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" . . . in geen steden, noch in Gelderlant, noch int lant van Cleve,
Gulick, Ludiek of oock mede in Vlaenderen of Brabant, soe
gfoote charitate van almissen te geven, gedaen werdt, als tot
Tsertoghenbosch".
(CUPERINUS)

VIII

INLEIDING

Geldt in het algemeen voor de middeleeuwse mens dat hij een grote zin
voor beoefening van de caritas aan de dag legde, van de middeleeuwse
Bosschenaar kan gezegd worden, dat hem de deugd van de liefdadigheid
wel in bijzondere mate eigen was.
Terecht roemt de zestiende-eeuwse Bossche kroniekschrijver CUPERINUS
in zijn stadgenoten dan ook "die groóte charitate ende melidende bermherticheyt, die zy thonen ende bewysen denermen ende gebreckelicke menschen
ende schamel clerxken, want in geen steden, noch in Gelderlant, noch int
lant van Cleve, Gulick, Ludiek of oock mede in Vlaenderen of Brabant,
soe groóte charitate van almissen te geven, gedaen werdt, als tot
Tsertoghenbosch 1 ".
Deze woorden worden niet alleen gestaafd door talloze schenkingen voor
liefdadige doeleinden, maar vooral ook door de aanwezigheid van een zeer
groot aantal instellingen voor personae miserabiles zoals armen, zieken,
leprozen, ouden van dagen, vondelingen, wezen en krankzinnigen. Toen
CUPERINUS omstreeks 1558 zijn kroniek schreef, telde de Hertogstad namelijk reeds een veertigtal instellingen, uit de liefdadigheidszin der burgers
voortgekomen, te weten: de Tafel van de H. Geest, het Groot Gasthuis,
het Leprozenhuis, het Huis der Bonifanten voor de opvoeding van arme
jongens, het Hospitaal van St.-Jacob voor pelgrims, het Zinnelooshuis,
de negen blokarmenfondsen, het Vondelingshuis en vijfentwintig mannenen vrouwengasthuizen.
Ook na de middeleeuwen zijn er nog verschillende instellingen door de
burgers opgericht. Zo zijn er vóór de reductie der stad in 1629* nog een
Weeshuis (het latere Gereformeerd Burger Weeshuis) en zes mannen- en
vrouwengasthuizen bijgekomen, terwijl er na de reductie vóór de Franse
tijd eveneens nog een Weeshuis, het Rooms Armen Weeshuis, en zes mannen- en vrouwengasthuizen zijn opgericht.
Uit het grootste deel van deze stichtingen nu is voortgekomen het op het
ogenblik te 's-Hertogenbosch bestaande complex liefdadige instellingen,
1

CUPERINUS. Die Chtonicke van der vermaerder ende vromer stadt van Tsertogenbosch,
opgenomen in de verzameling van Kronijken betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch van DR. C. R. HERMANS, Eerste stuk 's-Hertogenbosch 1846, p. 11.
2
De verovering der stad door Frederik Hendrik betekent voor 's-Hertogcnbosch het
begin van de Republikeinse tijd (de zogenaamde Generaliteitsperiode) en de doorvoering
van de Hervorming.
1

