stoffen steeds meer achterop geraakte. Aangewezen
toch op het gebruik van dure grondstoffen moesten de drapeniers
hun prijzen, wilden zij niet met verlies werken, zoo hoog stellen, dat
concurrentie tegen de plattelandsnijverheid uitgesloten was. In plaats
nu van de stedelijke industrie om te bouwen en aan te passen aan de
nieuwe eischen van den tijd, hield de draperiewetgever, in de hoop
nog steeds een gedeelte van de oude afzetterreinen te zullen herwinnen en nieuwe afzetmarkten te vinden, aan de vervaardiging van een
kwaliteitsproduct vast. Hoe funest deze economische politiek is
geweest en tot welke gevolgen zij heeft geleid, leert ons een supplicatie, welke de wevers in i f j é tot den raad richtten. Blijkens dit
document beklagen zich de wevers, dat hun ambacht steeds meer
achteruitgaat, zij zelf de helft van het jaar geen werk hebben en
velen in armoede verkeeren. De oorzaak hiervan wijten ze aan de
afwijking van het technisch procédé, zooals dit in Holland, Weert,
Oisterwijk en andere plaatsen wordt toegepast, waar een eenvoudiger
techniek wordt gebruikt en bijna uitsluitend goedkoopere grondstoffen — de Spaansche en hierlandsche of Kempensche wol — worden
verwerkt. Terwijl zij hen met hun lakens laten „quacken", gaan de
lakenkooplieden naar elders, vooral naar Weert, om daar hun lakens
in te slaan. De overheid octrooieert wel de door de wevers voorgedragen nieuwe regeling, maar de industrie was allang te zeer verzwakt om haar oude concurrentiekracht nog te kunnen herwinnen 1 ).
Wel vinden we in deze jaren in 's-Hertogenbosch een bloeiende
industrie van laken-apprêtise. De ernstige financieele moeilijkheden,
waarmede de stad op het einde van de vijftiende eeuw te kampen
had, deden „die zesse gecommitteerden totten regimenté, beweynde
ende politie", welk college 12 Augustus 1499 tot saneering van de
stadsfinanciën was in het leven geroepen 2 ), uitzien naar middelen

1) B. 143, narratio; Posthumus, Leidsche lakenindustrie, II, blz. 1, e.v. Boeren,
Hart van Brabant, blz. 19, e.V.; N. W. Posthumus, Keurboek van Oisterwijk, in:
Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot Uitgave van Bronnen van
het Oud Vaderlandsche recht, 6-de deel, no. 1, blz. 179, blz. 191, blz. 197.
2) Zie blz. 310.
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om de stedelijke geldmiddelen te saneeren. Een van de maatregelen,
welke het college daarvoor in het leven riep, was de invoering van
een nieuwe industrie, de lakenbereiderij. De bedoeling ervan was,
om lakens, voor zoover die naar Frankfort en Boven-Duitschland
werden vervoerd, op dezelfde wijze te apprêteeren als dit in Antwerpen, Keulen en elders geschiedde. De route over land, die zich
van Antwerpen over Den Bosch en Venlo naar Keulen en Frankfort
bewoog, maakte de stad als doorvoerplaats voor de vestiging van
een dergelijke veredelingsindustrie bijzonder geschikt. Ook het expeditiebedrijf kon van deze gunstige ligging tegelijk profiteeren. Aan
den nauwen samenhang tusschen beide takken van bedrijf schonk het
college dan ook aandacht. De ordonnantie spreekt over:
„die lakenen te stoppen ^ , zwabben 2 ), basten s ), byesen 4 ),
scheeren 5 ), bereyden 5 ), verwen, packen ende van leeder lynen
laken ende coorden inné te packen β ), arbeyden 7 ), booden
loon, vœrluyden, cost, teeringe 8 ), lycoop 9 ), liggers 1 0 )".
Zoo was een wettelijke basis aanwezig, om zich intensief op dit
onderdeel van de lakenindustrie toe te leggen. Ook het saneeringscollege zelf had hooge verwachtingen van haar wettelijke arbeid,
„gemerci de coopmanscappen ende negotiatien, daerinne
gelegen, midts denwelcken dese stadt merckelycke geprouffitteert sal weesen in heuren wijn- ende bieracchijns, wechgelt,
1

) Gaatjes in het laken dichtmaken.
*) Het omnaaien van de zelfkanten van lakens met linnen voor het verven,
opdat men niet zal kunnen zien, dat de lakens aan het stuk zijn geverfd. Immers
daardoor behouden de zelfkanten hun oorspronkelijke kleur (het linnen laat
de verf niet door, waardoor de schijn gewekt wordt, dat de lakens in de wol
geverfd en dus beter en duurzamer geverfd en dus kostbaarder zijn).
3) Van een bies voorzien.
*) Na het ramen wordt niet zelden het laken door den droogscheerder geschoren.
*) Apprêteeren.
β) Uitgaven voor pakmateriaal.
') Uit de werkplaats op wagens laden.
8
) Loon- en verteringskosten voor de voerlieden.
<) Handgeld, dat men bij het afsluiten van een koop tegen latere betaling van
de koopsom placht te geven.
Ю) Zijn zooveel als factoors, commissionairs, die elders voor den verkoop zorg
dragen en daarvoor zeker commissieloon ontvingen; zie: Smit. Amsterdam,
blz. 56, B. 131.
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vestgelt,' craengelt ende anderssins, ende onse genedige heer
in zynen toll" 1 ).
• Inderdaad beteekende het werk van de commissie een nieuw, zij
het aanvankelijk ook beperkt, uitgangspunt voor een breede ontwikkeling van lakenapprêtise. In 1547 valt naast den invoer van
Engelsche en Vlaamsche lakens, import van lakens te constateeren
uit Maastricht, Oisterwijk, Tilburg, Weert, Kessel, Geldrop, e^a.
Duidelijk betrof het hier alleen de verdere bewerking van elders
gewevçn en gevolde stoffen, want van weverij en vollerij wordt geen
gewag gemaakt. Een goede illustratie van de industrie vinden we
evenwel eerst in een ordonnantie op den verkoop van wollen lakens,
welke van 1617 dateert. Naast de „plaetse lakens" (Engelsche en
Bossche) blijken belangrijke hoeveelheden ongeverfde "Weertsche,
Limburgsche, Kempensche en Vlaamsche weefsels, ook stametten,
fusteinen, karsaaien en baaien te worden ingevoerd, om, na het
ondergaan van het verf- en bereidingsproces, verder te worden verhandeld 2 ). In de zeventiende eeuw blijken de Bossche lakenkoopers,
die sindsdien op den voorgrond treden, nauw contact te hebben gehad
met de in 1616 in de Republiek opgerichte nationale organisatie van
lakenkoopers. Ter behartiging van hun belangen, vooral tegenover
de Merchants Adventurers (wagende kooplieden), bleken de Bossche
lakenkoopers meermalen met hen te correspondeeren s ) .
Spijkert en Messen.

-

Reeds uit de oudste keur der smeden, de meermalen aangehaalde
keur van 1302, blijkt, dat in dit jaar de smeden, waaronder de
spijker- en messenmakers ressorteerden, voor den afzet van hun
producten aan het naaste gebied rond de stad niet voldoende hadden.
In denzelfden gildebrief toch wordt gezegd, dat de smeden hun
„smededinghen" niet alleen in 's-Hertogenbosch verkoopen, maar
ook „buiten in onsen lande" (hertogdom Brabant) en in „andere
lande" 4 ). Vooral de markten van Brugge, later die van Antwerpen
!) B. 100, art. 2.
2
) B. 172, art. 1, e.V.; de Sagher, Enquête, blz. 478; Blok, Hollandsche stad,
Republiek, blz.- 187, e.V.; de Nie, Noord-Nederlandsche textielververij, blz. 13,
e.v.; Brugmans, Amsterdam, blz. 144; Boeren, Hart van Brabant, blz. 19, e.v.
3
) Posthumus, Lakenkoopers, blz. XLV, blz. 298; Bccrmann, Stad en Meierij,
blz. .243, c v .
*) B. 5, art. 4.
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en Bergen-op-Zoom, oefenden groóte aantrekkingskracht op de
smeden uit. In 1540 mocht niemand „tot Antwerpen, te Brugge, te
Bergen off tandere plaetsen" spijkers „verkoopen, verwisselen,
verthien nog slyten" dan die in de stad en haar vrijheid gemaakt
waren. Tevens moesten zij zijn voorzien van een vaantje met het
stadswapen erop 1 ). Met de beperking van den verkoop tot het
inheemsche product beoogde de gildewetgever de stedelijke productie
te vergrooten, terwijl het herkomstteeken den koopman een waarborg
bood, dat de spijkers, die hij kocht, „Bossche nagelen" waren. In het
belang der producenten streefde de overheid er dan ook naar den
goeden naam van het product in den vreemde hoog te houden. In dit
verband was het niet alleen voldoende, dat zij strenge eischen stelde
ten aanzien van de kwaliteit, ook in den handel zelf mochten de
gildebroeders er geen unfaire praktijken op na houden. Hoe gemakkelijk dit kon geschieden, blijkt uit een schrijven van 1484, door
den Bosschen magistraat tot het stadsbestuur van Bergen-op-Zoom
gericht. Vergezeld van de oudsten en aanzienlijksten uit het gilde,
waren de dekens der Bossche smeden voor hem verschenen en hadden
hun beklag gemaakt
„dát eenighe van hoeren medebruederen des ambachts voirsz.,
hanterende die comanscappe van den naghelen, in tyden hier
te voren ende oeck nu onlancx in corten daghen voirleden
weeren geweest in die Barghen -merct nu tegenwoirdigh ende
zeer corts voirleden, dair zij bedecktelijc ende met arghelist
hedden aan hen geslaghen quaet, vreemt ende valsch goet van
naghelen, menghende dat bedrieghelijc onder bosch goet van
naghelen, deen onder andere, verwisselt oft verhanteert voef
goet bosch goet, ende alsoe merkelijc fraude daerinne committeert, ende die coopluden also deerlijc daermede bedrogen,
als dat vael gebleke hedde".
*
Een dergelijke knoeierij, die niet alleen den spot dreef met het
belang van den koopman, maar vooral de reputatie van het Bossche
goed omlaaghaalde en een aanfluiting was van de „handwerkerseer"
kon onmogelijk nog langer getolereerd worden. De Bossche magistraatsleden verzochten daarom aan hun Bergsche collega's strenge
maatregelen tegen de gesignaleerde feiten te willen nemen. Liefst
door op de gewraakte praktijken eenzelfde straf te stellen, als in
Pen Bosch werd opgelegd, n.l. bij iedere geconstateerde overtreding
i ) B. 131, art. 17.
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een boete van 9 Bourgondische rijders. Het Bergsche stadsbestuur
1
deed dit dan o o k ) .
Vooral geschikt om aan te toonen, dat de Bossche spijkers in den
vreemde werkelijk een begeerd handelsartikel waren, is hun vermel
ding in de domeinrekeningen. In de rekening van 143 5/1436 ver
klaart Jan Bollaers, rentmeester van de Baronie van Breda:
„Item heb ie gecocht in de Paeschmarkt tot Bergen by Mat
theus den smit jegens Willem van Boextel van sHertogenbossche 8000-borstspijkers, coste ele xooo: i6 gr.; 4000 lasysers elc 1000: 22 gr.; 2500 dubbel asysers coste ele 1000:
j scell. 4 gr.; videlicet tsamen 32 scell. gr."
Omdat de gildedwang in 1435 rechtskracht had en het zoodoende
alleen aan de metaalbewerkers zelf was toegestaan in de door hen
vervaardigde producten te handelen, is het vrijwel zeker dat Willem
van Boxtel lid was van het Bossche ambachtsgilde.
In de rekening van 1450/1451 wordt meegedeeld, dat Nee'Bertels
op de Paaschmarkt te Bergen-op-Zoom haalde:
„aen de nagelmakers van sHertogenbossche И duisend borstspykers, costen 9 grooten, ende doen betaelt denselven nagel
makers van 4000 solderysen tot Halsteren verbesicht, coste
elc 1000: 12 scell."
En in de rekening van 1480/1481 wordt „Janne de Grave, smit
van sHertogenbosch van alderhande soerten van nagelen" als
crediteur vermeld 8 ) . Zeker is zoowel in den persoon van den afnemer,
als in de geleverde hoeveelheid een waarborg aanwezig, dat de
reputatie der Bossche spijkers boven het middelmatige uitstak.
Minstens zoo gezocht als de Bossche spijkers waren de Bossche
messen. In zijn*bekende beschrijving van de Nederlanden zegt de
Florentijn L. Guicciardini over deze industrie, wanneer hij over
Den Bosch komt te spreken:
„conficitur etiam hic (d.i. in Den Bosch) poene innumerabilis
numerus optimi temperamenti cultrorum" s ) .
De indruk, die hij dus van de industrie opdeed, wijst er op, dat
1) Slootmans, Jaarmarktvrijheid, blz. 11, blz. 29.
2
) Algem. Rijksarchief 's-Gravenhage, Domcinrekeningen (Commissie van
Breda) 1435/1436, DO. 332; 1450/1451, no. 334; 1480, 1481, no. 336.
3
) Guicciardini, Descriptie, blz. 247.
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's-Hertogenbosch in de zestiende eeuw een niet onbelangrijk centrum
voor de vervaardiging van messen is geweest. In dit verband valt
ook aan de geschenkenzendingen in den vorm van Bossche messen
waarde te hechten 1 ). Al krijgen we door deze wijze van uitwisseling
van goederen wel geen inzicht in den omvang van de industrie, de
kwaliteit van het product wordt er toch wel sterk door getypeerd.
De exportpositie der industrie kunnen we aantoonen met behulp van
een vonnis door den stadsraad in 1510 gewezen in een geschil
tusschen de smeden en de kramers, die ter uitbreiding van hun omzet
steeds meer artikelen tot hun bedrijf wilden trekken. We doelen op
de passage, waarin de raad verklaart:
„Want men bevyndt, dat die comenscap ende neringe van
Den Bosch messen verre vernaempt is, ende dat nu meer
mesmakeren zijn dan oyt waeren, ende omme tselve ambacht
ende neringhe in zynen viguer ende eeren te haldene, gemerct
dat mennich scamel gesel zijn broet daeraen wynt" *).
Toch waren het geen huisindustrieele ondernemers, die de vreemde
markten bezochten, maar handwerkmeesters. Immers de messenmakerij heeft zich niet weten te verheffen boven den vorm van het
kleinbedrijf, al waren daartoe alle voorwaarden aanwezig: kapitaal,
een groot aantal gezellen en gelegenheid tot export. Wel valt uit de
gildewetgeving een tendentie tot kapitalistische ontwikkeling en huisindustrie te ontdekken. In 1541 moet het in dienst nemen van meer
dan 5 knechten langs wettelijken weg aan banden worden gelegd.
Evenzoo werd de vervaardiging van „onbereyde en ongemaekte
messen" buiten de werkplaats van den meester verboden; alleen het
laten „besteeken tzy in koopere, silvere ende diergelycke" van de
„hegten off kruynen", waarvoor een speciale deskundigheid werd
vereischt, was toegestaan. Ook aan den handel in „lemmeren off
onvolmaekte en onbereyde messen" werd paal en perk gesteld 3 ).

1) In de rekening van O. L. Vrouwe Broederschap te Den Bosch 1 $29/1530
wordt melding gemaakt van het wegschenken van twee messen; De Maasgouw,
1943, blz. 35. 16 Januari 1569 schrijft bisschop Sonnius aan zijn vriend Viglius:
„Mino domino meo exiguum munusculum sive strenulam movi (nieuwjaarscadeau),
quale pauperes mittere soient nempc duodenam cultrorum cum sua theca",
P. F. X. de Ram, Francisci Sonii ad Viglium Zuichemum Epistolae, Brussel,
1850, blz. i n .
2) B. i n .
9) B. 131, art. 7, art. 32, art. 35.
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Deze reglementeering, die ten doel had de bedrijfsuitkomsten van de
gildemeesters ongeveer gelijk te doen zijn, was meer geschikt voor
de vervaardiging van een kwalitatief hoogstaand ambachtsproduct
dan voor vervaardiging van massagoed. Voor ver doorgevoerde
?rbeidsverdeeling toch was deze industrieele structuur niet geschikt.
Dit bracht de consequentie тег, dat de reputatie, die de Bossche messenindustriè alom genoot, uitsluitend op technische overwegingen
steunde. Juist de voortreffelijke getemperdheid der messen, maakte
het Bossche product bekend en gezocht. Hoe ver die faam ging,
blijkt, uit het feit, dat het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch zich in
1551 met Amsterdam in verbinding moest stellen, om de metaalbewerkers in die stad het namaken van het werk der Bossche smeden
en het gebruik van het Bossche stadswapen als oorsprongsteeken, te
doen verbieden 1 ). Zeker schuilden onder deze Amsterdamsche „contra venteurs" Bosschenaren van origine. Wanneer toch van 1531 tot
i j 79 om de strengheid der plakkaten te ontgaan 30 Bosschenaren de
wijk namen naar Amsterdam, tellen we onder deze réfugiés I J messenmakers. Ook na if79 hield die immigratie aan, zoodat van 1579
tot ι6ο62).χιθξ j8 Bossche burgers het Amsterdamsche poorterrecht
koopen· 1 ). Daarnaast zullen ook meerdere Bosschenaren zich louter
als ingeüietenen in deze stad hebben neergezet. Ook het Bossche
element blijkt dus niet- ontbroken te hebben onder de Zuid-Neder·»
landsche immigranten, die hebben meegewerkt om de grondslagen
*ап Amsterdam's grootheid te leggen.
>, ,
Huiden en schoenen. Ook. het looiers- en schoenmakersbedrijf had voor den afzet der
productie aan het stedelijk afzetgebied niet voldoende. Reeds in 1304
Aiond het product van beide industrieën in het interlocaal handelsverkeer een debiet. In. de corporatieve wetgeving van het schoenmakers- en looiersgilde van 1304 toch wordt het aan.de schoenmakers verboden om cenig ambachtsproduct te verkoopen op de
weekmarkten van een vreemde stad, gelegen tusschen Dordrecht en
Nijmegen of van een stad op gelijken afstand als beide steden van
's-Hertogenbosch verwijderd. Eenzelfde verbod gold ook voor de

1) v. Dillen, Bronnen, Eerste deel, no. 365.
2) Verder reiken de gedrukte gegevens niet.
S) v. Dillen, Bronnen, Eerste deel, blz. LXVIII.