dat sedert de helft van de negentiende eeuw "De Godshuizen" heet. Wij
hebben ons tot taak gesteld de rechtstoestand te beschrijven van deze instellingen vanaf haar oprichting tot en met de tijd van heden.
Deze beschrijving omvat vier perioden:
i. de periode vanaf het ontstaan der Godshuizen tot aan de reductie der
stad in 1629
2. de periode van de Republiek 1629-1795
3. de periode van de Franse tijd 1795-1813
4. de periode van het Koninkrijk 1813-heden
Het verheugt ons, dat de beschrijving van de rechtstoestand der Godshuizen vanaf hun ontstaan tot aan de reductie der stad mag dienen tot onderwerp van ons proefschrift. Wij hopen in een tweede deel ook de beschrijving
van de drie andere perioden te publiceren.
Alvorens met de beschrijving van de eerste periode aan te vangen geven
wij in deze inleiding een verklaring van de te 's-Hertogenbosch gebezigde
benaming "De Godshuizen". Ook bevat deze inleiding de opzet van het
eerste deel van onze studie.
Onder een Godshuis verstaat men een huis gebouwd tot Gods eer of bedoeld om er tot Gods eer, om Godswil een liefdewerk te verrichten. Zo
noemt men een kerk, een klooster en een liefdadige instelling welke over
een gebouw beschikt, een Godshuis. De ontwikkeling van dit woordgebruik is zodanig geweest, dat men bij het gebruiken van de meervoudsvorm
meestal liefdadige instellingen op het oog heeft. Zo spreekt bijvoorbeeld
art. 181 der Gemeentewet over "godshuizen en andere instellingen van
liefdadigheid", terwijl art. 83 der Armenwet luidt: "Onder godshuizen
worden voor toepassing van deze wet verstaan alle instellingen, in welke
armen met of zonder verdere verzorging worden gehuisvest".
De te 's-Hertogenbosch gebezigde benaming "De Godshuizen" nu vindt
haar oorsprong in het feit, dat in de Franse tijd praktisch alle Bossche
liefdadige instellingen aanvankelijk samengebracht werden onder één bestuur 3 en later onder twee besturen 4 , welke unificatie in 1815 bij de toepassing van een Besluit van Willem I d.d. 31 december 1814 gecontinueerd
werd in deze zin, dat het merendeel der instellingen 5 zowel Godshuizen
als armenfondsen onder één bestuur kwam'. Dit bestuur heette aanvans

5 maart 1811. H. J. M. VAN ROOIJ, Korte schets van de geschiedenis van het Oude
Mannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds, 's-Hertogenbosch 1939, p. 22.
1
1 januari 1812. VAN ROOIJ o.e. p. 32. Toen werd er naast de "Commission des Hospices" een "Bureau de Bienfaisance" ingesteld, hetwelk de armenzorg buiten de gestichten ten doel had.
s
Het Gereformeerd Burger Weeshuis en het Rooms Armen Weeshuis bleven aanvankelijk nog geünificeerd. Zij werden echter al spoedig weer zelfstandig.
* Armenfondsen in de betekenis van liefdadige instellingen, die niet over een gebouw beschikken voor opname van arme personen. Het Besluit van Willem I d.d. 31 december
i8i4(Stb. 20) hield voorschriften in ten aanzien van het bestuur der armen en der Godshuizen in de voormalige departementen van de Monden van den Rijn en van de Monden
2

keiijk het College van Regenten over de Armen en werd later genoemd het
College van Regenten over den Algemeenen Arme en de Godshuizen, en
weer later het College van Regenten over de Godshuizen en den Algemeenen
Arme.
Tengevolge van de omstandigheid, dat deze Godshuizen onder één bestuur kwamen, ontstonden allerlei bindingen tussen de betreffende instellingen 7 , die feitelijk naar elkaar toegroeiden en een gezamenlijk leven gingen
leiden, zodat men haar als één geheel begon te zien. De lange betiteling:
het College van Regenten over de Godshuizen en den Algemeenen Arme
werkte naast het bovenstaande bovendien in de hand, dat men al spoedig
gemakshalve ging spreken van de Regenten over de Godshuizen en dat men,
wanneer men het gehele complex instellingen zelf wilde aanduiden, zonder
meer sprak van "De Godshuizen", welk gebruik ook in schriftelijke en
gedrukte stukken in zwang kwam. Aldus vormde zich te 's-Hertogenbosch
naast de gewone betekenis van de meervoudsvorm "Godshuizen" zoals
hierboven vermeld een bijzondere benaming, een nieuw begrip "De Godshuizen" 8 . Onder dit begrip viel ook het complex van de in 1815 in deze
stad bestaande armenfondsen, te weten de Tafel of het Godshuis van de
H. Geest en de negen blokken. Deze nieuwe instelling, voortaan geheten
het Bedeelingsfonds, was aanvankelijk zonder meer een armenfonds, maar
sedert 1855 werden in het kader van dit fonds ook gestichten opgericht en
gefinancierd.
Met ingang van 1 januari 1959 werd de zorg voor de algemene arme, het
burgerlijk armbestuur, van "De Godshuizen" afgescheiden en werd deze
bijstandstaak van gemeentewege opgedragen aan een apart hiervoor toen
in het leven geroepen instelling van weldadigheid met een eigen bestuur:
de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg. Het Bedeelingsfonds, dat sedert die datum de naam voert van Maatschappelijk Fonds, had
voortaan een minder ruime doelstelling. Het dient voor de onder dit fonds
ressorterende huizen en tot verpleging van minderjarigen buiten die huizen.
Hetgeen als netto-winst van haar bezittingen resteert, komt ten goede aan
de nieuwe instelling. Het bestuur van "De Godshuizen" heet sedert 1 januari 1959 dan ook niet meer het College van Regenten over de Godshuizen
en den Algemeenen Arme, maar zonder meer het College van Regenten
over de Godshuizen*.
Zijn er tussen de liefdadige instellingen, welke in 1815 onder één college
van regenten kwamen, allerlei bindingen ontstaan, zodat men feitelijk deze
van de Schelde, benevens in het met Zeeland vereenigde S taats-Vlaanderen en de overige
Generaliteitslanden. Het is ons in2iens in 's-Hertogenbosch verkeerd geïnterpreteerd en
daarom onjuist toegepast.
' Zij beschikken o.a. over een gemeenschappelijk centraal bureau, over een gemeenschappelijke economische belangenbehartiging en over eenzelfde regeling der rechtspositie van het personeel.
8
In enkele andere steden van Nederland bestaan ook dergelijke benamingen o.a. te
Middelburg.
' G.A. Bijlagen tot de handelingen van de raad 1958 nr. 25}.
3

instellingen als één geheel is gaan zien, juridisch zijn het een vijftal stichtingen,
rechtspersonen dus en derhalve instellingen, die wat het eerste aspect van
haar rechtstoestand betreft - haar optreden in het primaire, het civiele
rechtsverkeer - een zelfstandig leven leiden 10 .
Tot het complex "De Godshuizen" behoren op het ogenblik de volgende
rechtspersonen:
i. Het Groot Ziekengasthuis
2. Het Maatschappelijk Fonds (tot 1959 Bedeeüngsfonds geheten)
waartoe behoren
Het Hof van Zevenbergen voor oude mannen
Het St.-Jozefhuis voor minderjarige jongens en
Huize St.-Agnes voor minderjarige meisjes
3. Het Oude-Mannen- en Vrouwenhuis (ook Huize St.-Leonardus genoemd) waartoe behoort het Bejaardencentrum St.-Antoniegaarde
4. De Psychiatrische Inrichting Reinier van Arkel
5. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Voorburg te Vught waartoe behoren de
Kinderkliniek Nieuw Herlaer te St.-Michielsgestel, Huize Haeskenhof
te Boxtel en Huize Achterbos te Moergestel.
Wat het tweede aspect van hun rechtstoestand - hun bestuur en beheer aangaat, zijn deze vijf Godshuizen op het ogenblik burgerlijke, gemeentelijke instellingen van weldadigheid als bedoeld in art. 2 lid 1, sub a van de
Armenwet, hetgeen inhoudt, dat deze instellingen door de gemeentelijke
overheid worden geregeld en door haar of van harentwege worden bestuurd 11 .
Deze omstandigheid stempelt de Godshuizen tevens tot overheidsstichtingen 12 .
10

Cfr. het arrest Gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d. 24 september 1912 Weekblad voor
bet Recbt, 13 november 19:2, nr. 9383.
11
D e Armenwet verstaat in art. 1 onder een instelling van weldadigheid een instelling,
die armenverzorging, in of buiten gestichten, voortdurend ten doel heeft. In de loop van
de laatste decennia heeft als gevolg van de sociale verzekering en ander sociaal recht dit
begrip in de praktijk echter een ruimere inhoud gekregen. Om instelling van weldadigheid te zijn wordt niet stringent vastgehouden aan de voorwaarde, dat er ondersteuning
plaats vindt (bijstandstaak). Zie voor een weerslag van deze ontwikkeling de wetsgeschiedenis van de Algemene Bijstandswet, volgens welke er ook instellingen van weldadigheid kunnen bestaan, die geen bijstandstaak uitoefenen, maar die zich concentreren
op andere taken (ziekenhuisfunctie en maatschappelijk werk bijv.) cfr. noot 13.
la
De overheidsstichtingen vielen aanvankelijk niet onder de werkingssfeer van de Wet
op stichtingen. In 1963 werd hun uitzonderingspositie echter opgeheven. Hierdoor staat
dus onomstotelijk vast, dat de overheidsstichtingen privaatrechtelijke rechtsfiguren zijn.
Ook toen zij uitgezonderd waren, werd aangenomen, dat zij privaatrechtelijke rechtspersonen waren. Cfr. W. C. L. VAN DER GRINTEN, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, Zwolle 1959, p. 324. Vergelijk voor deze materie ook het Rapport van de ministeriële commissie inzake overheidsstichtingen van 1958. Voorts een arrest van de H.R. van
23 juni 1959. O.B. 1959, nr. 18750. Intussen vallen de Bossche Godshuizen ondanks hun
stichtingskarakter niet onder de Wet op stichtingen, omdat zij instellingen van weldadigheid zijn. Deze instituten zijn in art. 28 onder e uitgezonderd.