379:
looiers bij den verkoop van „ruhne" ' ) , de belangrijkste hulpstof in'
de looierij, ten aanzien van de markten en steden tusschen Dordrecht
en Nijmegen gelegen 2 ). Vermoedelijk riep de corporatieve wetgever
deze beschermende bepalingen ter begunstiging van de eigen markten
en daarmee tevens van de eigen industrie in het leven. Dan blijkt
uit het verbod toch meteen, dat het aan de handwerkmeesters wel
toegestaan was, om verder afgelegen weekmarkten te bezoeken.
Al gauw dus overschreed de export de grenzen van het hertogdom.
Wanneer we afgaan op hetgeen Meilink en van .Dillen in andere
steden hebben waargenomen, mogen we zelfs ааппетещ dat ook
de Bossche schoenmakers jaarlijks met'de Schonen-vaarders mee naar
Schonen ' trokken, om daar tijdens het handelsseizoen hun ambacht
uit te oefenen 3 ) . Een dergelijke analogische interpretatie zou zeker
niet te "verdedigen zijn, wanneer er geen aanwijzingen waren, die'
aantoonen, dat de schoenindustrie in Den Bosch tegen het einde yan
de veertiende eeuw ongewone proporties had aangenomen. Wat toch
leeren ons de gegevens? Om de stedelijke industrie te beschermen
vaardigde inr 1398 de stadsraad van Keulen een maatregel-uit, die
ten doel had de mededinging uit de Nederlanden te beknotten. In
de toekomst werden de kwaliteitseischen, die aan de inheemsche
producten gesteld werden, voortaan ook aan de ingevoerde schoenen
voorgeschreven. Hiertoe werden twee.keuripeesters benoemd, waar
van een door de Keulsche schoenmakers en een door de „couflude".
Deze keurden dan voortaalj het, geïmporteerde schoenwerk en beslisten of het behoorlijk ; gemaakt was en „couf manshave" was 4 )^
Wat blijkt nu? Dat het meeste schoenwerk, dat te Keulen gcïmporteerd werd, uit Den Bosch afkomstig was. In tegenstelling met hetgeen
men zou verwachten, gingen de handwerkmeesters echter niet zelf
ri aar Keulen. Omdat in den even a^pgehaalden tekst sprake is van
^¿ouflude" en „coufmanshave") ¡waj de handel vermoedelijk in handen
van tusschenhandelaren, die het goed in Den Bosch opkochten én
in Keulen verkochten. We hebben het vermoeden dat het met de
kwaliteit van het Bossche produit wel in orde zal geweest zijn.
Daarvoor toch pleit dç strenge controle, die in Den Bosch op het
arbeidsproces en het vervaardigde product werd'uitgeoefend.'Reeds
!) Fijngemalen eikenbast.
2) B. 6, art. 3, art. 6.
*) Meilink, Ned:rlandsche Hanzesteden, blz. 190, blz. 214; ν Dillen, Middelceuwsche stad, blz. 94.
i '
*) ν. Loesch, Kölner Zunfturkunden, II, blz. 402—blz. 406.
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in 1377 waren er in het Bossche gilde naast vier dekens niet minder
dan zes keurmeesters aanwezig, waarvan drie afkomstig uit het corps
der schoenmakers, terwijl men zich bij de productie bijna uitslui
tend van corduaanleer en zeem- of schapenleer, de fijnere leer
soorten dus, bediende. Zelfs blijkt in deze jaren reeds een ver door
gevoerde vakspecialisatie aanwezig te zijn geweest. Immers, naast
de schoenmakers vinden we ook de „soelmekeren oft sloetmekeren"
(sandaal- of pantoffelmakers) gedocumenteerd 1 ) .
Ook de leerlooierij blijkt reeds in de veertiende eeuw tot een
exportindustrie van breede allure te zijn uitgegroeid. De veeteelt in
het land van Arkel, Gelre en het land van Overmaas verschafte de
grondstof, de huiden; run was in de Meierij van de stad en in de
stad zelf in groóte hoeveelheid en tegen lagen prijs bij de hand.
Wanneer er dan ook in de wetgeving van geen enkel ambachtsgilde
nog sprake is van een gildemerk — voor kwaliteitscontrole van
exportproducten van belang — blijkt dit bij de looiers reeds aanwezig te zijn. Van 1377 toch dateert de bepaling, dat niemand gelooid leer mag verwerken, koopen, verkoopen of uitvoeren
„het en sy gekoert ende met des ambachts teyken geteykent
by den geswoeren koermeisteren ende dekenen, die van
ambachtswegen daertoe geset sullen sijn ende geswoeren
hebben op beuren eedt" 2 ).
In 1407 behoorde het leer, dat gelooid was, vóórdat het gemerkt
werd, eerst gesneden te worden op de manier, zooals het op de
„coelscher merct" verkocht werd. Het merken bood dan een garantie, dat deugdelijk leer „tot Coelen of tot anderen gueden mercten"
verzonden werd 3 ).
Bij den afzet te Keulen speelden vooral de makelaars in deze stad
een bemiddelende rol 4 ). Maakten zij van hun vertrouwenspositie
misbruik, dan werd streng tegen hen opgetreden. In 1410 had een
Bossche looier aan den makelaar in leer, Peter Bloymgin, geld gegeven om het aan een Keulschen burger af te dragen. In plaats van
aan het overeengekomene te voldoen, verduisterde deze makelaar
het geld. Het gevolg van zijn onrechtmatig optreden was, dat hij uit

1)
2)
3)
4
)

B. 52, art. 2; B. $0, art. 5.
B. 35, art. j .
B. J2, art. 3, art. 4.
Zie blz. 349.
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zijn ambt ontzet werd en zelfs in geen andere „komanschaf" nog
ooit als makelaar mocht optreden 1 ). Evenals dit in Den Bosch het
geval was 2 ), nam ook in Keulen de waard nog vóór de tweede helft
der vijftiende eeuw de bemiddelende functie van den makelaar
over s ). Om dit aan te toonen, staat ons zeer interessante correspondentie ter beschikking, welke in 1448 tusschen Keulen en Den
Bosch werd gevoerd. Van meer belang nog is deze bewaard gebleven
briefwisseling voor een inzicht in de wijze, waarop destijds de leerhandel was georganiseerd. Hieruit toch blijkt, dat de Bosschenaren
in 1448 een collectief leveringscontract hadden gesloten met den
waard Herman von Garstorp. Dit contract hield de verplichting in,
dat aan niemand anders uit Keulen dan aan von Garstorp leer verkocht mocht worden. Kocht een Keulenaar in Den Bosch toch leer,
dan geschiedde de verzending niettemin toch aan ven Garstorp en
moest de kooper beloven het leer niet in Keulen zelf te verkoopen.
Met deze overeenkomst was het stadsbestuur in Keulen in het geheel
niet ingenomen. De stad vond haar strijdig met het algemeen belang
en verzocht daarom den Bosschen magistraat de overeenkomst nietig
te verklaren. Keulen drong aan op herstel van den vroegeren toestand, toen iedereen, die zich met den leerhandel bezighield, met de
Bossche looiers contact kon opnemen en aan geen handel-belemmerende beloften gebonden werd. Den Bosch evenwel voelde er, van
haar standpunt uit bekeken, zeer verklaarbaar, niets voor om aanstonds aan dit verlangen gevolg te geven. N a een ingesteld onderzoek toch was haar gebleken, dat de looiers door enkele Keulenaars
ernstig waren gedupeerd en daarom met een waard in contact waren
getreden, wat hun goed beviel. Zoo goed als zeker heeft Keulen met
het antwoord door Den Bosch gegeven, geen genoegen genomen en
uit représaille den leerimport verboden. Immers nog in dezelfde
maand (Juli 1448) deelde Keulen aan Den Bosch mee het inmiddels
in werking getreden importverbod te zullen opheffen, mits de collectieve leveringsovereenkomst werd geannuleerd *). Wellicht overtuigd tegenover de stapelstad aan het kortste eind te zullen trekken,
gaf Den Bosch dan ten slotte — zij het allicht met tegenzin — maar
aan den eisch der Rijnstad toe. Maar niet lang heeft de hertogstad

1)
2)
3)
*)

Kuske. Quellen, I, no. 466.
Zie biz. 349.
Zie biz. 229.
Kuske, Quellen, I, no. 1198, no. 1207, no. 1208.
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zich bij dit feit neergelegd. Het collectieve leveringscontract voorzag
in een behoefte en was ten aanzien van den afzet der Bossche looiers
in Keulen van te groot belang. Zoo kon het gebeuren, dat Keulen,
om \^elke reden dan ook, zich al na korten tijd naar de wenschën
der Bosschenaars moest richten. Reeds in 1459 trad de Hanze-koopmah en Italien-vaarder Gottschalk von Gylse ') als eenigste 'waard
op voor een aantal Bossche looiers. Uit de gegevens blijkt zelfs, dat
zij vóór hem nog met andere waarden in relatie hadden gestaan. • 1
Hoe ' was nu in ' de pralitijk de verhouding tusschen looiers en
waard? Meestal werd tot tevredenheid van beide partijen zaken
gedaan. Bij tijd en wijle echter liet de onderlinge verstandhouding
beslist te wenschën over en moest zelfs het openbaar gerecht de
tusschen partijen gerezen geschillen tot een beslissing brengen, wat
ook deze instantie niet altijd mocht gelukken. In dit verband zijn de
gegevens, welke bewaard bleven, bijzonder leerzaam. Uit beëedigdc
verklaringen, in 1459 door een drietal „underkooffer" 2 ) in leder
en zes leerbereiders voor het schepengerecht te Keulen afgelegd, blijkt
n.l. dat de Bosschenaren reeds Herman von Garstorp haddea verweten met het geld dat hun toebehoorde, zelf zaken te hebben gedaan.
Hij had er wijnen mee betaald. Von Gastorp, hun waard, was hierover erg verstoord geweest en had nu in rechten aangetoond, dat de
leerbereiders, die van hem leer hadden ontvangen, hem ongeveer
3000 Overlandsche Rijnsguldens schuldig waren. De Bossche looiers
hadden hem dus ten onrechte verdacht gemaakt.
Ook met Gottschalk von Gylse kwamen zij in conflict. Ouder
gewoonte en zooals dit ook door andere waarden vóór hem was
gebeurd, had hij aan een tweetal leerbereiders, Johan Dederichswijlre
en Peter Dijchmanne, leer van Den Bosch op crediet verkocht. Aan
Peter Dijchmanne voor niet minder dan 564 Overlandsche-Rijnsgulden 17 albi en aan Johan Dederichswijlre voor 70 gulden 11И
albus. De Bossche looiers maakten tegen deze afbetalingsovereenkomst
ernstig bezwaar. Vermoedelijk waren zij — niet ten onrechte —
bezorgd hun geld niet te zullen krijgen. Zij kwamen zelf naar Keulen
en begonnen zelf tegen de koopers in rechte betaling te eischen.
Maar de aangesprokenen konden het verschuldigde bedrag niet direct
opbrengen. Johan Dederichswijlre moest zich in schuldhechtenis be-

1) Kuske, Handel und Handelspolitik, blz. 314.
2) Dit waren in Keulen een soort makelaars; evenals zij hadden ze een semiambtelijkc functie.
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geven en fêter Dijchmanne, na door Wouter van Vucht *) in rechten
tot betaling te zijn aangesproken, was hangende het proces de stad
ontvlucht. Ten einde raad wenschten ze daarom hun vordering op
Gottschalk zelf te verhalen. Maar deze toonde met beëedigde verklaringen aan, dat de wanbetaling niet door hem veroorzaakt was.
Ook in het eischen van betaling was hij niet nalatig geweest. Tevens
was het oude gewoonte, dat een waard tegenover de Bossche looiers
geen verdere verplichting had dan het geld, dat hij van de afnemer^
ontving, aan hen af te dragen 2 ).
Eenigen tijd na dit proces was Wouter bij Gottschalk gelogeerd
en had met hem gegeten „als ein gast myt sijnre wyrde plege zt> doin".
Al aanstonds kwam het gesprek op den leerhandel en op de collectieve overeenkomst, die Gottschalk met de Bossche looiers had gesloten. Gottschalk nu stond op het standpunt, dat Wouter hun 70
gulden г гИ albus als geleend geld schuldig was. De nieuwe overeen
komst toch hield in, dat, wanneer Gottschalk aan de looiers geld
uitbetaalde voor geleverd leer, waarvoor hij zelf zijn vordering op
de afnemers niet had kunnen innen, de looiers hem dit geld als
geleend geld zouden terugbetalen. Johan Dederichswijlre nu was hem
dit bedrag schuldig gebleven en uit de schuldhechtenis gebroken.
Dus verzocht hij Wouter hem dit bedrag terug te geven. Wouter, die
de vordering erkende, voldeed hieraan op een bedrag van 6 Rijns
gulden 20И albus na. Dit restant zou hij aan den eersten den besten
knecht betalen, die Gottschalk naar Den Bosch zou sturen. Toen deze
evenwel in Den Bûsch arriveerde, liet Wouter het goed, dat deze
voor Gottschalk kwam halen, arresteeren s ) . Welke tegenvordering
Wouter wel mag hebben gehad, vernemen we niet.
Lang zijn de relaties met Keulen voor de Bossche looierij van
beteekenis gebleven. Nog in 1468 brachten Bossche looiers hun
leer, nadat het van een ambachtsmerk was voorzien en „ter wagen"
gewogen, waarmee niet minder dan tien keurmeesters belast waren,
naar het „coophuys" in deze stad. In de hal werd het dan nogmaals
door twee „ondercoepers" gecontroleerd en vandaar onder den koopman gebracht. Johan Beerntszon maakte het mee, dat zijn leer, in
strijd met deze handelsusance, door de „ondercoepers" in handen
1
) Deken van het gilde van de schoenmakers en looiers. In de jaren 1 цЬ,
1453, 4 5 ' e n I 4 9 ' schepen van de stad 's-Hertogenbosch, v. Oudenhoven, 's-Hirtogcn-Bossche, 1670, blz. 69.
2) Kuskc, Quellen, IV, no. ι б.
S) Kuske, Quellen, IV, no. 17.
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van den koopman werd afgekeurd. Niet alleen voor hem bracht dit
ernstig nadeel mee, het beteekende voor den geheelen Bosschen handel
een gevaarlijk precedent. Wanneer men eenmaal ambtelijke controle
had uitgeoefend, moest de koopman voor nieuwe controle, die tot
allerlei excessen aanleiding kon geven, gevrijwaard zijn. Het stadsbestuur van Den Bosch, dat voor den handel van zijn burgers opkwam, verzocht daarom aan Keulen ervoor te willen zorgdragen,
dat de „ondercoepers" dergelijke misbruiken en nieuwigheden, die
lijnrecht ingingen tegen de oude rechten der Bosschenaren, zouden
achterwege laten 1 ).
Als we dit alles nog eens samenvatten: het bestaan van een gezamenlijk leveringscontract met zijn verschillende bepalingen, oneenigheid over afbetaling, waarbij we het gerecht herhaaldelijk zien ingrijpen, de talrijke handelsusances en het getwist over afwijkingen
daarvan, en de officicele bemoeienissen van de betreffende stadsbesturen, dan moeten deze voorschriften ons er wel voor waarschuwen het handelsverkeer toch vooral niet te sober en te eenvormig
voor te stellen; het doet levendig en druk aan en teekent mee het
dagelijksche gebeuren.
Vermoedelijk nog in het eerste kwart van de vijftiende
eeuw werd de grondslag gelegd voor een meer directe relatie
met de markten van Antwerpen en Bergen-op-Zoom. Dank
zij hun gunstige ligging en de energie van bestuur en bevolking,
wisten beide Scheldesteden verstrekkende handelsvoorrechten te bemachtigen en successievelijk een steeds grooter aandeel van den
Noord- en Zuid-Europeeschen handel binnen hun muren te concentreeren 2 ). De eens zoo machtige stapelplaats aan het Zwin, Brugge,
moest het met leede oogen aanzien, hoe het snel opkomende Antwerpen op een vrijgevige manier aan de innigste behoeften van den
handel wist tegemoet te komen, terwijl zij gevangen zat in een net
van voorschriften en handelsgebruiken, waaraan het evolueerend
handelsleven was ontgroeid. Bergen-op-Zoom toonde zich een waardige secondante van Antwerpen. Welbewust oriënteerde zich de geheele Bossche exportindustrie geleidelijk aan steeds meer naar deze
beide koopsteden. Reeds in 1440 ontmoeten we dezelfden Wouter
van Vucht, dien we in Keulen zagen procedeeren en onderhandelen
i) Hans U. В., IX, no. 474.
2
) ν. Werveke, Brugge en Antwerpen, v. Werveke. Brugge en Antwerpen,
Ncderl. Historiebladen, biz. 207, e.V.; Cornelissen, Bergen-op-Zoom, blz. 60, e.V.;
Slootmans, Aanhouding van Lübecksche goederen, blz. 24.
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met den Bosschen waard, op de Paaschmarkt te Bergen-op-Zoom.
Met een zestal andere Bosschenaren (Jordaen Hacke, Hendrik van
Merlaer, Diederick Narinck, Adam Ghiselijn, Gerrit van Houbraken
en Aert van Laerhoven) stelde hij zich ten overstaan van schout en
schepenen borg voor- het „dakergelt" 1 ), dat het zevental terzake van
een transactie van huiden verschuldigd was 2 ). Nog vóór het einde
van dezelfde eeuw hadden de Bossche looiers hun vroeger zoo belangrijke afzetmarkt in het Rijnland verlaten en speelde zich hun
commercicele bedrijvigheid vrijwel uitsluitend af in Antwerpen en
Bergen-op-Zoom. Wat bij dien handel vooral opvalt is, dat zij zich
hier bij hun afzet in het geheel niet bediend hebben van collectieve
leveringscontracten en waarden. Een verklaring voor dit verschijnsel
zal wel voornamelijk gezocht moeten worden in de betere lucratieve
perspectieven, welke de handel met den vreemden koopman zonder
tusschenpersonen bood, maar meer nog in de afhankelijkheid, die
gezamenlijke levering aan waarden altijd meebracht 3 ). Ook de
schoenmakers zijn de looiers in het verleggen van hun handel naar
beide Scheldesteden gevolgd. Geen markt werd er sinds de tweede
helft der vijftiende eeuw te Bergen-op-Zoom gehouden of zij waren
met hun zeemen schoenen present 4 ).
Ook degenen, die zich met de bereiding van schapen- en geitenleer
(witleer- of zeemleermakers) en de verwerking ervan tot handschoenen, nestels, riemen, tasschen, buidels of perkament (handschoenmakers, nestelmakers, riemmakers, taschmakers, buidelmakers, perkamen tmakers) bezig hielden en tezamen tot 1481 in één ambachtsgilde waren georganiseerd 5 ), stonden met beide steden in vaste
relatie. Blijkens hun wetgeving moesten zij om de stands, die zij op
de markten in deze steden innamen, steeds loten. Wel een bewijs dat
hun bezoek zich niet tot enkele ambachtslieden beperkte e ). Vooral