4

Nemen wij de twee aspecten van de rechtstoestand der Godshuizen te
zamen, dan blijkt, dat de Godshuizen hybridische figuren zijn. Enerzijds
hebben zij een privaatrechtelijke rechtsvorm, anderzijds zijn zij nauw verweven met de gemeentelijke overheidsdienst en vertonen zij dus een publiekrechtelijk aspect. Men zou in dit geval de beeldspraak kunnen gebruiken
die al meer in een analoog geval is aangewend, door te spreken van instellingen met een privaatrechtelijke schering en een publiekrechtelijke
inslag1*.
13
Men kan, aldus VAN DER G R I N T E N o.e. p . 181, betogen, dat de stichting, die tegelijkertijd burgerlijke instelling van weldadigheid is, op grond van zijn privaatrechtelijke
rechtsvorm privaatrechtelijk van aard is. Hij zou echter willen aannemen, dat bij een
dergelijke complicatie de instelling ondanks de stichtingsvorm publiekrechtelijk is,
omdat zij in overwegende mate door regels van publiekrecht wordt beheerst, te weten de
artt. 17-27 van de Armenwet. D e Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch nam echter voor
de Bossche Godshuizen in een uitspraak d.d. 8-5-1961 in zijn achtste overweging impliciet aan, dat deze instellingen ondanks haar karakter van burgerlijke instellingen van
weldadigheid privaatrechtelijke rechtspersonen waren. Cfr. voor deze aangelegenheid
onze pleitnota's voor de Raad van Beroep en de Centrale Raad van Beroep, waarin wij
eenzelfde standpunt innamen (G.A. dossier nr. X I , 08.743.5). D e Centrale Raad van Beroep,
die zich in het twistgeding praktisch geheel beperkte tot de vraag, of de arbeidscontractantcn, werkzaam bij de Godshuizen, in dienst waren van de Godshuizen of de gemeente
's-Hertogenbosch, ging aan het probleem van de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
status van de Godshuizen eigenlijk zonder meer voorbij. Slechts uit het feit, dat hij voor
de Godshuizen ten opzichte van de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten geen
premieplicht aanwezig achtte, mag men concluderen, dat ook hij zich impliciet uitsprak
voor het privaatrechtelijk karakter van de Godshuizen. Hadden de Godshuizen volgens
de Centrale Raad immers als publiekrechtelijke instellingen moeten worden beschouwd
dan waren zij wel premieplichtig geweest aan de Bedrijfsvereniging. D e beide uitspraken
zijn opgenomen in Rechtspraak Sociale Verzekering 5e jaargang 1962 afl. 2 nr. 20.