!) Tolgeld van huiden.
) Slootmans, Bosschenaren, blz. 36.
3) Zie blz. 229.
4) Slootmans, Jaarmarktvrijheid, blz. 44. Een schematisch overzicht illustreert
het bezoek van de kooplieden van Den Bosch aan de Paasch- en de Koudemarkten
tusschen de jaren 1481—1496. Voor den omvang van den lecrhandel van Bosschenaren op de markten te Bergen-op-Zoom, zie: Gemeente-Archief Bergen-op-Zoom,
Registers van procuratiën en certificatiën, R. 391, fol. 51 recto; fol. 176 veno;
fol. 276 recto en verso; fol. 284 recto.
5) Zie blz. 48—blz. 49.
6) B. 61, art. 12; zie ook В. бі, art. 9, art. 43; В. 74, art. io.
25
2
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de nestelmakers genoten een goede reputatie 1 ). In de jaren 1483—
1496 bleek de „rue van den nestelmakers van den Bussche" te Bergenop-Zoom tijdens iedere markt door gemiddeld 45 man bezet 2 ).
Bont.
Het oudste aanknoopingspunt, dat ons in staat stelt het exportkarakter van de bontbereiding in 's-Hertogenbosch vast te stellen,
biedt ons het privilege, waarin koning Waldemar III van Denemarken in 1363 belangrijke handelsvoorrechten aan 's-Hertogenbosch
verleent s ). Uit dit privilege immers blijkt, dat de Bossche Schonenvaarders op de Schonensche jaarmarkten, die te Falsterbo en Skanör
werden gehouden, bontwerk importeerden. Daar zulk een afzet op
Schonen een complement in het Westen doet veronderstellen, zullen
we moeten aannemen, dat het in Den Bosch vervaardigde bontwerk
ook in de veertiende eeuw, nog meer in de eerste helft van de vijftiende, ook in Brugge, de grootste stapelplaats van het Westen, afzet
vond. Het bewijs hiervoor — zij het een laattijdig bewijsstuk —
wordt geleverd door een gildebrief van 1475. Buiten de markten
van Antwerpen en Bergen-op-Zoom, die er het eerst in worden genoemd, omdat zij in deze jaren zeer vermoedelijk reeds het belangrijkste afzetgebied vormden, bleken de bontwerkers ook trouwe bezoekers te zijn van de markten van Brugge niet alleen, maar ook van
Yperen en Gent 4 ).
Vooral de „zwartmakers van den busschen peltiers" met hun
persianer bont genoten een goede reputatie. Deze handel, door de
handwerkmeesters zelf gedreven, dwingt dan ook tot de conclusie,
dat de bereiding van bontwerk in het middeleeuwsch Den Bosch
een bloeiende export-industrie is geweest. Een indruk omtrent den
omvang der bevolking in deze industrietak, krijgen we, wanneer
we de getalsterkte zien, waarmee de bontwerkers tusschen de jaren
1483—1496 de jaarmarkten van Bergen-op-Zoom bezochten. Bedroeg
dit aantal tijdens de Koudemarkt van 1487 46 man en op dezelfde
markt in 1491 44 personen, de overige markten (Paasch- en Koudemarkt) geven een gemiddelde bezetting van 35—40 man per markt
!)
tiën,
2
)
3)
*)

Gemeente-archief Bergen-op-Zoom, Registers van Procuratiën en certificaR. 391, fol. 81, verso; fol. 28ε, verso.
Slootmans, Bosschenaren, blz. 44.
B. 18, art. :.
B. 80, art. 4.
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te zien 1 ). Wel een bewijs voorzeker, hoe uitgebreid de bonthandel
was, die door de Bossche gildemeesters werd gedreven.
Bonnetten en hoeden.
De ontwikkeling der techniek had in de tweede helft van de vijftiende eeuw ook de vervaardiging van bonnetten en hoeden in 's-Hertogenbosch op den voorgrond gebracht, welke nieuwe industrieën
al gauw een exportkarakter aannamen. Jammer genoeg zijn evenwel
van beide takken van industrie weinig gegevens bewaard gebleven.
Ter algemeene oriënteering diene het volgende. De bonnetmakers
werden in 1502 als zelfstandige beroepsbeoefenaars in het gilde der
nestel- en handschoenmakers, dat van 1481 dateert, ondergebracht.
Zij ontvingen toen ook een eigen keur 2 ). Het oudste gegeven der
vilthoedenmakers dateert van 1479. In dit jaar ontmoeten we n.l.
Willem Vos, vilthoedenmaker van Den Bosch, op de markt te
Bergen-op-Zoom 3 ). In 1494 blijkt het maatschappelijk aanzien der
vilthoedenmakers van zoodanigen aard, dat zij mede invloed uitoefenen op het bestuursbeleid van de stad 4 ). Toen zij in 1557 een
nieuwe keur voor hun gilde ontvingen, werden alle gildebrieven, die
zij in vroeger jaren hadden ontvangen, nietig verklaard. Eén uitzondering evenwel werd gemaakt, n.l. voor den inhoud van een
vonnis, in 1510 door den stadsraad tusschen de hoedenmakers en de
kramers gewezen. Dit vonnis bevat dan, zooals we vroeger reeds
zagen, een beslissing inzake een grensconflict tusschen beide corporaties, gerezen in verband met de afzetbevoegdheid der kramers s ) .
De gebruikte grondstof in de bonnetmakerij bestond uit wol, die
ook voor reklaken werd gebezigd. Het gebruik van „noppen" en
„vloeken", wat wolafval was, was verboden. De producten, die de
industrie opleverde, bestonden uit mansbonnetten, bobbelbonnetten
en kinderbonnetten, die een bepaald gewicht moesten hebben en
waarvan er slechts een bepaald aantal per dag geproduceerd mochten
worden, n.l. 6 dozijn mansbonnetten, 2 dozijn bobbelbonnetten ofwel
8 dozijn kinderbonnetten, een en ander naar vrije keuze. Voor het
verwen — vooral de witte en de grijze kleur werden door de handel
1)
2)
3
)
4)
5)

Slootmans, Bosschenaren, blz. 44; Slootmans, Jaarmarkrvnjheid, blz. 36.
B. 101.
Slootmans, Bosschenaren, blz. 42.
B. 9J.
B. 144, art. 1; B. 111.
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gezocht — was de industrie gebonden aan de kleuren, die te Aken,
Keulen, Maastricht en andere plaatsen gebruikt werden. Evenwel
mocht eerst na het afwegen met het verwen een aanvang worden
genomen 1 ). De hoedenindustrie gebruikte goede schaapswol als
grondstof. Werd dit voorschrift overtreden, dan werd de producent
niet alleen beboet, maar moest hij tevens ondervinden, dat zijn
hoeden werden verbrand. Vrouwen en kinderen mochten in het
productieproces niet als arbeidskracht worden gebruikt. Alleen bij
het plukken van de wol (van de vachten) en in het verfproces mochten zij als hulpkracht dienst doen. Ter bescherming van de stedelijke
industrie werd alleen de verkoop van Bossche hoeden door de gildemeesters toegestaan 2 ). Enkele van deze voorschriften, zooals de
vaststelling van het aantal productiemiddelen en de contingenteering
der productie droegen zeer sterk een nivelleerende strekking. De
andere, die de deugdelijkheid der grondstof, de vaststelling van het
gewicht en een zorgvuldige bewerking beoogden, wilden blijkbaar
in sterke mate den vreemden koopman aanlokken en daarmede den
afzet bevorderen.
Hoe was het met dien afzet gesteld? Het Bossche product bleek
werkelijk een goeden naam te hebben. Dit mogen we althans zeker
besluiten uit het feit, dat in de „Lübeckischen Pfundzollbücher",
loopende van 1492 tot 1496, naast Bossche lakens ook Bossche hoeden, punthoeden, bonnetten en witte bonnetten staan geregistreerd,
die over Lübeck naar IJsland werden vervoerd 3 ). Waarschijnlijk
werden deze hoeden en bonnetten door de Hanzeaten op de markten
van Antwerpen en Bergen-op-Zoom opgekocht. Immers de belangrijkste afzetmarkten voor beide takken van nijverheid waren Antwerpen en Bergen-op-Zoom 4 ). We hebben sterk den indruk, dat de
handel in bonnetten die der hoeden aanmerkelijk overtrof. Terwijl
toch de bedrijfscontrôle bij de hoedenmakers tot 1557 in handen
was van slechts twee dekens en hun eerst in dit jaar een tweetal
keurmeesters werd toegevoegd, beschikten de bonnetmakers reeds in
1502 over drie uit hun eigen midden gekozen contrôleurs 5 ). Dit
nam niet weg, dat ook de bonnettenindustrie als kleinbedrijf werkte.
1)
2)
3)
biz.
*)
5)

B. 101, art. $, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 17.
B. 144, art. 18, art. 19.
Bruns, Lübeckischen Pfundzollbücher, Jhrg. 1808, biz. 39^, biz. 398 en
399.
Β. ιοί, art. 16.
В. 1^4. art. 28; В. 149; В. ιοί, art. 24·
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Nog in 1525 sloten de bonnetmakers onderling een overeenkomst,
waarin zij vrijwillig stelling namen tegen het naar meer productie
en meer winst strevende huisindustrieele bedrijf. Naast het verbod
een „scheerknecht" buiten de werkplaats van den meester te werk
te stellen, mochten ook aan een spinner, stikker of kaarder of hun
vrouwelijke collega's slechts bepaalde werkzaamheden, door den
keurmeester te beoordeelen, worden opgedragen 1 ).
Spelden.
Een exportindustrie in corporatief verband, welke heel wat meer
beteekenis voor den handel heeft gehad dan de bonnetten- en hoedennijverheid, was de speldenindustrie. Wat de ouderdom van deze
nijverheid betreft, krijgen we voor het eerst vasten grond onder
de voeten met een ordonnantie op het tarief van de kraan van 1435,
waarin bij het kraanbaar goed, dat in de haven van de stad of op
de Dieze, in of uitgeladen wordt, ook gewag gemaakt wordt van
„eenre werckkiesten, daer die nastelmakers oft spelmekers oft bontwerckers oft ander ambachten haer goet in beslaen" 2 ). Blijkbaar is
hier sprake van kisten, waarin de speldenmakers hun marktgoed
verzonden. Maar verder? Wat weten we ten aanzien van het karakter
van de speldenindustrie in deze jaren? Zoo goed als niets. Eerst in
het laatste kwart van de vijftiende eeuw beginnen de gegevens iets
ruimer te vloeien. Dan weten we tenminste, dat de speldenmakers,
die vermoedelijk tot dan toe onder een ander gilde waren ondergebracht, in 1481 met de riemmakers een zelfstandig gilde vormen s ).
In 1494 bezaten zij mogelijk reeds langen tijd staatkundige bevoegdheid, terwijl de oudste ter beschikking staande keur van 1553 dagteekent 4 ). Hieraan wordt dan in 1588 een ampliatie toegevoegd 5 ).
Toch hindert dit gemis aan gegevens voor de vaststelling van het
karakter der industrie maar weinig. Immers tot 1553, dit blijkt duidelijk uit den inhoud der keur van dit jaar, droeg de speldenindustrie
een zuiver middeleeuwsch karakter, dat wil zeggen, werd de industrie
als kleinbedrijf beoefend. Het was de kleinproducent, de ambachtsmeester, die de door hem ingekochte grondstof — zwart ijzerdraad
i)
2)
3)
4)
5)

B. 126, art. 4, art. 5.
B. 49·
Zie blz. 49.
B. 9;, blz. 142.
B. 160.
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of koperdraad — met behulp van maximum een leerjongen en drie
knechts in zijn eigen werkplaats verwerkte en zelf het kwaliteitsproduct aan den kooper, in den regel den vreemden koopman, op
de missen en jaarmarkten verkocht 1 ). In 1553 evenwel werd in
zekeren zin een semi- of vroeg-kapitalistische bedrijfsvorm ingevoerd.
De organisatie van den arbeid wijzigde zich toen in zoover, dat de
meester naast zijn drie knechten, zooveel kaftmakers, speldenstekers
en hoofdmakers in dienst mocht nemen, als hij zelf wilde. Door deze,
zij het beperkte arbeidssplitsing verkreeg de productie in ieder geval
een grooteren omvang, zonder dat van een nieuwen vorm van
arbeidsorganisatie sprake was. Wel was de rechtspositie' van de laatste
werkkrachten een geheel andere dan die van de knechts of gezellen.
Immers, de gezellen zagen hun vooruitzichten om ooit ondernemer
te worden in den loop van deze eeuw wel minder gunstig worden,
maar uitgesloten van het meesterschap werden zij toch niet. Aan de
kaftmakers, speldenstekers en hoofdmakers daarentegen was iedere
kans om handwerkmeester te worden, ontnomen. Zij stonden geheel
buiten het corporatief verband, waren geen lid van het gilde en
genoten dus ook geen corporatieve bescherming. Dit zal hen vermoedelijk wel de behoefte aan eenige organisatie, die hun in materieel en sociaal opzicht steun kon bieden, hebben doen gevoelen. Hun
positie was volkomen gelijk aan die van de ongeorganiseerde huisarbeiders, welke in de huisindustrie werkzaam waren.
In dezelfde keur van 1553, die we zooeven aanhaalden, worden
ook verschillende bepalingen aan de organisatie van den speldenhandel gewijd. Deze bepalingen zijn daarom vooral interessant, daar
zij ons een beeld geven op welke wijze de middeleeuwsche handel
door de handwerkmeesters werd gedreven. Trouwens ook in de wetgeving van andere ambachten treffen we gelijksoortige bepalingen
aan 2 ). In kisten, vaten, manden en pakken werd het exportgoed
op een door de gildemeesters vooraf bepaalden „seyndach" of binnen
14 dagen nadien „te waghen" of „te scepe" naar de markten van
Antwerpen en Bergen-op-Zoom vooruit gezonden. Op den „treckdach" of „volghdach", die eveneens in gezamenlijk overleg werd
vastgesteld, vertrokken de meesters „en bloc" en volgden hun goed.
Ter plaatse aangekomen werd door loting de standplaats van ieder
van hen aangewezen. Ook wie niet meelootte, moest „stadtgelt"

i) B. 142, art. 17.
2) B. 101, art. 16, art. 17.

391

betalen 1 ). Duidelijk blijkt hieruit hoe sterk het gemeenschapsgevoel
onder de handwerkmeesters was ontwikkeld. Maar niet minder —
we wezen er elders reeds op — werd dit soort voorschriften in het
leven geroepen, om de concurrentievoorwaarden voor alle gildemeesters gelijk te doen zijn 2 ). Ook bij nadere beschouwing van het
ambachtsproduct zelf blijkt, dat de speldennijverheid vrijwel uitsluitend voor export werkte. Aanstonds toch valt op hoeveel verschillende variëteiten spelden de Bossche industrie in den handel bracht.
Er zullen weinig steden zijn aan te wijzen, waar zooveel soorten
werden vervaardigd. In de ter beschikking staande gegevens wordt
melding gemaakt van Engelsche en Spaansche soorten, troontjes,
lelietjes, leeuwen, roosjes, kleinknopjes, lange vier ponden, korte
drie ponden, lange drie ponden, korte vier ponden, twee ponden,
veertien onzen, roode en witte spelden, kleine bolletjes, zwarte^
geele en witte haken, e.a. 3 ). Het spreekt van zelf, dat een industrie,
die in den vorm van kleinbedrijf reeds zooveel soorten wist te produceeren, zeer voordeelig moet geweest zijn. Onderling onderscheidden
de verschillende soorten zich door hun verschil in bewerking en
model, in verwerkt materiaal, in lengte en dikte, kleur en gewicht.
Maar iedere soort op zich was gezocht om haar kwaliteit. Vandaar
de zorg van den gildewetgever om een product te verkrijgen, dat,
van goede kwaliteit, voor den afzet in den vreemde geschikt was.
Niet minder dan negen keurmeesters werden jaarlijks benoemd voor
het uitoefenen van toezicht op het technisch proces en het afgewerkte
product. Zelfs werden van deze negen personen er twee aangewezen,
die speciaal belast waren met de contrôle van het goed, dat door de
handwerkmeesters op de markten te Antwerpen en Bergen-op-Zoom
verkocht werd en waaronder ondeugdelijk vreemd goed kon
schuilen 4 ).
Vooral ook aan het gewicht was voor den goeden naam van het
artikel veel gelegen. Dit moest zoodanig zijn als „in anderen landen
waer dattet wesen sal" ' ) . Zoolang de kleinhandel en de kleinindus!) B. 142, art. 36, art. 41. In de „rue van den spelmekers van Den Bussche" te
Bergen-op-Zoom stonden maar 24 kramen; immers van 1481—1496 treft men constant op iedere markt maar 24 speldenmakers aan. Denkelijk handelden de overigen
in particuliere huizen.
2) Zie blz. 228.
S) B. 142, art. 1, art. 6.
¡
*) В. 142, art. 33, art. 34.
5) В. 142, art. 42.
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trie door de corporatieve wetgeving werden gereglementeerd, werd
er met het gewicht maar weinig geknoeid. Maar de Bossche gildewetgever kon niet voorkomen, dat, geheel los van den toestand in
's-Hertogenbosch, de speldennijverheid zich in andere steden in den
vorm van huisindustrie ontplooide. In meerdere steden werden naast
huisindustrieëele ondernemers, arbeiders aangetroffen, die niet in de
werkplaatsen van hun patroons, maar bij henzelf thuis een gedeelte
van het productieproces verrichten. Dit bracht er sommige Bossche
meesters uit concurrentie-overwegingen toe met het gewicht de hand
ie lichten. Maar daardoor werd aan den goeden naam der productie
afbreuk gedaan en de achteruitgang der industrie, tengevolge van den
teruggang van den afzet, een feit. Geen wonder dus, dat de bona
fide meesters tegen dergelijke knoeierij in verzet kwamen. Reeds
vóór 1553 was de candidaat-meester bij zijn opname in het gilde
verplicht te zweren het wettelijk gewicht te zullen in acht nemen ^ .
Was deze eed maar nageleefd, dan had het product het op grond van
zijn deugdelijkheid vermoedelijk nog wel eenigen tijd tegen de concurrentie der groot-industrie kunnen uithouden. Maar er werd fel
tegen gezondigd. Vandaar dat in 1553 drie weegmeesters werden
aangesteld om op het gewicht contrôle uit te oefenen. Bij de waarneming van hun taak hadden ze overal toegang, waar ze maar vermoedden dat verdacht goed zat 2 ).
Waarom voerde de wetgever bij een dergelijken stand van zaken
in Den Bosch niet de huisindustrieele bedrijfsvorm in? Vermoedelijk
omdat in het gilde de kleine meesters de meerderheid vormden en
deze wegens gebrek aan het noodige kapitaal, voor de grootindustrie
benoodigd, de voorkeur gaven aan de talrijke nivelleerende bedrijfsbepalingen. Invoering van het huisindustrieel systeem zou hen waarschijnlijk tot loonarbeiders hebben gemaakt van den ondernemer.
Met het belang dus van de min of meer vermogende meesters werd,
behoudens de bovenvermelde kleine concessie aan den kapitalistischen bedrijfsvorm, ternauwernood rekening gehouden. Omdat er
dan ook voor hen, naar hun meening, vooral in verband met de
strenge voorschriften inzake het gewicht, onvoldoende winstmogelijkheden meer in de kleinindustrie aanwezig waren, zegden zij hun
gildelidmaatschap op, lieten het ambacht van speldenmaker varen
en hielden zich voortaan alleen nog met den meer lucratieven vrijen
!) B. 142, narratio.
) B. 142, art. 31, art. 41.
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handel bezig. Vermoedelijk ook zijn meerderen naar elders vertrokken om daar een grootbedrijf te beginnen. Dit althans is in andere
plaatsen wel geschied. Zoo richtte Roelof Joesten, speldenmaker te
St. Oedenrode, zich in hetzelfde jaar (1553) tot den Utrechtschen
raad om ter plaatse een speldenmakerij te mogen beginnen. Hij
wenschte zich echter niet aan de nivelleerende bedrijfswetgeving van
het riemsnijdersgilde, waarin de speldenmakers in deze stad georganiseerd waren, te onderwerpen. Dan kon hij niet „proufytelick ende
oirbaerlijck" produceeren. Want hij had 20, 30 of meer personen
noodig, die hij als meesters, knechts en leerjongens werk zou geven.
Ging het stadsbestuur op zijn voorstel in, dan garandeerde hij, dat
de speldenindustrie ook te Utrecht als te Antwerpen, 's-Hertogenbosch
en elders zou gaan bloeien. Inderdaad zien we den raad zijn verzoek
inwilligen 1 ).
Hoe is het met de speldenindustrie in Den Bosch na 1553 gegaan?
Al spoedig geraakte zij op grond van de felle concurrentie, welke zij
van de productie der huisindustrie uit andere steden ondervond, in
een impasse. Immers, de vreemde koopman bleejt al gauw met massagoed genoegen te nemen en veel minder waarde dan vroeger aan
kwaliteit en gewicht te hechten 2 ). Tot overmaat van ramp kreeg
het bedrijf, vooral in de tachtiger jaren, bovendien nog de gevolgen
te verduren van de oorlogsvexatiën en de godsdienstige beroeringen,
welke de stad in de tweede helft der zestiende eeuw meemaakte. Dit
had tot gevolg, dat niet alleen een gedeelte van de meesters, maar
ook veel personeel de wijk nam naar Holland 3 ). Onder dergelijke
précaire omstandigheden richtten zich de nog aanwezige gildemeesters in 1588 tot den raad om steun in hun moeilijkheden. Zij verzochten de bezetting van hun personeel te mogen uitbreiden en het
gewicht der spelden, in afwijking van de geldende regeling, vrij te
mogen vaststellen. De raad, die een open oog had voor hun klachten,
kwam aanstonds aan het belang der meesters tegemoet. Voortaan
mochten, wegens de aanwezige schaarschte aan knechts, ieder jaar
inplaats van één, drie leerjongens geplaatst worden, terwijl wegens
1) Muller, Schetsen, blz. 80.
) In tegenstelling met de messenindustrie blijkt bij de speldenfabricage de
kwaliteit van niet zooveel belang; ook de duurzaamheid speelde niet zoo'n belangrijken rol.
3) Bcermann, Stad en Meierij, blz. 248, e.V.; Hezenmans, 's-Hertogenbosch,
blz. 8, e.V.; Eggen, Invloed, blz. 174; v. Schelven, Zuid-Ned:rlandsche immigratie,
blz. 30, e.v.
2
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het tekort aan leerjongens het aantal gezellen of knechts tot vijf
mocht worden verhoogd. Het gewicht der spelden kon in de toekomst, mits in overleg met de dekens en gezworenen van het gilde,
vastgesteld worden op zoodanigen voet, als de ambachtsmeesters zelf
het best oordeelden 1 ). Overigens bleef de keur van 1553 van kracht.
Een fundamenteele wijziging dus ten aanzien van de arbeidssplitsing
door verschuiving van den arbeid van de werkplaats der meesters
naar het huis der loonarbeiders bracht ook dit overheidsingrijpen niet.
Evenmin vermocht zich een klasse van ondernemers, die aan het
bedrijf de leiding gaf en tevens de koopmansfunccie van de handwerkmeesters op zich nam, tusschen den ambachtsmeester en den
koopman te schuiven.
Wel zeer duidelijk dan ook valt de bloeitijd van de Bossche speldenindustrie met haar exporthandel vóór 1553. Vermoedelijk moeten
we haar rond 1500 zoeken. Uit een stadsrekening van 1479—1480
van Bergen-op-Zoom blijkt, dat deze stad in dit dienstjaar zelf het
poortersgeld betaalde
„voir twee sf>elmekers van sHertogenbossche, die hier tot
Bergen poirteren wairen worden, ende gecomen int ambacht
van der meerssen" 2 ).
"Wel een bewijs dus dat de vakmanschap van den Bosschen meester
toen op hoog peil stond.
Linnen lakens en tapijten.
De Bossche linnenhandel wordt voor het eerst in de bronnen aangeroerd in 1349, wanneer hertog Jan III aan 's-Hertogenbosch vergunning geeft om accijnzen te stellen op „weet, mede, roude, woude,
laepsaet, olysaet, op kesen, vlas ende op linnen lakene" s ). Het volgende aanknoopingspunt vinden we in 1363, wanneer onder de
Bossche importartikelen op Schonen ook linnen lakens worden vermeld 4 ). Dat deze gegevens niet het beginpunt, maar een verder
stadium in de ontwikkeling der stedelijke industrie weergeven, blijkt
uit de stadsrekening van Paschen tot St. Remeys 1399. Daarin toch
1) B. 160, narratio, art. 1, art. 2, art. 3.
2
) Stadsrekening Bergen-op-Zoom, 1479/1480, fol. 53, verso. Het gilde van
de „meerssen" is het gilde van de kramers. Nadere gegevens over de speldenindustrie vinden we in: Vogelgesang, Aachener Nadelindustrie, blz. ι δ c v .
s
) G. A. 's-Hertogenbosch, no. 114.
*) Β. 18, art. 1.
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treedt een stedelijke linnenwever, n.l. Govert van Orten, op als
pachter van den „line weversaet ende lijnwaetassijs". Als pachtsom
betaalde hij voor dit half jaar het niet onaanzienlijke bedrag van
21И oud schild. Welke goederen door den accijns getroffen werden,
vernemen we uit een ordonnantie op de stedelijke accijnzen van
1441, waarin sprake is van „alrehande nuwe lynen laken, lynen
garen, vlaswerck, tyeken (beddespreien) ende alrehande saet" 1 ).
Echter behoeven deze verschillende soorten nieuwe lakens niet alle
maal van de eigen stedelijke industrie afkomstig te zijn geweest.
Zelfs kan de invoer van vreemde lakens de eigen productie aanmer
kelijk hebben overtroffen. Ook een gegeven, dat we in de meer ge
noemde ordonnantie op het tarief van de kraan van 1435 vinden,
waarin voor het in- en uitladen van een rol linnen lakens en van
een pak „saertsen" (beddespreien) twee Brabantsche boddragers werd
geheven, helpt ons in dit verband niet verder 2 ). Deze gegevens
demonstreeren, dat er een niet onaanzienlijke handel in linnen
lakens in de stad bestond, maar ortitrent de beteekcnis der eigen
stedelijke industrie zeggen zij hoegenaamd niets. Dit gegeven levert
ons de reeds meermalen in bespreking gebrachte autonome keur der
linnenwevers van 1473. Een dergelijke keur, waarvan de totstand
koming geheel buiten de overheid om geschiedde, wijst er op, dat
het met de economische machtspositie van het gilde in orde was s ) .
In 1473 dus bestond er in Den Bosch een bloeiende stedelijke
industrie 4 ). Vermoedelijk was deze al geruimen tijd vóór deze keur
belangrijk genoeg om export op ruime schaal naar den vreemde toe
te laten.
Hoe stond het met het technisch proces in dezen tak van industrie?
Vergeleken met dat van de draperie was het minder ingewikkeld en
kon met een geringer aantal deelbewerkingen worden volstaan. Zoo
ontbrak niet alleen het zware werk van het vollen, maar ook het
verwen kwam meestal niet voor. Dit vooral werkte de inschakeling
van het vrouwelijk element en de verspreiding van de industrie op
het platteland in de hand. Er waren immers geen deelbewerkingen,
die de vrouwelijke arbeidskracht te boven gingen 5 ).
i) B. J4. "t. 6.
*) B. 493) Zie blz. 40.
<) B. 79·
5) Regtdoorzee Greup-Roldanus, Haarlemmer bleekerijen, blz. 2; v. Dillen,
Middeleeuwsche stad, blz. 84.
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De grondstof, het vlas, werd uit het land ten Noorden van de
stad betrokken, vooral ook uit het land van Heusden en van Altena.
Trouwens speelde de vlasteelt in diverse streken van de Nederlanden
een belangrijke rol. Wanneer we de meergenoemde tolrekening van
Hedel naslaan, ontmoeten we meermalen posten met betrekking tot
vlas van Hollandsch-Zeeuwschen oorsprong, dat naar Den Bosch
werd verscheept.
Ook de bleeknijverheid, een onderdeel van de linnenindustrie, had
beteekenis in Den Bosch. Deze veredelingsindustrie was vooral
„materialorientiert" d.w.z. de aanwezigheid van grond- en hulp
stoffen speelde bij de bepaling van de vestigingsplaats der onder
neming een belangrijker rol dan de afzet. De eigenlijke grondstof
in deze industrie bestond uit het ruwe ongebleekte lijnwaad, dat de
linnen-industrie leverde. Onder de hulpstoffen, bestaande uit water,
melk, potasch, brandstof (turf) en zeep, was de aanwezigheid van
goed bruikbaar water van een bepaalde samenstelling wel van het
grootste belang. Het zachte rivierwater nu van Dommel en Aa scheen
voor de verschillende deelbewerkingen, die gebruik van water vroe
gen, bij uitstek geschikt 1 ). Op welk niveau dit onderdeel der linnenindustrie in Оед Bosch stond, valt na te gaan, als vernomen wordt,
dat zelfs Antwerpsche wevers hun lijnwaad naar 's-Hertogenbosch
ter bleek brachten 2 ) .
Niettegenstaande de natuurlijke voordeden, waarin zich de linnennijverheid in Den Bosch bevond, heeft de linnen-industrie er toch
nooit zoo'n hooge vlucht genomen als de draperie. Nimmer dan ook
is het kleinbedrijf er tot huisindustrie uitgegroeid. Zeker komt dit
voor een belangrijk deel op rekening van de plattelandsindustrie.
Tot de zestiende eeuw was de concurrentie, welke de stedelijke
nijverheid van het plattelandsbedrijf ondervond, wel draaglijk. In

!) De deelbewerkingen bestonden uit: weeken (losmaken van vuil), wasschen
en spoelen (het losgeweekte vuil van de ruwe weefsels verwijderen), wringen en
droogen op de bleekvelden, loogen (in den loogketel, gevuld met water en potasch
en gestookt met turf; door loogen werden vetdeelen en kleurstoffen in den vlas
vezel in bepaalde verbindingen omgezet), bleeken (uitleggen op de bleekvelden),
melken (het zuren met karnemelk gaf stevigheid aan het linnen), wasschen (met
blcekerszeep, d.i. zachte zeep waarmee het losse vuil verwijderd wordt), schouwen
(op lange tafel, vlekken worden verwijderd), appréteeren (opmaken met geblauwde stijfsel), droogen, pakken (finish), zie: Regtdoorzee Grcup-Roldanus,
Haarlemmer Bleekcrijen, blz. 54, e.v.
2
) v. Zuylen, Stadsrekeningen, IV, blz. 667.
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ieder geval vernemen we dan nog niet van buitensporige mededinging.
Van 1474 tot i486 koopen zelfs nog 14 vreemde linnenwevers het
poorterrecht van Den Bosch, terwijl nog in de eerste jaren na 1500
de linnenhandel van de stad op één lijn wordt gesteld met die van
Haarlem, Amsterdam en Antwerpen 1 ). Niet zoodra evenwel is de
geschiedenis het jaar 1510 gepasseerd, of de plattelandsindustrie
welke in de dorpen langs den loop van Dommel en Aa was gaan
bloeien, bracht de stedelijke nijverheid steeds meer in het nauw. Vrij
van controle en zonder bedrijfsreglementen had de industrie in deze
plaatsen als onderdeel van het boerenbedrijf een hooge vlucht genomen. Zelfs nam de productie, die er werd verkregen, dusdanigen
omvang aan, dat de stedelijke handwerkmeesters, wilden zij aan de
ongelijke concurrentie een einde maken, een beroep moesten doen
op den landsheer. In tegenstelling met de Order op de buitennering
van 1531, waardoor in het Hollandsche graafschap geen nieuwe
weverijen binnen een bepaald gebied buiten de ommuurde steden
mochten opgericht worden, werd in 's-Hertogenbosch de plattelandsconcurrentie, zooals we reeds mededeelden, tegengegaan door ook de
buitenmeesters tot toetreding tot het Bossche gilde ΐ ς verplichten.
Op deze manier werden alle buiten-industriëelen in breeden omtrek
rond de stad, — zelfs vielen de wevers van het dorp Son bij Eindhoven onder de verplichting — aan de verplichtingen, die op de
stedelijke handwerkmeesters rustten, onderworpen. Er ontstond op
deze manier een regionaal gilde met een aanzienlijke bevolking. Uit
het jaar 1590 is ons de getalsterkte van dit gilde bekend. Blijkens een
keur van dit jaar richtte de corporatie tot den raad het verzoek om
het „inganckgelt" voor nieuwe meesters te verhoogen. Er bleken n.l.
meer inkomsten noodig om de controle-kosten te bestrijden, welke de
visitatie van de „coopstucken" meebracht. "Wilde de overheid voorkomen dat „die coopluyden niet en soude worden verkort ofte bedrogen", dan was nauwlettender controle noodig, dan tot dan toe
het geval was geweest, vooral ook omdat
„die menichte van de meesters des voors. ambachts wel omtrent
driehondert int getal sijn" 3 ).