Intussen zal in verband met het te zijner tijd in werking treden van de Algemene
Bijstandswet de Armenwet 1912 voor een groot gedeelte komen te vervallen. Een aantal
artikelen zal al dan niet gewijzigd in een Rompwet Instellingen van Weldadigheid blijven
bestaan. Art. 2 dezer Rompwet kent evenals de oude Armenwet vier soorten instellingen
van weldadigheid en wel:
a. instellingen als bedoeld bij art. 88, zesde lid, der Algemene Bijstandswet (burgerlijke
instellingen opgericht vóór 1912)
b . kerkelijke instellingen
с bijzondere instellingen
d. instellingen als bedoeld bij art. 89, zevende lid, der Algemene Bijstandswet (gemengde
instellingen opgericht vóór 1912).
O m d a t de Bossche Godshuizen als instellingen van weldadigheid burgerlijke instellingen
zijn van vóór 1912 is op hen art. 88, zesde lid, der Algemene Bijstandswet van toepassing.
Hiervoor zal de gemeenteraad na overleg met het College van Regenten binnen twee jaar
na het inwerking treden der Algemene Bijstandswet moeten bepalen, of een deel van het
vermogen dezer instellingen in verband met de d o o r Burgemeester en Wethouders voortaan uit te oefenen bijstandstaak zal dienen over te gaan op de gemeente 's-Hertogenbosch.
Dit besluit zal goedkeuring behoeven van Gedeputeerde Staten. Is dit besluit onherroepelijk geworden, dan worden de Godshuizen instellingen van weldadigheid in de zin
van art. 2 sub a der R o m p w e t Instellingen van Weldadigheid. In afwachting van d e
toepassing van art. 88 der Bijstandswet, zijn een aantal bepalingen van de Armenwet
(artt. 8-1 i b , 17-27, 74, 76 aanhef, onder b en 85) op de Godshuizen van toepassing (cfr.
voor deze gehele materie de artt. 85, 86, 87, 88 en 90 der Algemene Bijstandswet).

5

Komen wij nu tot de opzet van onze studie over de vóór 1629 vigerende
rechtstoestand van de Godshuizen, waaruit later het complex "De Godshuizen" is gegroeid, dan moge allereerst worden opgemerkt, dat de Godshuizen, waarvan wij de rechtstoestand vóór 1629 beschrijven, niet al de
destijds in 's-Hertogenbosch bestaande liefdadige instellingen hebben omvat. Wij beperken ons tot die instellingen, waaruit later het complex "De
Godshuizen" zich heeft ontwikkeld 11 .
De volgende instellingen zullen wij bezien:
1. De Tafel van de H. Geest
2. Het Groot Gasthuis
3. Het Zinnelooshuis
4. De blokken
5. De mannen- en vrouwengasthuizen
en
6. Het Vondelingshuis
Hierbij worde er op gewezen, dat wij, als wij deze liefdadige instellingen
als groep op het oog hebben, gemakshalve en vooruitlopend op hetgeen in
1815 gebeurde deze instellingen dikwijls betitelen met Godshuizen. Dit is
voor de blokken eigenlijk niet juist, omdat deze geen Godshuizen waren,
aangezien deze armenfondsen niet over een gebouw beschikten.

14
D e vóór 1629 opgerichte Godshuizen, die niet tot het object van onze studie behoren
zijn:
1. het Leprozenhuis, ook wel Lazarushuis of Eyckendonck ter Siecken genoemd, dat
reeds vóór 1274 ver buiten de oude stadswallen op de weg naar Hintham bestond. D e
goederen van dit huis zijn in 1687 overgegaan naar het Gereformeerd Weeshuis. Cfr.
o.a. L. H. C. SCHUTJENS, Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, St. Michiels-

gestel 1873, d. IV p. 511 e.v. en F. A. BREKELMANS, D R . W. J. FORMSMA en Mr. J. P. W.

A. SMIT, D e archieven van het Gereformeerd Burgerweeshuis te 's-Hertogenbosch,
's-Gravenhage 1952, p. 7.
2. het Huis der Bonifanten, dat zijn ontstaan dankte aan de milddadigheid van een kanunnik der St.-Janskerk, Henricus Buck, die in zijn testament van 1401 zijn huis bestemde
voor de opvoeding van tien behoeftige jongens tussen de acht en tien jaar, die daarin
konden verblijven tot hun achttiende jaar. D e jongens, die onder toezicht stonden van
een geestelijke, luisterden met hun zang de kerkelijke diensten in de St.-Jan op. Reeds
vóór de reductie der stad functioneerde deze stichting bijna niet meer vanwege het tekortschieten der fondsen. Cfr. o.a. SCHUTJENS o.e. p. 224 e.v.
3. het Hospitaal van St.-Jacob, dat op last van paus Martinus V door de Broederschap
van St.-Jacob in 1430 werd gebouwd tot herberging van pelgrims, die ter ere van de
H. Jacobus een bedevaart deden. Het was gelegen in de tegenwoordige Bethaniëstraat
tegenover het huidige Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Het
bestond nog in 1518. Cfr. o.a. JHR. M R . A. F. O. VAN SASSE VAN YSSELT, D e voorname

huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, d. Ill 1910 p. 21.
4. het Gereformeerd Burger Weeshuis. Deze instelling werd in 1567 door particulieren
met steun van het stadsbestuur gesticht en ging na 1629 over in handen der Hervormden,
waarna het voortaan Gereformeerd Burger Weeshuis genoemd werd. Cfr. SCHUTJENS
o.e. p. 518 e.v. en BREKELMANS, FORMSMA, SMIT o.e. p. 4.