!) Hagendoorn, Emden, blz. 501.
2
) B. 130; Brünner, Order, blz. 12Ä, e.v. Goossens, Onontgonnen Brabant,
blz. I J , e.v.
3) B. 161.
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Wanneer we tevens bedenken, dat bij de opgave van dit getal
geen rekening is gehouden met het aantal leerlingen en gezellen of
knechts, dan hebben we hier waarschijnlijk met het sterkst bevolkte
gilde te doen, dat tot op heden uit de gildenarchivalia der zestiende
eeuw in ons land te voorschijn is getreden 1 ).
Hetzelfde document van 1590 laat bovendien nog een andere
conclusie toe. In tegenstelling met den export der overige industrieën,
welke in 's-Hertogenbosch in corporatief verband werden beoefend,
werd de linnenhandel niet door de linnenwevers zelf gedreven. Het
waren de „coopluyden" die de „coopstucken" van de ambachtsmeesters opkochten. Hierin schuilt de reden, waarom men op de markten
van Antwerpen en Bergen-op-Zoom of elders tevergeefs naar commerciëele bedrijvigheid van Bossche linnenwevers zal zoeken. Bij de
linnenwevers overwoog het karakter van industrie zeer sterk; dat
van koopman stond geheel op den achtergrond.
De geschiedenis van de Bossche economie in de zestiende eeuw
wordt — in groóte trekken althans — gekenmerkt door een afglijden
naar een steeds dieper verval. De linnenindustrie maakte op dezen
algemeenen regel geen uitzondering. Reeds vóór Alva's tijd leidde
vervolging omwille van de religie en oorlogstumult tot nederzetting
in Haarlem van meerdere Bossche families. De bleekindustrie, die
er na 1500 snel was opgeklommen en waartegen het Bossche wit het
moest afleggen, maakte Haarlem tot een linnencentrum, dat algemeene aandacht trok. Zelfs Bossche wevers zonden hun beste lijnwaad naar Haarlem ter bleek. De tragedie Noord-Zuid deed de
rest. In 1567 ontmoeten we Hendrik Buckentop, linnenkoopman
van Den Bosch met relaties te Antwerpen, als een bekend bleeker
in deze stad; in 1570 kocht Dirck Anthuenisz van 's-Hertogenbosch
er het poorterrecht. Rond 1580 bevatten de Thesauriersrekeningen
van Haarlem meerdere transporten van huizen aan personen, die
van Den Bosch afkomstig waren en linnenwever, linnenkoopman of
bleeker waren. In 1579 wordt in dezelfde stad de pakkerij voor het
eerst als afzonderlijk bedrijf vermeld. Het is Stijntje Mr. Adriaensz.
van Empel uit Den Bosch, die de rij opent van de pakkersnamen,
die bekend zijn 2 ).
Hoe was het met de tapijtindustrie in Den Bosch gesteld? Tot in
1) Brugmans, Amsterdam, blz. 143.
) Regtdoorzee Greup-Roldanus, Haarlemmer bleekerijen, blz.
blz. 24, blz. 25, blz. 27, blz. 29; Eggen, Invloed, blz. 172.
2

I J , blz. 16,
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het midden van de achttiende eeuw werd in Den Bosch met „tapijt"
een weefsel aangeduid, waarin met schaapswol als grondstof, al of
niet met draden van ander materiaal vermengd, een voorstelling was
geweven. Niet met de vervaardiging van „vloerbedekking" dus hield
de Bossche tapijtwever zich bezig, maar alleen met hetgeen wij
„gobelins" plegen te noemen 1 ). Het bestaan van deze kunstnijverheid, die groóte deskundigheid eischte, gaat in Den Bosch terug tot
in het begin van de veertiende eeuw. Lang vóór 1356 vinden wc
reeds tapijtwevers gedocumenteerd 2 ). Afgezien van de opdrachten,
die zij van de stedelijke patriciërs en de rijke burgerij ontvingen,
waren ook zij in hun afzet geheel op den vreemde aangewezen. Naast
de markt van tapisserieën te Bergen-op-Zoom, was het vooral in het
„tapissierspand" te Antwerpen, dat zij hun tapijten aan vreemde
klanten afleverden 3 ). Hoewel in corporatief verband opgenomen,
genoten de tapijtwevers bij de vervaardiging van hun product toch
een groóte mate van vrijheid. Duidelijk blijkt dit uit de keur van de
linnen- en tapijtwevers van 1510. De eenige preventieve bedrijfscontrole die werd toegepast, had betrekking op de kwaliteit van de
grondstof, de schaapswol. Deze werd niet door dekens of keurmeesters
gekeurd, zooals men zou mogen verwachten, maar door hen, „die
verstant ende kennisse van sulcken werek hebben". Ook wanneer
na aflevering van het werk klachten binnenkwamen, vormden dezelfde personen de aangewezen instantie om de gegrondheid of het
ongemotiveerde van de klacht te onderzoeken en — zoo noodig —

*) v. Ysselsteyn, Tapijtweverijen, blz. 1. Ook de vervaardiging van „saertsen"
of beddespreien vormden in Den Bosch naast de tapijtweverij een afzonderlijke
industrie.
2
) In een schepenverklaring van 1356 leest men: „Wilhelmus filius Johannes
Oly de Berlikum vendidit mensae Sancti Spiritus censum viginti solidorum ex
medietate domus Wilhelm! venditoris, quae fuerat Eggerici textoris tapetorum in
vico Wcvershuls, inter hereditatem Johannis dicti de Berlikum fratris venditoris
ex uno latere et inter hereditatem quondam Antonii filii quondam Eggerici ex
alio latere." Een andere verklaring van hetzelfde jaar. „Wilhelmus filius Johannis
dicti alias de Berlikem quandam hereditatem ultra cimittrium inter hereditatem
quondam Antonii tapetorum textoris et inter hereditatem dicti sui p a t r i s " . . . . ,
Archief St. Janskerk, 's-Hertogenbosch. Te Mechelen dateeren de oudst gevonden
namen van tapijtwevers van 1354 en 1370. Voor Brussel, zie: Cuvelier, Tapijtwevers.
s
) In de zestiende eeuw groeit Antwerpen uit tot het voornaamste centrum
van tapijthandel in Europa. Michielsen, Antwerpen, blz. 247; Denucé, Antwerpsche tapijtkunst.
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straf in den vorm van een geldboete op te leggen 1 ). Met deze twee
voorschriften is de geheele wetgeving, die het handwerk regelt, gegeven. We kunnen dit merkwaardig noemen, toch paste deze vrijheid bij het respect, dat deze ambachtskunst alom genoot, terwijl
de repressieve controle den koopman genoegzaam beschermde. Ook
hier heeft het godsdienstig-staatkundig schisma uit de tweede helft
van de zestiende eeuw, dat Protestant en Katholiek om beurten uit
de stad verjoeg, funest op de industrie gewerkt en goeddeels gedood.
Immers meerdere tapijtwevers trokken naar het Noorden, vooral
naar Gouda, waar door de tapijtwevers van Oudenaarde en omstreken, die dadelijk na den val van Antwerpen (1585) uitgeweken
waren, een vermaarde tapijtindustrie werd gevestigd. Van 15 81 tot
het einde van het Bestand (1621) verhuisden 28 Bosschenaren, denkelijk allen tapijtwevers, naar deze stad 2 ). Vermoedelijk zijn ook
meerderen naar Delft, Schoonhoven en Amsterdam uitgeweken 3 ).
In de gildewetgeving worden zij na 1510 niet meer vermeld 4 ).
Olie.
Ook de olieslagerij mag tot de exportnijverheid van Den Bosch
worden gerekend. In tegenstelling met de zeepziederij werd deze
industrie in gildeverband beoefend; tezamen met de molenaars vormden de olieslagers een gilde. Van 1445 dateert een ordonnantie,
waarin het stadsbestuur voorschriften geeft voor het ijken van
tonnen, bestemd voor de verzending van exportartikelen. Hierin
wordt tegelijk met visch, haring, bier en mede ook olie vermeld 5 ).
Met Rees, Emmerik, Kleef en Kalkar behoorden Nijmegen en Den
Bosch tot de steden, waar de olieslagerij, zoowel de lijn- als de raapolieindustrie bijzonder bloeide. De export richtte zich naar de
Overlandsche steden, met name naar Keulen, welke stad als stapelplaats de kwaliteit van den arriveerenden en doorgaanden olie controleerde. Heeft Nijmegen in 1450 klachten over de kwaliteit te
incasseeren, in 1457 krijgt Den Bosch het verwijt te hooren, dat de
olie niet met „lijnoley, hederigem oley ind mit manicherhande andei) B. 109, art. 18.
) v. Ysselstein, Tapijtweverijen, blz. 106.
3
) Eggen, Invloed, blz. 176, e.v.
*) Het „Landschap" dat zich in de raadzaal van het stadhuis te Den Bosch
bevindt, werd geweven door Maximiliaan van der Gucht te Gouda of Delft;
geleverd 1679.
5) B. j7, art. 1.
2
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Afschrift van een brief van magistraat en raden van Den Bosch, waarin 7ij
aan de steden Keulen, Neuss en Nijmegen den inhoud van een ordonnantie
op de wijnen meedeelen. 22 September 1441. Privilegeboek van Marten
's Heeren Gerardsz. Deel I I , fol, go1".
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ren sachen" vermengd mag worden. Ook op den inhoud van de vaten
zou voortaan toezicht worden uitgeoefend 1 ). Blijkbaar was men
dus met de raapolie aan het knoeien geraakt. Niet altijd echter lag
bij een dergelijke handelwijze de schuld bij de stedelijke industrie.
In verband hiermee komt in een keur van 1550 een merkwaardige
bepaling voor, die vermoedelijk van veel ouderen datum is. Blijkens
het voorschrift nam de stad de stedelijke producenten in bescherming
tegen burgers en vreemden die olie importeerden en deze overgoten
in vaten, waarin de stadsboom was gebrand, om op deze manier in
den vreemde den indruk te wekken met olie van de Bossche industrie
te doen te hebben. Dergelijke olie moest beslist in de vaten of tonnen
van de plaats van herkomst blijven. Werd hij toch in Den Bosch
verkocht en kreeg hij daarna een exportbestemming, dan mochten
voor het overgieten Bossche vaten en tonnen worden gebruikt, maar
geen stadsboom mocht er op worden aangebracht 2 ). Zoo werd in
dezelfde keur ook de verkoop van „hierckolye" voor raapolie en de
handel in het product, verkregen uit vermenging van „hiercksaet"
met raap- of koolzaad, in vaten met den stadsbrand verboden 3 ).
Zoowel aan de duurzaamheid als de kwaliteit deden dergelijke
manipulaties ernstig afbreuk. Duidelijk blijkt dus, dat de gildewetgever nog in 1550 zijn best deed de kwaliteit van het stedelijk product in den vreemde hoog te houden om op deze wijze het afzetgebied van den handel te beschermen. Deze handel en gros, waarvan
de minimumgrens bij het verhandelen van een half vat lag, bevond
zich, naast hetgeen de koopman van hen opkocht, voornamelijk in
handen van de olieslagers zelf 4 ). Met den detailhandel hielden zij
zich niet bezig. Dit behoorde, zooals uit hun wetgeving blijkt, tot het
domein van de kramers 5 ).
Conclusie.
Uit dit eenigszins schematisch overzicht van den handel, waarvan
de gegevens zich tot een beknopte bespreking leenden, zien wij dus,
dat het meerendeel der ambachten zich niet tevreden stelde met een
economisch verkeer, dat zich beperkte tot de voorziening in de be1)
2
)
3)
4)
5)

Kuske,
B. 139,
B. 139,
B. 139,
B. 146,

Handel und Handelspolitik, blz. 305.
art. ii, zie ook art. 13.
art. 4.
art. 12, art. 13.
art. 4.
26
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hoeften van de stadsbevolking en die van het ommeland. Niet alleen
de vischkoopers, die transito-handel dreven, maar ook de smeden,
de looiers en schoenmakers, de handschoenmakers, de nestelmakers
en riemmakers, de taschmakers, de buidelmakers, de witleermakers,
de perkamentmakers, de bontwerkers, de bonnetmakers, de hoedenmakers en speldenmakers, de linnen- en tapijtwevers en de olieslagers
hadden voor den afzet van hun producten aan het afzetgebied van
de stad en haar naaste omgeving niet voldoende. Om volledig te zijn
moeten we aan de opsomming nog de schrijnwerkers, kuipers, draaiers
en rademakers, de kramers en tingieters en de lint- en passementwerkers, van welke laatste handwerkers het gilde evenwel eerst van
IJ95 dagteekent, toevoegen. Zoo blijkt, dat slechts de bakkers, de
korenkoopers, de slagers, mits zij niet tevens veehandelaar waren,
de molenaars en de timmerlieden, metselaars en leidekkers niet aan
export deden of aan doorvoerhandel.
Als we nu nog even de behandelde artikelen de revue laten passeeren: haring, bokking, wollen en linnen lakens, lijn- en raapolie,
spijkers, messen, tinnen eetgerei, leder, schoenen, bontwerk, handschoenen, nestels, riemen, bonnetten, hoeden, spelden en tapijten,
dan staat het voor ons wel vast, dat de export naar andere steden
een heel gewoon verschijnsel was in het economisch leven van de
stad 's-Hertogenbosch en dat de ambachten daar een belangrijke rol
in speelden. Men wordt in deze meening nog versterkt, wanneer men
denkt aan allerlei dingen, die met den export samenhingen en welke
we terloops vermeldden: de aanwezigheid van Bossche kooplui in
Engeland, Duitschland en op Schonen; de Bossche vitte op dit
schiereiland; de conflicten met andere steden over haring en leer, en
met de Hanze over laken; de bemoeienissen van het stadsbestuur om
den export van een bepaald artikel op peil te houden of weer te
herstellen; de klachten over concurrentie van andere plaatsen; de
talrijke regels, die op de vreemde markt voor een bepaald gilde een
min of meer gelijke concurrentie-basis trachtten te scheppen; het
leveringscontract van de leerlooiers met den Keulschen waard en het
bestaan van meerdere beëedigde functionarissen, zooals makelaars en
waarden.
Dit alles tesamen genomen, meenen we, dat het niet overdreven
is te zeggen: de exporthandel van de ambachtsgilden vormde een
belangrijk element van het economisch leven in 's-Hertogenbosch
en het wel en wee der stad werd er voor een niet onbelangrijk deel
door bepaald.
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In het voorgaande hebben we den export- en transito-handel
in het middeleeuwsch Den Bosch nog onvolledig beschreven,
omdat we vanwege het onderwerp van ons boek de aandacht
niet vestigden op het goederenverkeer, dat buiten corporatief
verband plaats had. Eenige gegevens daaromtrent zullen de
beteekenis van de stad 's-Hertogenbosch in den middeleeuwschen handel nog beter doen uitkomen. We laten daarom hier
volgen: eerst drie artikelen uit den transito-handel: wijn,
zout en vee; vervolgens eveneens drie artikelen uit den export:
bier, mede, zeep.
Wijn.
In het Rijnverkeer heeft de handel in wijn vanouds de belangrijkste rol gespeeld. Met Dordrecht en Deventer kon Den
Bosch er aanspraak op maken de belangrijkste wijnmarkt van
het beneden-Rijngebied te bezitten 1 ). Om deze bewering te
staven behoeven we slechts inzage te nemen van de oudste
stadsrekening, die bewaard is gebleven, n.l. een rekening,
loopende over een half jaar t.w. van Paschen 1399 tot St.
Remeys (1 October) 1399. In deze stadsrekening wordt de
accijnsontvangst verantwoord van alle accijnsplichtige goederen. Voor den wijn was deze accijns in 1441 per voeder,
d.i. ongeveer 1000 liter, Rijnsche wijn, die en gros verkocht
werd, bepaald op één oud schild, en per voeder landwijn op
een half oud schild, terwijl voor den wijn, Rijnsche wijn en
landwijn, die „te tappe" verkocht werd de vijfde penning
of 20 % van den kleinhandelsprijs als accijns moest worden
betaald 2 ). Nu blijkt uit de zoojuist genoemde stadsrekening
van 1399, dat in het tijdsverloop van het daarbedoelde halfjaar op een totale accijnsontvangst van 2146 oude schilden,
die van den wijnaccijns alléén niet minder heeft bedragen
dan 566И oude schilden of ruim een vierde van de geheele
accijnsopbrengst. Aangenomen nu, dat ook in dat jaar per
voeder één oud schild werd geheven, beliep dus — zeer ruim
geschat — in dat halve jaar de omzet in wijnen: 566И X 1000
of ruim een half milioen liter, hetgeen over het geheele jaar
berekend, neerkomt op meer dan een milioen liter 3 ) .
i) Kuske, Handel und Handelspolitik, blz. 310, blz. 319.
2) B. 52, art. 1.
3) Men moet hier wel rekening houden met h?t feit, dat het eigenlijke wijnseizoen liep van October tot Februari. Buiten het seizoen was de omzet van wijn
geringer. De omzet van landwijn heeft niet veel beteekend. 1 Voeder (6 amen)
wijn bevat ongeveer 1000 liter; Kuske, Quellen, IV, blz. 429; Niermeijer,
Dordrecht, 8-ste reeks, Deel III, blz. iz.
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Onder de accijnzen in de stadsrekening van Paschen 1399—
St. Remeys 1399 opgenomen, staat die van den wijn als eerste
vermeld. Hierin ligt een aanwijzing voor den ouderdom van
dezen accijns. Deze aanwijzing wordt nog versterkt door het
feit, dat de wijn reeds in 1241 een belangrijke plaats innam
onder de Rijnafwaarts komende goederen 1 ).
Naast deze stadsrekening geeft ook de rekening van den
tol te Hedel, loopende van 23 September 1482—6 Januari
1484 2 ), een inzicht in de beteekenis van den Bosschen wijnhandel. W a t blijkt daaruit? Afgezien van de goederen van
Hollandsch-Zeeuwschen oorsprong, hebben de posten, die
staan ten name van de Bosschenaren, grootendeels betrekking
op Bovenlandsche goederen, die, zooals ijzer, graan, hout en
kolen, door Bossche kooplieden hoogerop — te Venlo, Nijmegen, Keulen en andere plaatsen — waren gekocht en vandaar naar Den Bosch werden vervoerd. De belangrijkste plaats
evenwel kwam toe aan den wijn. Van 23 September 1482 tot
1 Januari 1483 werden n.l. niet minder dan 76 voerder verscheept en van 1 Januari 1483 tot 1 Januari 1484 112 voeder.
Naast dezen aanvoer van wijn per schip, kwam dan nog die
per wagen s ). Immers lang niet altijd werd voor het vervoer
van wijn de waterweg gevolgd. De reden hiervan moet hoofdzakelijk worden gezocht in het toenemend aantal tollen op
den Rijn. Deze hadden tot gevolg, dat — vooral sinds de
tweede helft van de vijftiende eeuw — zelfs groóte hoeveelheden per as arriveerden. Daartoe werd gebruik gemaakt van
de linker „Rheinstrasse", die van Keulen over Neuss-Ürdingen-Cleef-Nijmegen-Grave-Den Bosch naar Bergen-op-Zoom
en naar Antwerpen 4 ). Zelfs heeft voor het vervoer naar beide
laatste plaatsen deze landweg een toenemend belangrijke rol
gespeeld 6 ). Ook een tweetal stedelijke ordonnantiën belichten
de beteekenis van den Bosschen wijnhandel. Steeds plachtten
de accijnzen, die van de goederen werden geheven, te worden
verpacht. Het spreekt vanzelf, dat tusschen de pachters en de
belastingplichtigen niet altijd de gewenschte eenstemmigheid
heerschte, zoodat tusschen de beide groepen meermalen geschillen rezen. Naar aanleiding nu van een dergelijk geschil
oordeelde het stadsbestuur het 22 September 1441 gewenscht,
i) Hans U. B. I., no. 308.
2
) Zie blz. 344.
S) Niermeijer, Historische Schets, Juni 1943, blz. 32;.
4) Kuske, Quellen, I, no. ι$8, no. 284, no. 1058; II, no. 390 (164), no. 527
(161) (τγι\ (225), no. 1236, no. 1410; IV, blz. 335.
5
) Een tweede landweg liep van Keulen—Millendonk—Liedberg—Venlo—
Horst—Venray—Mill—Den Bosch. Vele landwegen liepen uit in Den Bosch.
Thurlings, Venlo en Roermond, blz. 41; blz. 49; blz. 100.
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om een uitgebreide ordonnantie op de onderscheidene accijnzen
uit te vaardigen. Voor ons betoog ligt het belang van de
ordonnantie hierin, dat zij wel melding maakt van de „vergierroey" of de roede, waarmee de wijn werd „vergierd" d.i.
de inhoud der vaten werd gemeten '), maar dat daarin in het
geheel geen sprake is van den accijns op den wijn. Deze werd
in een aparte ordonnantie van denzelfden dag afzonderlijk
geregeld. Blijkbaar dus achtte het stadsbestuur de stedelijke
inkomsten uit den accijns van wijn en bijgevolg ook den
stedelijken handel in wijnen van zoodanige beteekenis, dat
het noodig werd geoordeeld op denzelfden datum een speciale
ordonnantie op den accijns van wijn uit te vaardigen. Nog in
ander opzicht pleit deze afzonderlijke ordonnantie op den
wijnaccijns voor het bestaan van een omvangrijken stedelijken
handel. Rond 1441 n.l. liet de aanvoer van wijn te wenschen
over. Bleef deze terugloop aanhouden, dan was daarvan het
gevolg een evenredig sterke daling van de stedelijke inkomsten
uit den wijnaccijns. Om dit te voorkomen nam het stadsbestuur maatregelen, die moeilijk anders te verklaren zijn dan
door aan te nemen dat aan de inkomsten uit den wijnaccijns
en derhalve ook aan den stedelijken wijnhandel zelf bijzondere
waarde voor de stad moest worden toegekend. Eerstens werd
in deze aparte ordonnantie uitsluitend en alleen ten behoeve
van den vreemden koopman in wijn bepaald, dat gedurende
de eerstkomende tien jaren alle wijnimporteurs op den feestdag
van St. Remeys 2 ) den door hen ingevoerden wijn, mits de
accijns maar betaald werd, „geheel coops" mochten verkoopen
en tappen
„alsoo hoge ende lege als sy sullen willen ende kunnen,
sonder dair af te staen ter ordinancie van den scepenen
ter tyden wesende".
Tevens werd, in afwijking van het bestaande handelsgebruik, bij dezelfde ordonnantie vastgesteld, dat de betaling
van den koopprijs door den kooper, in plaats van'in termijnen,
reeds na den derden dag moest geschieden. Bleef de kooper
hiermee in gebreke dan werd hij uitgepand, tenzij hij zich in
rechten wilde verweren. In dit geval zou op verzoek van den
koopman of zijn knecht, „onvertogen" recht worden gespro1

) Eigenlijk was dit geen accijns, maar een betaling voor een dienst. Doordat
men evenwel verplicht was van deze vergierroede gebruik te maken, was men
ook verplicht er voor te betalen. De regeling van het gebruik der vergierroede in
een ordonnantie op de accijnzen, wijst er op, dat in 1441 dergelijke lasten niet
meer van accijnzen werden onderscheiden.
2
) Tijd van den wijnoogst.
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ken zonder aanzien des persoons 1 ). Bij brief van den magistraat, voorkomend in een van de privilege-boeken van
Marten 'sHeeren Gerardsz., werd de inhoud van deze ordonnantie door het stadsbestuur meegedeeld aan de steden Keulen,
Neuss en Nijmegen, hetgeen erop wijst, dat de meeste wijnkooplieden, die met hun wijnen in Den Bosch ter markt kwamen, uit deze steden afkomstig waren 2 ).
Er zijn aanwijzingen, dat dit soort handelspolitiek van het
stadsbestuur, zij het mogelijk eerst na langen termijn, werkelijk succes heeft opgeleverd. Immers van Paschen 1496 tot
St. Remeys 1496 bedroeg de opbrengst van de wijnaccijnzen
niet minder dan 2.240 oude schilden. De accijns gesteld op
één oud schild per voeder, beliep dus de omzet in dit halve
jaar naar ruwe schatting 2000 maal 1000 liter of twee millioen
liter; dat maakt dus over het heele jaar een omzet van globaal
drie tot vier millioen liter.
Van welken aard was de stedelijke wijnhandel? Behoudens hetgeen herbergiers voor hun tapperij aankochten, droeg
de Bossche wijnmarkt een uitgesproken transitokarakter. Dit
blijkt zonder meer reeds uit den grooten omvang van den
aanvoer, welke bezwaarlijk door de inwoners alleen kon
worden aangekocht. Maar ook van doorvoer naar elders
wordt meermalen melding gemaakt 3 ). De handelaren, die op
de Bossche wijnmarkt zaken deden, waren overwegend inwoners der stad zelf, die ook wel persoonlijk naar den wijnstapel
trokken in Keulen, om daar rechtstreeks inkoopen te doen.
Het waren vooral de leden der stedelijke aristocratie, die zich
op den wijnhandel toelegden. Zelfs heeft menig magistraat
het beroep van wijnkooper uitgeoefend 4 ). Dit verklaart ons
tevens, waarom de „wijnlude" nimmer in een corporatie zijn
georganiseerd geweest. Aan sociale bescherming hadden dezen
weinig of geen behoefte. Ook hun personeel was niet georganiseerd. Immers, blijkens het slot van een keur der schrijnwerkers, draaiers, kuipers en rademakers van 1354 mochten
de „wijnluden" een kuiper met knecht in dienst hebben zonder
dat deze aangesloten behoefden te zijn bij het ambachtsgilde,
waarin deze vier ambachten waren georganiseerd. Dit wijst er
waarschijnlijk op, dat de kuiperij in dienst van den wijnhandel een apart vak was en dat de wijnkoopers niet alleen
ten tijde van het wijnseizoen, waarin de meeste wijn verhani) В. я ; B · S1· a r t · '> »"· 3·
) B. 5J.
s
) Kuske, Quellen, I, no. ij8, no. 284, no.1058; II, no. 390 (164), no. 257(161)
(171) (.11$), no. 1236, no. 1410; IV, biz. 35J.
*) G. A. 's-Hertogenbosch, no. 452.
8
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deld werd, maar het heele jaar door werk hadden voor hun
kuipers.
Zout.
De handel in zout was nauw betrokken bij den belangrijken
haringhandel. Het is dan ook geen toeval, dat in de stadsrekening van 1399 onder het kapittel ontvangsten wordt gesproken van „zaut en herincaccijns" en „zaut en herincpacht"
(d.i. de pacht van de zout- en haringaccijns). Al vroeg worden
we over het bestaan van zouthandel en zoutkooplieden in
Den Bosch ingelicht. Van 1259 toch dateert een schepenverklaring, waarin „salis mercatores" van Den Bosch met
andere mercatores ten overstaan van schepenen de verklaring
afleggen, dat zij de zoutmarkt altijd te Antwerpen hebben
gezien en dat deze markt daar ook behoort te zijn. Deze verklaring wordt door Antwerpen aan Den. Bosch verzocht in
een geschil met Mechelen over den zoutstapel 1 ).
Uit het bovenstaande zien we reeds, dat deze zouthandel
de grenzen van een gesloten huishouding overschrijdt. Bewijzen voor export van zout krijgen we eerst door middel van
een tweetal ordonnanties, waarvan de eene dateert van 1455
en de andere van i486. Wat bij het lezen van beide documenten opvalt, is, hoezeer de daarin voorkomende voorschriften
overeen komen met de wetgeving op den zouthandel uit andere
steden, zooals uit Brielle, Schiedam e.a. Deze overeenstemming
kan het best verklaard worden uit een gemeenschappelijke
aanleiding, welke bestaat in de bemoeizucht der Overlandsche
steden; in zoover hebben we ook in de eerste ordonnantie een
argument voor den export in zout. Dat deze conclusie niet
te gewaagd is, wordt duidelijk, als men weet, dat de voornaamste grief, waartegen die steden bij herhaling stelling
namen, was het mengen van zout, zooals uit de archieven van
andere steden blijkt. Het resultaat van een dergelijk soort optreden weerspiegelt zich in de ordonnantie van 1445 z e e r sterk:
alle voorschriften zijn er op gericht om een vermenging van
goede met minder goede soorten te voorkomen. ledere zoutkooper had onder eede te beloven geen burger of ingezetene
van de Meierij van Den Bosch tusschen 15 Augustus en drie
weken na Paschen, d.i. in den tijd, waarin de meeste haring
werd verhandeld, zout te verkoopen of te doen verkoopen
dan zout, gezoden van „grauwen zeil" 2 ), zonder daar een
andere zoutsoort op eenigerlei wijze doorheen te mengen. De
schipper, die zout importeerde, mocht geen tweeërlei soorten
i) B. 1.
2) Zeil: zout uit zouthoudende veengronden, uit „darink silten" gestookt.
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aan boord hebben, zooals evenmin een zoutkcoper tweeërlei
soorten in hetzelfde huis mocht opslaan. Een heel radicale
maatregel was die tegen zout „gezoden van assche en hazeldonck" 1 ) ; deze mocht in het geheel niet verkocht worden.
De beide laatste soorten bleken niet alleen voor haring, maar
ook voor de conserveering van andere vissoorten minder
geschikt te zijn. Twee soorten waren in den handel gezocht:
zout, gezoden van „grauwen zeil" en „bayzout" 2 ). Om
fraude bij den inkoop tegen te gaan en het den kooper in
zijn keuze gemakkelijk te maken, moest op zelzout, ook wanneer het ergens opgeslagen was, of op een schotel voor de
deur stond geëtaleerd om détail verkocht te worden, een
zwart vaantje, waarop het woord „zeil" vermeld, zijn aangebracht; zout, van „bay" gezoden, behoorde van een rood
vaantje, met het woord „bay" erop te zijn voorzien s ).
In tegenstelling met evenvermelde ordonnantie van 144 f,
waarin meer hèt plaatselijk gebruik op den voorgrond treedt,
legt de stedelijke wetgever in de ordonnantie van i486 vooral
het accent op den groothandel. Veel duidelijker toch komt
hierin tot uitdrukking, dat de Bossche zouthandel de grenzen
van het stedelijk rechtsgebied overschreed. De ordonnantie
opent haar bepalingenreeks met den koopman, die per schip
importeert en „geheel coops" verkoopt, van accijnsbetaling vrij
te stellen; alleen de afzet ter plaats wordt belast. Vermoedelijk
werd accijnsbetaling door den groothandel als hinderlijk
gevoeld, wat Den Bosch als omslagplaats niet ten goede was
gekomen. Vandaar ook verschillende andere bepalingen, die
de organisatie van den handel betreffen en de positie van
den vreemden koopman verbeteren. Ook blijkt er uit, dat er
meerdere schepen tegelijk de haven binnenkwamen; want
volgens een der bepalingen moest de schout een ligplaats
aanwijzen, als de schepen niet aan de trappen konden aanleggen.
Ter handhaving van de goede kwaliteit van het zout bevat
ook deze ordonnantie van i486 zorgvuldige voorschriften.
Alle bepalingen uit de ordonnantie van 1455, die op de kwaliteit betrekking hebben, vinden we er in terug. O.a. het voorschrift, dat geen zoutkooper zout mag importeeren, dan zout,
1) Assche: potasch, plantaardig loogzout.
2
) Het zelzout was van de Zuid-Hollandsche eilanden en uit Zeeland afkomstig,
waar het door het verbranden van darink, zouthoudende veengrond, gewonnen
werd; het baaizout werd in de Fransche baaien van Bretagne en Gascogne gewonnen, v. Vollenhoven, Schiedam, blz. 125, e.V.; Haak, Brielle, blz. jo, e.V.;
Prims, Antwerpen, II-II, De dertiende eeuw, blz. 54; Niermeijer, Historische
schets, 1943, Juni-afl., blz. 334.
8) B. 6$, art. 1, art. i*.
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gezoden van „goeden grauwen selle" of van „custbaerder
bayen".
Uit een later aan de ordonnantie toegevoegde bepaling
weten we, dat onder de groothandelaren ook Bosschenaren
voorkwamen. Deze gingen zelf het zout halen in de plaatsen,
waar de zoutziederijen lagen. Meermalen probeerden zij dan
het zout, „ongestapelt" voorbij Dordrecht te vervoeren, wat
telkens aanleiding gaf tot geschillen. Door het bezit toch van
het stapelrecht nam Dordrecht een bevoorrechte positie in,
met het gevolg, dat het door de Bosschenaren in Zuid-Hollandsche kuststeden gehaalde zout in deze stad ten verkoop
moest worden aangeboden. Doordat nu de Bosschenaren dit
recht niet eerbiedigden, werd op hun schepen, telkens wanneer
zij op overtreding van den stapeldwang betrapt werden, beslag gelegd. Een ander gegeven voor hetzelfde, doch nu met
betrekking tot den uitvoer, hebben we in de tolrekening van
Hedel, loopende van 23 September 1482—6 Januari 1484.
Daarin vinden we goederen van Hollandsch-Zeeuwschen oorsprong, o.a. zout geregistreerd, dat van Den Bosch uit naar
de „hooge marckten" werd vervoerd.
Hiermee kunnen we ons tevens eenigen indruk vormen van
den omvang van den zouthandel. Blijkens de tolrekening bedroeg den uitvoer door Bosschenaren per waterweg van 23
September 1482 tot 1 Januari ^ 9 3 72 zak en 6 kwartieren,
d.i. ongeveer 672 mud. Wil men dit gegeven goed beoordeelen,
dan moet men wel bedenken, dat de ladingen van niet-Bosschenaren tenminste gedeeltelijk ook uit Den Bosch kwamen, al
weten we niet hoeveel; en verder, dat er nog een vervoer per
as bestond, want de ordonnantie van i486 spreekt van import
„op wagens off te scepe".
Vee.
Een andere tak van handel in goederen, welke niet uit de
stad zelf afkomstig waren, was de veehandel. Toch bestaat er
geen reden, om Den Bosch vóór de tweede helft der vijftiende
eeuw reeds een centrum van veehandel te noemen. "Wel bezat
de stad, naast vier vrije jaarmarkten, een jaarlijksche veemarkt, die van 23 October tot 1 November duurde 1 ), maar
dit was een voorrecht, dat de stad met meerdere andere steden
gemeen had. Een eerste symptoon van de groeiende beteekenis
van den veehandel mogen we vermoedelijk lezen uit de vernieuwing van het stadsprivilege van de stad Lier in 1469 door
!) Vóór 1458 placht deze markt daags voor den feestdag van St.T-ucas (18
October) te beginnen; B. 166.
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Karel den Stoute. Iedere Woensdag van de week werd er in
deze stad stapelmarlct gehouden. Al degenen, die hun vee in
het hertogdom van de hand wilden doen, moesten dit dus
eerst op dezen markt te koop aanbieden, vóór zij het met
hetzelfde doel naar de markt van een andere stad mochten
voeren. Voor het hertogelijk tolrecht, aan den stapeldwang
verbonden, stak in dien stapelhandel het voordeel dat op één
centraal punt gemakkelijk tolcontrôle kon worden uitgeoefend.
Bij de vernieuwing van dit privilege drukt de hertog den
schout van Den Bosch op het hart, ertegen te waken, dat geen
koopman met vee door zijn ambtsgebied trok, die geen borg
gesteld had, het vee, dat hij vervoerde, eerst op den stapel te
Lier te markten. Immers het recht van Lier hing te zeer af van
de medewerking van den Bosschen schout. Het schijnt wel,
dat daar nog al eens wat aan mankeerde. Want in het privilege vinden we de bepaling, dat de schout een boete van 24
Carolusgulden kreeg opgelegd, wanneer overtuigend werd
aangetoond, dat hij meehielp den Lierschen stapeldwang te
ontduiken 1 ). De koopman werd voor ieder geval van tolontduiking bedreigd met verbeurdverklaring van zijn vee, plus
een boete van 10 ponden zwarte tournoisen. Zulk een straffe
maatregel wijst er op, dat de overtredingen nogal groóte vormen hadden aangenomen. Dat de Bossche schout er in betrokken wordt, is alleen niet voldoende om aan te nemen, dat
juist 's-Hertogenbosch de schuldige stad was. Maar als we
bedenken, dat voor de handelaren uit Gelre, Overijsel en
Westfalen, vanwaar zeer veel vee werd aangevoerd, de lange
weg naar Lier uiteraard een bezwaarlijk iets was, terwijl Den
Bosch voor hen veel gunstiger lag, dan begrijpen we, dat zij
niet verder dan deze stad trokken, nu de schout, door wiens
ambtsgebied zij trokken, het toch niet zoo nauw nam met den
Lierschen stapelplicht, zooals uit de strafbedreiging blijkt, die
in de vernieuwing van het privilege tegen hem wordt uitgesproken. Bovendien zien we in 1519 Victor van der Molen,
rentmeester van den hertog in het kwartier van Den Bosch,
op bevel van den koning een onderzoek instellen naar den
stapel van ossen, door deze stad gehouden. ledere week,
's-Zaterdags, liet de stad de ossen twee uur ter stapel staan.
Door de uitoefening van dit recht, „daer niemand die contrarie en gedenckt", valt er op de hernieuwing van het Liersche privilege een licht, dat ten gunste van bovenstaande uitleg pleit. We mogen dus aannemen, dat Den Bosch reeds in
1469 zich verheugde in een tamelijk belangrijken veehandel.
Over het zoo juist genoemde proces, dat in 1^19 tusschen beide