5. een aantal mannen- en vrouwengasthuizen. Cfr. hiervoor noot 79 van hoofdstuk I.
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In hoofdstuk I zullen wij het een en ander over het ontstaan dezer verschillende Godshuizen mededelen, waarbij naast gegevens over het tijdstip
van het ontstaan ook de ligging, de benaming, de bestemming en de dotatie
der instellingen zal worden besproken. Hierbij zal tevens worden vermeld,
hoe het bestuur van elke instelling ab origine geregeld werd 15 . Vanzelfsprekend zal bij deze beschrijving de algemene geschiedenis der armenzorg
als uitgangspunt dienen.
Wat nu de rechtstoestand van de Godshuizen vóór 1629 betreft, deze
moeten wij eveneens onder de twee hierboven genoemde aspecten beschouwen. Ook voor deze periode valt de vraag naar de rechtstoestand namelijk
uiteen in twee delen: hoe was het gesteld met het stichtingskarakter der
instellingen en hoe met het bestuur ervan.
Aan de eerste vraag, of de Godshuizen stichtingen waren en zo ja, welke
nadere specificatie daarin weer te onderkennen was, zal hoofdstuk II gewijd
zijn. Wij zullen het antwoord hierop geven aan de hand van de betreffende
archivalia, welke wij interpreteren mede op basis van het toen geldende
recht en de toen bestaande rechtsdogmatiek. Wij hopen met dit hoofdstuk
tevens een bijdrage te leveren tot de kennis van de ontwikkeling van het
stichtingsfenomeen in het algemeen.
Hoofdstuk III zal handelen over de vraag, hoe het gesteld was met het
bestuur dezer instellingen, het tweede aspect van de rechtstoestand. Ook
hier zal het betreffende recht en de rechtsdogmatiek als kader dienen. De
rechtshistorische hoofdstukken zullen beide eindigen met een korte samenvattende conclusie.
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Ofschoon een antwoord op de vraag hoe het bestuur van de Godshuizen bij hun
ontstaan geregeld werd, op het eerste oog eigenlijk thuis hoort in het begin van hoofdstuk III, in welk hoofdstuk wij de ontwikkeling van de rechtsmacht over de instellingen
beschrijven, geven wij er toch de voorkeur aan deze beantwoording in grote lijnen in
hoofdstuk I reeds op te nemen. En dit wel om twee redenen. Allereerst zien wij de inrichting van het bestuur ab origine ook als een belangrijk onderdeel van de inhoud der
stichtingsakte, zodat men - als men een summier maar zo volledig mogelijk beeld wil
geven van het begin dezer instellingen - moeilijk aan dit facet voorbij kan gaan. Vervolgens biedt de behandeling in hoofdstuk I het praktische voordeel, dat wij in hoofdstuk III niet opnieuw de mannen- en vrouwengasthuizen nog eens afzonderlijk de revue
behoeven te laten passeren om hiervan te zeggen hoe het bestuur ab origine geregeld was.
Wij kunnen in het begin van hoofdstuk III voor deze instellingen dan meer samenvattend te werk gaan.
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HOOFDSTUK