i) B. 76·
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steden werd gevoerd, zijn jammer genoeg geen gegevens bewaard gebleven ^ .
Ter vermindering van de lasten, die de stad tijdens de oorlogen met Gelre had te dragen gehad en om haar eenigszins
tegemoet te komen in de betaling der hooge beden, welke de
oorlog met Frankrijk had meegebracht, wist Karel V in 1541
niet beter te doen, dan Den Bosch een jaarmarkt van magere
beesten te schenken en deze van de gebruikelijke marktvrijheid
te voorzien. Hier is dus naast de jaarlijksche veemarkt van
een extra jaarmarkt, zij het beperkt tot den handel in magere
beesten, sprake. Dit feit, met de vorige gecombineerd, wijst
wel zeer sterk in de richting, dat Den Bosch reeds een beteekenende rol in den veehandel van het hertogdom speelde.
Aan de rechten van de jaarmarkten van Lier en Oisterwijk
evenwel deed het privilege geen afbreuk 2 ).
Toch bleek deze keizerlijke welwillendheid nog verre van
afdoende om aan het toenemend bezoek der vreemde veekoopers aan Den Bosch tegemoet te komen. Op grond van de
verkeers-geographische ligging der stad, immers was de stad
een eindpunt van talrijke landwegen, was Den Bosch als het
ware een door zich zelf aangewezen centrum voor veehandel.
Veel meer dan welke andere stad dan ook had Den Bosch
behoefte aan een wekelijksche stapelmarkt. Heeft zij zich het
recht van deze markt dan maar zelf toegeëigend? Men zou het
haast zeggen. In I J H ontmoeten we Hendrik van den Heuvel
in opdracht van Den Bosch te Zutphen, Deventer en Zwolle
met het doel, de wethouders van die steden meerdere getuigen
te laten hooren in een proces tusschen Den Bosch en Lier
aanhangig betreffende de wekelijksche markt van ossen en
horenvee. Blijkbaar dus meende de stad inderdaad bewijs naar
voren te kunnen brengen, dat haar vermeend recht op een
weekmarkt met stapeldwang zou kunnen staven. Ook in 1562,
toen het stadsbestuur van Lier ossen liet aanhouden, die op de
Bossche veemarkt waren gekocht of daar ten verkoop werden
aangeboden, achtte zij blijkbaar voldoende termen aanwezig
om ten hove voorziening te verzoeken 3 ).
Toch duurde het nog tot 1587 voordat het feitelijk door de
stad uitgeoefende stapelrecht met den wettelijken stapel van
Lier op één lijn werd gesteld. In dit jaar werd er weer, voor
de zooveelste keer, een proces tusschen beide steden gevoerd.
Het was door Den Bosch bij den Raad van Brabant aanhangig
gemaakt. Maar tegenover de oude rechten van haar rivale
moest de stad ook thans weer het onderspit delven. Haar
!) v. Zuylen, Stadsrekeningen, II, biz. 348.
ï) B. 129.

3) v. Zuylen, Stadsrekeningen, IV, blz. 689, blz. 730.
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eisch werd afgewezen. Ten einde raad richtte de stad zich toen
bij schriftelijk request tot den koning, Philips II. Als belooning
voor haar koene houding tijdens den onverhoedschen overval
door den graaf van Hohenlohe in 1585 ontving de stad eindelijk het recht,
„dat alle coopluyden ende verkoopers van ossen ende
horenbeesten toegelaeten ende gepermitteert wordt hunne
beesten te verstapelen ende dryven op de vrye maerckt,
tzy binnen onser steden van sHertogenbossche oft Lyere,
zoe hen best goetduncken sal, sonder dat hun daerin
ennich letsel oft empesschement sal moghen aangedaen
wordden; ende dat dieghene, die in een van de voers.
plaetsen verstapelt sal hebben, sal daermede gestaen sonder gehouden te wesen oyck in dander pb.etse te verstapelen 1 ). .
Uit den inhoud van het privilege, dat de stad ontving,
blijkt nog eens zeer duidelijk, wat nu feitelijk de inhoud der
herhaalde geschillen is geweest: of ook aan Den Bosch een
wekelijksche stapelmarkt toekwam. Eindelijk dan had de stad
haar doel bereikt. Zelfs werkte de koning welwillend mee om
de uitwerking van het recht zoo effectief mogelijk te doen
zijn 2 ). Op zijn bevel toch moest het verleende octrooi overal
worden afgekondigd, waar de stad dit dienstig oordeelde. Uit
de stadsrekeningen nu blijkt, dat 25 brieven „metter publicatien daerinne geslooten van de confirmatie van der veedemerckt" werden gedrukt. De verzending geschiedde aan de
steden, gelegen in het land van Gelre, Overijsel, Cleef en
Overmaas 3 ). Overbodig dus de vraag te stellen, van welke
streken de kooplieden met het vee, dat op de Bossche markt
verscheen, afkomstig waren. Toen de stad in 1596 een enquête
hield naar den inhoud van het stapelrecht, zooals dat te Lier
werd uitgeoefend, werden een zestal kooplieden onder eede
gehoord. Deze bleken afkomstig uit de omgeving van Bremen,
uit Emmerich, uit Waemborre in het land van Cleef, Deurse
in het land van Ravenstein, Bladel en Oerle 4 ). Tot diep in
de achttiende eeuw kon 's-Hertogenbosch haar positie van
!) B. 159; v. Oudenhoven, 's-Hertogen-bossche, 1670, blz. 209; Hezenmans,
's-Hertogenbosch, blz. 12.
2
) De houding van de stad opzichtens het koninklijk gezag speelde in deze
troebele jaren bij Philips II zeker een rol ook in zijn economische politiek.
Hezenmans, 's-Hertogenbosch, blz. 12.
*) v. Zuylen, Stadsrekeningen, VI, blz. 1067.
4
) G. C. A. II, blz. 293, e.v. Onder deze getuigen waren ook slagers, die
tevens het beroep van veehandelaar uitoefenden.
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belangrijke veemarkt handhaven. Deze laatste twee feiten
geven wel heel concreet aan, dat we ook hier te doen hebben
met een verren handel en niet louter een gesloten huishouding.
Bier.
Ook het product van de Bossche brouwnijverheid heeft, zij
het eerst sinds de tweede helft der zestiende eeuw, de grenzen
van stad en ommeland doorbroken. Nog in de veertiende eeuw
voorzag zich een gedeelte der Bossche burgerij in haar dagelijksche behoefte aan bier, de gewone drank van die dagen,
door „self brouwen". Men maakte zelf gerstebier, bereid met
de gewone giststof van die dagen, de gruit ^ . Na het uitvinden van het brouwen met hop in het laatste kwart der veertiende eeuw, belastten zich ook bepaalde hoppenbierbrouwers
met het brouwen van deze zwaardere biersoort. Zij werd
zonder gruit gebrouwen en was beter houdbaar. In plaats nu
van de hop ook tot hertogelijk regie-artikel te verklaren,
zooals de gruit, werd door den hertog een bepaald recht geheven, om de derving van het gruitgeld goed te maken. Sinds
1379 n.l. mochten de hoppenbrouwers van de hertogen Wenceslaus en Johanna hoppenbier brouwen, mits inplaats van het
gruitgeld een accijns van een oud Fransch schild voor 4$ vaten
betaald werd 2 ). Van hop konden de brouwers zich dus op de
vrije markt voorzien. Denkelijk heeft de hertogelijke maatregel
de productie van de gruitbrouwerij tijdelijk in de hand gewerkt. Op den duur echter bevorderde een dergelijk ingrijpend voorschrift juist, dat naast het stedelijk gruitbier, verschillende soorten hoppenbier van buiten werden ingevoerd 3 ).
Het bewijs voor deze bewering is aanwezig. In 1445 werd ter
voorkoming van brand aan iedereen, die binnen de binnenste
poorten van de stad een nieuw bouwwerk plaatste, de verplichting opgelegd, om de daken met leien of pannen te voorzien. De stad gaf hiervoor voor iedere roede leidak een Rijnschen gulden en voor iedere roede pannendak een halven
Rijnschen gulden subsidie; eenzelfde bedrag kreeg ook hij, die
1) De gruit was een mengsel van mirtebessen en andere kruiden; zij bevorderde
de fermentane en gaf aan het bier een bepaalden smaak. De verkoop van het
artikel was overheidsmonopolie. De hertog liet de gruit bereiden en haar door
. den gruiter in zijn gruithuis verkoopen. Hieraan herinnert nog het Gruit(er)straatje, gelegen tegenover de Gasselstraat. Later werd dit straatje „achter het
Vuurstaal" gedoopt, Sasse van Ysselt, Huizen en gebouwen, III, blz. 269; Gebr.
Mosttians, Oude namen, blz. 84; de Hullu, Iets over de gruit, blz. 199, e.v.
2) B. 26.
s
) Smit, Amsterdam, blz. 32; Niermeyer, Delft en Delfland, blz. 8$; Heeren,
Recht van de gruit, blz. 245, e.v.
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het stroo van zijn „tymmeringe" wegnam en leien of pannen
in de plaats aanbracht. Maar de financiering van den maatregel kon niet uit de gewone stadsinkomsten worden bestreden.
Om de subsidie te betalen werd daarom in de toekomst de
accijns op wijn, bier, mede en kruidendrank, die détail verkocht werd, driemaal per jaar door het stadsbestuur vastgesteld. Van Haarlemmer, Hamburger en Wismarsch bier moest
voortaan twee Wilhelmustuyn per aam boven den bestaanden
accijns worden betaald 1 ). Wanneer we daarnaast in de oudste
stadsrekening van Paschen-St. Remeys 1399 nog lezen, dat
van de totale accijnsopbrengst van 2164 oude schilden 811
oude schilden op rekening van den bieraccijns komen, dan
valt niet aan de conclusie te ontkomen, dat groóte hoeveelheden bier van „over zee" naast het „Haarlemmer", „Nyemichs", „Delfs" en dergelijke buitenbieren in VHertogenbosch moeten zijn geïmporteerd 2 ). De stedelijke productie had
dus op dit oogenblik zeker de stadsgrenzen nog niet overschreden. Rond de tweede helft van de vijftiende eeuw begon
hierin in zooverre verandering te komen, dat de productie
ter plaatse meer omvang ging verwonen. Hydrologisch was
het water van Dommel en Aa zeer geschikt voor het brouwen
van deugdelijk, houdbaar bier. Daarnaast leverde het land
van Heusden en Altena overvloed van hulpstof in den vorm
van hop. Als gevolg van de hooge vlucht, die de Hollandsche
brouwerij in dezelfde eeuw had genomen, was men zich in
deze streek n.l. intens op de hopbebouwing gaan toeleggen 3 ).
Ook de aanschaffing van de brandstof voor den brouwketel,
de aanvoer van turf, bracht geen onoverkomelijke bezwaren
met zich. Van 1477 dateert de bepaling
. . . .„dat men een nuwe vaert ordineren sal van hier tot
Nystelre ende vandair vort tot Uden ende vandair voirt
in den Pedel, aengezien dat die vaert tusschen dit ende
Nystelre eensdeels off dmeeste deel genoch gegraven is,
ende dat nue met cleynen costen in goeden lofbaerre disposicien te stellen waer; ende van Nystelre voirt soe eest
een corte spacie voirt te graven een mijlken weeghs off
d a i r o m t r e n t " . . . . 4 ).

!) B. J7, art. 15, art. 16; Unger, Levensmiddelenvoorziening, blz. 199, Bing,
Hamburgs Bierbrauerei, blz. io, e.v. ν. Dijlen, Middcleeuwsche Stad, blz. n o ,
blz. 190.
2
) v. Zuylen, Stadsrekeningen, V, blz. 797.
t) Niermcyer, Historische Schets, Juni 1943, blz. 333; Niermeyer, Delft en
Delfland. 1944, blz. 89.
*) В. 83, art. 23.
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Wanneer ons geen ander gegeven ter beschikking stond, zou
men hieruit, voor het oogenblik althans, evengoed tot een
tekort aan brandstof kunnen concludeeren. Een duidelijker
beeld dan ook geeft ons een ordonnantie, die op i486 gesteld
wordt. Deze bevat zeer zorgvuldige voorschriften ter voorkoming van bedrog in den turf, die in groóte hoeveelheden
werd aangevoerd 1 ). De grootste moeilijkheden evenwel bracht
de grondstof, het graan, met zich 2 ). Al was de graanbouw
in de omgeving van de stad niet onbekend, zoo kon de opbrengst, gezien de natuurlijke gesteldheid van den bodem,
toch geen enkel overschot voor de brouwerij toestaan. Zij was
zelfs niet voldoende om de bevolking van brood te voorzien.
Vandaar dat de stad voor den aanvoer goeddeels op import
van vreemde streken was aangewezen. Al waren dus alle
bijkomende factoren (hulpstoffen) voor een voorspoedige ontwikkeling van de brouwnijverheid aanwezig, zoolang geen
constanten graanaanvoer werd verkregen en de bevolking herhaaldelijk met graantekorten te kampen had, prevaleerden de
belangen van de broodverbruikers vóór die van de brouwerij.
Een sterk gereglementeerde graanpolitiek van de overheid
was van dergelijken ongestadigen graanimport het gevolg 3 ).
Meermalen, vooral in tijden van misgewas, oorlog of andere
rampen, greep het stadsbestuur plotseling in om de burgers
den beschikbaren korenvoorraad te garandeeren. Zoo mochten
de brouwers in 1445 geen rogge brouwen, maar alleen weit,
gerst, haver en spelt. Om aan het voorschrift kracht bij te
zetten moesten zij „ten heyligen sweren" geen rogge als grondstof te gebruiken of te doen gebruiken. Ter vergemakkelijking
van de controle mocht de brouwer ook maar één biersoort
brouwen en verkoopen, zooals ook de tapper maar één soort

1) De turfschepen behoorden aan nauwkeurig omschreven afmetingen te voldoen. Een tweetal keurmeesters werd aangesteld om de meting te verrichten,
terwijl zij tevens over de deugdelijkheid van den turf contrôle hadden uit te
oefenen. De verkoop geschiedde per schip, in ieder geval en gros. Alleen wanneer
geconstateerd werd, dat het schip de vereischte afmetingen miste, waardoor de
kooper niet het vereischte kwantum ontving, mocht de vale turf (hoogveenturf)
alleen per getal en de zwarte (laagveenturf, was veel zwaarder en deugdelijker
dan de hoogveenturf) slechts per ton verkocht worden. Evenzoo werd aangegeven
op welke wijze de turf, die op wagens werd geïmporteerd, op den wagen getast
moest worden. Door deze voorschriften waarborgde de stedelijke overheid, dat de
brouwerij deugdelijke brandstof ter beschikking stond; B. 89, art. a-k.
2
) Het begrip graan omvatte in de Middeleeuwen niet alleen tarwe en rogge,
maar ook haver, gerst, weit en spelt. Het bier werd gewoonlijk uit een mengsel
van deze graansoorten in wisselende verhouding samengesteld.
3
) Zie blz. 179; blz. 298.
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bier mocht tappen ^. Heel wat verder nog ging de stadsraad,
zij het onder invloed van een revolutionair gilde-element,
in 1477. Met uitzondering van enkele gestichten mocht in dit
jaar in het geheel niet meer gebrouwen worden tot de raad
weer toestemming verleende 2 ).
Een andere moeilijkheid was de toenemende concurrentie
van de plattelandsbrouwerij, die onder de bekende gunstige
voorwaarden werkte, waarbij vooral de vrijstelling van de
stedelijke accijnzen een belangrijke rol speelde. In 1464 ging
deze mededinging zelfs zoover, dat Philips van Bourgondië
ter bescherming van het stedelijk budget en van het hem toekomend gruitrecht verplicht was tusschenbeide te komen. Op
welke wijze dit geschiedde, leert ons een hertogelijke ordonnantie van dit jaar. Blijkens de narratio van deze ordonnantie
handhaafden de plattelandsbrouwers, niettegenstaande den
bijzonder goeden graanoogst van dat jaar, toch hun oud
prijsniveau. Daarentegen maakten ze hun brouwsel zoo „dick
ende starck", dat het bierverbruik tot allerlei ongewenschte
gevolgen (kyvingen, gevechten, dootslagen ende andere quade
saken) aanleiding gaf. Dit nam echter niet weg, dat hetzelfde
bier in de stad een zoodanig debiet vond, dat het bestaan der
stedelijke brouwerij er zelfs door in gevaar kwam. Immers,
gebonden als de stedelijke industrie was aan zware accijnzen,
en andere bijkomende onkosten, vermocht zij tegen eenzelfden
verkoopprijs niet zoo'n dik en pittig bier te leveren. Om haar
nu uit deze impasse te helpen, bepaalde de hertog dat op het
platteland, de heerlijkheden uitgezonderd, geen bier meer
mocht worden gebrouwen dan van 9 mijten 3) den pot. De
sterkte van dit bier stond dan gelijk met stadsbier, dat 15
mijten kostte 4 ).
Wellicht gingen de maatregelen, die de overheid in de eerste
helft van de zestiende eeuw tegen de plattelandsbrouwerijen
genomen heeft, heel wat verder. Bovendien was de stad in
dezen tijd tevens van een betere graanbevoorrading verzekerd
en had zij niet telkens meer met graantekorten te kampen 5 ).
Zoo waren dan, naast de reeds genoemde factoren (goed water,
hop, turf), de voornaamste elementen voor den groei naar
een export-industrie aanwezig. Inderdaad zijn er dan ook
1) B. $8, art. 1, art. 2.
2) B. 83, art. 2.
8) 1 mijt = 1/3 penning.
'
4) B.64.
5) v. Dillen, Middeleeuwsche Stad, blz. 118; Unger, Levensmiddelenvoorziening,
blz. 43 e.V., blz. 54, e.v.
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deugdelijke aanwijzingen, dat de brouwnijverheid haar gunstige industrie-positie heeft benut en de bierproductie in de
tweede helft van dezelfde eeuw meer dan gewone proporties
heeft aangenomen. In de rekening van St. Remeys 1567/
St. Remeys 1568 worden zi brouwerijen met name genoemd.
Eén brouwerij alleen, eigendom van een zekeren Zegeren,
betaalde 3.202 gulden accijns 1 ). Wat bij het naslaan der rekening het meest opvalt is het feit, dat de eigen industrie den
import van buitenbier en van bier van overzee zoozeer had
verdrongen. De import bedroeg slechts een heel kleine fractie
meer van de stedelijke productie. Daarentegen moet reeds
een beduidend kwantum van de opbrengst der stedelijke
nijverheid elders een markt gevonden hebben.
Op welk niveau het bedrijf in deze jaren stond, kunnen
we ook opmaken uit het feit, dat in het „Pampiere boek" een
viertal keuren (1571) voorkomt, afkomstig van den stadsraad
te Brussel, waar de brouwerij een belangrijke export-industrie
vormde 2 ). Al kunnen we dit stuk Brusselsche wetgeving niet
dan met de noodige reserve als bron voor de kennis van de
Bossche brouwerij beschouwen, toch is de aanwezigheid van
deze wetgeving in de Bossche rechtsbronnen voor den omvang
van de industrie wel typeerend. Immers, wanneer deze keuren
niet zonder meer rechtskracht in Den Bosch hebben gehad,
hebben zij den stedelijken wetgever toch minstens tot model
gediend 3 ). Een zuiver beeld van de beteekenis van den export
geeft ons een fragment uit de stadsrekening van de jaren
1600—1601. Van niet minder dan j i brouwerijen vinden we
in deze rekening den betaalden accijns geregistreerd. 5.946^2
amen, dit is ruim getaxeerd ongeveer 991.000 liter, blijkt, naast
het omvangrijke verbruik ter plaatse, buiten de stadsgrenzen
te zijn verzonden. Hiermede gepaard ging een verzorgde fiscale administratie. De rentmeesters werden in het bedienen
van den accijns geassisteerd door gedeputeerden, een boekhouder, twee schrijvers van de certificaten, drie employés op
het accijnskantoor, tefwijl meerdere commiesen in de brouwerijen controle uitoefenden. De certificaten van de ingeschreven bieren werden bij de verzendingen ingenomen aan de
Vuchterpoort, de St. Janspoort, aan den boom 4 ), aan de
Hinthamerpoort, aan de St. Anthonispoort en aan den hekel.

!) v. Zuylen,
) G. A. Den
s
) Meermalen
een andere stad,
*) Haven.
2

Stadsrekeningen, IV, blz. 697.
Bosch, no. 1307, no. 1310.
werden in de middeleeuwen de keuren van de eene stad door
al dan niet gewijzigd, overgenomen.
27
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Naar het schijnt was de grootste hoeveelheid van de exportproductie voor Brabant bestemd 1 ).
Mede.
Ook de van ouds gerenommeerde mede-nijverheid stond
buiten ieder corporatief verband. Wel waren de Zuid-Europeesche wijnen hier te krijgen en werden de „malesy", de
„romanye" en andere zoete wijnen in de „speceryen" getapt,
ze waren zeer duur 2 ). Vandaar de behoefte aan een goedkoopere zoete drank, waarin deze honingdrank uitnemend
voorzag. Het groot aantal bijen dat in de Meierij werd gehouden, leverde zooveel grondstof, dat buiten hetgeen de
stedelijke industrie verbruikte zelfs nog een overschot aan
honing naar elders kon worden verzonden s ) .
Op de vraag of ook deze nijverheid de grenzen van de
autonome stedelijke huishouding heeft doorbroken, geeft een
ordonnantie „opt blanden (mengen) ende die blanders" van
1453 het antwoord. Reeds de aanhef van de narratio demonstreert het meer dan locale karakter van het bedrijf.
„Alsoe dat blanden ende die neringe dairaf in voirledenen
tijden in deser Stadt in groeter eeren gehouden was, dairaf
die voirscr. stat groete profijten aen haere vertiringe ende
!) Tot 1675 werd ook de brouwmjverheid als vrij bedrijf uitgeoefend. Eerst
in dit jaar werden de brouwers in een ambachtsgilde georganiseerd. De bloeitijd
van het bedrijf was toen reeds voorbij. Naast de staatkundige lotgevallen van
de stad heeft ook het toenemend gebruik van koffie en thee bij den achteruitgang
een rol gespeeld. Niet minder dan 200 gulden had de nieuwe meester in 1675
bij zijn opname in het gilde te voldoen; 50 gulden een meesterszoon. Wel een
opvallende bevoordeeling dus van de naaste bloedverwanten. Een of twee magistraatsleden- werden tot „decken, hooftman oft overdeeken" van het gilde benoemd en twee gezworenen op voordracht van de dekens uit de corporatie
gekozen. In tegenstelling met de dekens, die jaarlijks aftraden, geschiedde de
benoeming der gezworenen voor den tijd van twee jaar. Een groóte afhankelijkheid van het gilde van het stadsbestuur treedt uit deze enkele mededeelingen aii-en
reeds sterk op den voorgrond.
2
) In 1428 werd van sommige Bossche kooplui haven en goed op zee nabij
La Rochelle, het uitgangspunt in Fransche wijnen, door Spanjaarden in beslag
genomen. Vermoedelijk waren hun schepen beladen met Franschen wijn en „bay"zout. Zie Sneller, Wijnvaart en wijnhandel, blz. 193, e.v. Het gebruik van „malesy" en „romenye" vinden we in Den Bosch gedocumenteerd in 1445, B. j7,
art. 16. Onder een „specery" wordt een winkel verstaan van kruiderijen en
artikelen van apotheker en drogist.
3) v. Oudenhoven, 's-Hertogen-Bossche, 1670, blz. 71; B. 49.
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oie denghenen, die den mede plagen te coepen ende te
slijten bynnen der voirs. stat ende oie dairbuyten, plagen
te c o m e n " . . . .
Sinds langen tijd dus vormde de industrie van het mede
„blanden" een belangrijke bron van welvaart voor Den Bosch.
Dat ook de stadsoverheid zelf van haar belang voor de stedelijke economie overtuigd was, blijkt uit haar klacht:
. . . . „ende dat meeste is te wegen, wordt die stadt voirs.
beroeft van heure goeder famen, die overall, dair men
den mede hier geblandt plach te tappen ende te slijten,
gegaen h e e f t " . . . .
De mengers blijken n.l. bij de vervaardiging van het product in niet-geringe mate met de handhaving van de goede
kwaliteit de hand gelicht te hebben. Aan dergelijke knoeierij
wenschte de stad, niet het minst om fiscale redenen, een einde
te maken. Voortaan mochten de mengers geen jonge mede, die
nog geen drie maanden oud was, bij andere mede, voor export
of détailverkoop bestemd, voegen. Geen zoet „luey" 1 ) ook,
jonger dan 9 maanden en afkomstig uit zemelen, mocht nog
langer verwerkt worden. Eerst wanneer dit laatste voorschrift
was nageleefd, was het toegestaan, dergelijke met „luey" bereide mede in kleine vaten „zonder" brandmerk te gieten
en „buyten der stat ende Meieryen van Den Bosch ende nergent
anders" te verkoopen. Op deze manier trachtte de magistraat
het afzetgebied in den vreemde te herwinnen. Om de gewraakte praktijken in de toekomst te voorkomen, behoorden
al degenen, die het beroep van mede „blanden" uitoefenden,
of zich in de toekomst als „blander" wilden vestigen, ten overstaan van den magistraat onder eede te verklaren, de gestelde
bedrijfsvoorschriften te zullen naleven. Door een veertigtal
personen werd blijkens den onder de ordonnantie voorkomende
personenlijst den eed afgelegd 2 ).
Met den inhoud van deze ordonnantie zijn de ter beschikking staande gegevens vrijwel uitgeput. Slechts valt nog
de aandacht te vestigen op de belangrijke ordonnantie betreffende de stedelijke accijnzen van 1441, waarin de accijns
van een aam mede, welke „heelcoeps" verkocht of geëxporteerd
wordt, op vier grooten wordt gesteld en bij détailverkoop
op zes grooten, in beide gevallen door den verkooper, dus
vóór den verkoop van het product te voldoen 3 ). Ook in de
*) Lijmstof.
) B. 64, narratio, art. 1, art. 2.
S) B. 54, art. 16.
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tolrekening van Hedel vinden we meerdere Bosschenaren geregistreerd, die mede stroomopwaarts vervoerden. Blijkens de
stadsrekening van 1600/1601 bracht de mede-accijns in dit jaar
ƒ1153.— opZeep.
Tenslotte had ook de zeepindustrie voor den export beteekenis. Ook deze industrie werd rechtstreeks door het
gemeene stedelijke recht geregeld. M.a.w. het was de stad
zelf, die op productieproces en product toezicht uitoefende.
Voor het eerst maken we met zeepexport van eenige beteekenis
kennis in de Hedelsche tolrekening. Al kunnen we hieruit,
in verband met den bloei van de olieslagerij 1 ), wel de conclusie trekken, dat de uitvoer van zeep van ouderen datum
is 2 ), toch zegt dit gegeven omtrent den omvang van de exportnijverheid maar weinig. Immers de geregistreerde ladingen
kunnen van elders in Den Bosch zijn aangevoerd. Omtrent de
beteekenis van de uitvoer-industrie krijgen we dan ook. dank
zij een drietal bewaard gebleven oorkonden, afkomstig van
Venlo, Luik en Hasselt en een verklaring van het ambachtsgilde der kramers te St. Truiden, pas een inzicht in 1577.
Van meerdere kanten blijken de zeepzieders, vermoedelijk ten
onrechte, klachten over hun product te hebben ontvangen.
Om de reclamanten van het ongemotiveerde van hun grieven
te overtuigen, stuurden de Bossche producenten een tweetal
zeepzieders, Adriaan en Goort Hendriks, naar enkele steden,
waarmee zij steeds tot tevredenheid koopmanschap hadden
gedreven. De verklaringen, die deze mee naar huis kregen,
zijn voor de beteekenis van de industrie werkelijk van belang.
Kooplieden en kramers, die van oudsher met de zeepziederij
van Den Bosch in contact stonden — in de oorkonde van
Luik, waar burgers van Luik en Maastricht onder eede werden
gehoord, is met zooveel woorden sprake van een relatie van
meer dan veertig jaar —, verklaren onder eede, dat de zeep,
die in Den Bosch wordt geproduceerd, deugdelijk en goed is,
lijnwaad zonder eenige beschadiging wascht en even goed van
kwaliteit is, dan van welke andere plaats ook. De „boschseepe" blijkt niet alleen binnen hun steden een gezocht handelsartikel, maar wordt ook door de buitenlui en vreemde kooplieden, die met hun steden in handelsrelatie staan, erg gezocht.
Steeds wordt de zeep op stadsgewicht geleverd. Ten bewijze

1) Zie blz. 400.
2
) Reeds in een ordonnantie van 143$ op het tarief van de kraan wordt melding
gemaakt van zeepexport, B. 49.
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hiervan bezitten de zeepvaten den stadsbrand en zijn geteekend met het merk van den betrokken zeepzieder. Om aan
te duiden, in welk seizoen, in den zomer of in den winter, de
zeep gestookt is en gezoden, zijn de letters S en W op de vaten
aangebracht. Voldoet de zeep na dezen voorzorgsmaatregel
nog niet bij ontvangst, dan kan zij op kosten van den leverancier worden geretourneerd 1 ).
Duidelijk blijkt dus, dat er in tegenstelling met de schildering die Bücher van het stedelijk afzetgebied geeft, ook heel
wat zeep de grenzen van stad en ommeland overschreed,
waarbij meteen mag worden genoteerd, dat bovenstaande
gegevens slechts betrekking hebben op een deel van den
Bosschen zeepuitvoer. Immers ook door de stedelijke kleinhandelaren, de kramers, werd, zooals uit hun wetgeving blijkt,
zeep verhandeld 2 ). Ook met dit artikel reisden zij vreemde
jaarmarkten af.
In verband met het middeleeuwsche handelsleven van
's-Hertogenbosch nog even iets over het begrip „gesloten stadhuishouding". Dit is ongeveer 50 jaar geleden door Bücher in
zijn boek „Die Entstehung der Volkswirtschaft" definitief
in de geschiedenis der Economie ingevoerd. Het houdt in,
dat een stad met het omliggende platteland een gesloten eenheid van economisch leven vormt, waarbinnen de geheele
kringloop van het goederenverkeer zich voltrekt. Door dit
begrip zou dan volgens Bücher het economisch karakter
van de middeleeuwsche stad zijn getypeerd in tegenstelling
met de open huishouding eener moderne stad. Wel nam hij
de afgeslotenheid niet zoo letterlijk op, alsof er geen enkele
goederenuitwisseling zou bestaan tusschen de verschillende
steden. Maar de relaties worden door hem toch als uiterst
sober geschilderd: slechts in een vijftal goederen wordt er
aan interlocalen handel gedaan: 1. specerijen en zuidvruchten;
2. gedroogde en gezouten visch; 3. bont; 4. fijne lakens voor
Noord-Duitschland; j . wijn. In sommige streken nog zout;
voor de andere goederen hebben we jaarmarkten „und an
dieser einen Stelle greifen wohl die verschiedene städtischen
Marktgebiete in einander über. A b e r . . . . es sind Ausnahmefälle" s ).
Het economisch leven van Den Bosch, dat toch geen volstrekt uitzonderlijke positie innam, maakt alleen reeds door
zijn export- en transito-handel Bücher's leer tot een zeer
1) B. 151a; B. ifib; B. 151c; B. i5id.
2) B. 92; B. 14Í.
3
) Bücher, Volkswirtschaft, biz. 123.

422

bedenkelijke stelling. En zou men de importartikelen er nog
bij betrekken, dan blijft er heelemaal niets meer van over.
Grondstoffen als ijzer, koper, tin, wol, hout, steen, kolen, kalk,
graan, om slechts het allervoornaamste te noemen, werden
alle ingevoerd. Wat den invoer van fabrikaten betreft,
kwamen ons minder directe gegevens onder de oogen. Algemeene gegevens vinden we in de keuren van de verschillende
ambachten, in zoover men daar bepalingen aantreft voor de
vreemde kooplui, die dezelfde artikelen als de vreemde ambachten produceerden, vanuit andere steden op de weekmarkt
brengen. Daaruit volgt meteen, dat producten, die ter plaatse
niet werden geproduceerd of althans door zoo weinig meesters,
dat ze geen ambacht vormden, nog veel meer door vreemde
kooplui werden ingevoerd. Zou men er een opzettelijke studie
van maken, b.v. door den uitvoer van andere steden te bestudeeren met betrekking tot 's-Hertogenbosch, dan kwamen
hoogstwaarschijnlijk meer concreete gegevens aan het licht.
Bücher's theorie heeft dan ook veel critiek uitgelokt. In
ons land heeft vooral van Dillen in een zeer grondige dissertatie er mee afgedaan. Dit hoofdstuk mogen we echter toch
als een kleine aanvulling beschouwen, in zooverre bijna heel
de reeks van artikelen, die hij in den interlocalen handel over
heel Europa signaleert, reeds in het verre handelsverkeer van
één stad wordt teruggevonden. Zoo blijkt nog duidelijker,
dat de term „gesloten stadhuishouding" voor de typeering van
het economisch leven der middeleeuwen geheel waardeloos is.
Zou het dan geen enkele grond van waarheid bevatten?
Toch wel. In zoover n.l. de verschillende artikelen-soorten
voor een grooter deel minder ver van de plaats hunner productie werden verbruikt, dan tegenwoordig het geval is.
. Maar dit is ook alles. En niemand zou op grond van zulk
een gradueel verschil de economie van toen tegenover die van
tegenwoordig willen teekenen met den term „gesloten stadhuishouding", die zich in een bijna wiskundige exactheid verheugt. Bücher bedoelde dan ook veel meer: een economische
afgeslotenheid van de eene stad tegenover de andere. Men
behoeft echter geen historicus te zijn om in te zien, dat dit
niet aan de werkelijkheid kan beantwoorden; immers binnen
elk stadgebied zou de natuurlijke bodemgesteldheid zoo gevarieerd moeten zijn, dat er naast veeteelt en landbouw nog
gelegenheid was voor boschcultuur, terwijl er tevens verschillende delfstoffen dienden aanwezig te zijn. En een
geschiedkundig onderzoek is eerder aanleiding tot de bewering,
dat er nog geen vijf-tal goederen bestonden, die niet in den
interlocalen handel voorkwamen, dan tot Bücher's meening,
dat er slechts een vijf-tal goederen wel in voorkwamen.
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Daarom kunnen we ook niet instemmen met Unger, waar
hij zegt, dat de theorie van de „gesloten stadhuishouding"
voor de gewone middeleeuwsche steden althans, in hoofdtrekken geldt *). Het lijkt ons dan ook beter den term „gesloten stadhuishouding" definitief te schrappen en genoegen
te nemen met den term „gesloten huishouding". Deze kan met
meer reden op de werkelijkheid worden toegepast.
1) Unger, Levensmiddelenvoorziening, blz. 6.
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STELLINGEN

I.
Bij scheiding en deeling eener nalatenschap ontvangt de tweede
echtgenoot het geoorloofd voordeel uit de huwelijksgemeenschap
vóór het erfportie.
II.
De art. 655—660 B.W. zijn niet van toepassing op hem, die met
toestemming van den grondeigenaar gebouwd heeft.
III.
Bij elke commanditaire vennootschap, ook bij die met slechts één
beheerend vennoot, ontstaat een afgescheiden vermogen, waarop vennootschaps-schuldeischers bij voorrang verhaal kunnen uitoefenen.
IV.
Wanneer iemand bij testament een stichting in het leven roept,
ontstaat de stichting bij overlijden, ook al mocht het aangewezen
bestuur weigeren de opgedragen bestuursfunctie op zich te nemen.
V.
Onze wetgeving biedt geen voldoende waarborgen dat de gemeenten zooveel mogelijk tegen aantasting van haar zelfstandig bestaan
of tegen verminking van haar rechtsgebied worden beschermd.
VI.
De man, die wederrechtelijk binnendringt in de door hem gehuurde woning, welke krachtens presidiale beschikking volgens art.
820 W. v. B.R.V. aan de vrouw als verblijfplaats is aangewezen,
maakt zich schuldig aan huisvredebreuk.