I

HET ONTSTAAN
VAN DE V E R S C H I L L E N D E G O D S H U I Z E N

I . DE T A F E L VAN D E H . G E E S T

Hulp aan de in materiële nood verkerende evenmens was een van de vormen
van beoefening der caritas, waarmede de eerste Christenen het door Christus
gegeven liefdegebod in praktijk brachten. De apostelen zagen het aanvankehjk als een van hun belangrijkste taken deze caritas zelf te beoefenen,
waarom zij dan ook de uitdelingen aan de armen persoonlijk verrichtten.
Nog te Jeruzalem zouden zij zich echter in verband met de grote uitgroei
van de zielzorg laten bijstaan door zeven diakenen, welke ook een taak
kregen op het gebied van andere kerkelijke aangelegenheden 1 . Ook te
Rome zouden de bisschoppen zich bij hun zorg, die zich naast die voor de
armen en zieken ook uitstrekte tot weduwen, wezen, gevangenen, blinden,
ouden van dagen en vreemdelingen, laten assisteren door diakenen. Paus
Clemens I verdeelde tegen het einde van de eerste eeuw de stad in zeven
wijken juist met het oog op de armenzorg door de diakenen. Bij hun werk in
deze wijken maakten de diakenen en de hen helpende diakonessen gebruik
van diaconiae: huizen, waar de goederen der armen in voorraad werden opgeslagen, alsmede van een speciaal register, door de H. Cyprianus het register der armen genoemd, waarin zij allerlei aantekeningen maakten met
betrekking tot de bedeelden 2 . Met een en ander was langzamerhand de
eerste inrichting gegroeid van een belangeloze armenzorg, welke in de
jonge christelijke kerk zo'n belangrijke plaats was gaan innemen, dat aanvankelijk al wat voor de gemeente wTerd gegeven in de eerste plaats geacht
werd de armen toe te behoren. Het kerkgoed werd dan ook het "patrimonium pauperum" genoemd 3 .

1
Voor de eerste Christelijke armenzorg zie L. LALLEMAND, I listoirc de la charité t. II,
Paris 1903, p. 26 e.v. en W. LIESE, Geschichte der Caritas, 2 Bd., Freiburg i. Br 1922,
Bd. I p. 38 e.V., alsook P. P. M. ALBERDINGK T H I J M , D e gestichten van liefdadigheid in
België, p. 19 e.v. in Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, publiés par
l'Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, t. X L V ,
Bruxelles 1883 en J. IMBERT, Les hôpitaux en droit canonique, Paris 1947, p. 11 e.v.
Welke band er precies bestaan heeft tussen deze uitdelingen en de agapen, de liefdemaaltijden die behalve in huizen en in de diaconiae, ook in de voorportalen plaats vonden, is
niet bekend.

' IMBERT o.e. p. 14.
A L B E R D I N G K T H I J M o.e. p . 21 en L I E S E o.e. Bd. I p .

8

69.

9

Naast de armenzorg, welke door de diakenen in de verschillende wijken
werd uitgeoefend, ontstond, toen het Christendom zich vrijer in het open
bare leven kon bewegen, een nieuwe vorm van bedeling, waarbij de armen
naar de kerken kwamen om aldaar in de voorportalen aalmoezen in ont
vangst te nemen. De H. Paulinus van Nola maakt melding van een "mensa
4
indigentibus" in het voorportaal van de St.-Pieter te Rome , terwijl
6
Gregorius de Grote (5 90-604) spreekt van de "mensa pauperum" , een term,
die wij ook aantreffen in de geschriften van Hincmar, aartsbisschop van
e
Reims (t882) .
Toen door toename van het aantal Christenen in de zesde eeuw een soort
landloperij der armen ontstond, omdat de armen zich door de verschillende
kerken dubbel en drievoudig lieten bedelen, kwam het stelsel op, dat elk bis
dom zijn eigen armen zou moeten onderhouden en toen in de zevende en
achtste eeuw het parochiewezen zich in zijn eerste aanzet begon te ontwik
kelen, ontstonden als van zelf even zovele kassen of besturen van het
"patrimonium pauperum" als er kerken of parochies in een bisdom waren 7 .
Intussen had zich, waarschijnlijk reeds op het einde van de vierde eeuw,
binnen het kerkelijk goed een onderverdeling voltrokken, doordat voortaan
een gedeelte van dit goed bestemd werd voor de armen, een tweede ge
deelte voor de bisschop, een derde voor de dienstdoende geestelijkheid en
een vierde voor de kerk 8 . Het eerste gedeelte nu zou het fonds vormen,
hetwelk naar het armenregister "matricula" genoemd werd 9 . De bedelingen
uit deze matricula geschiedden door de handen van de pastoor in tegenwoor
digheid van twee of meer parochianen en wel aan personen, die "debiles
et pauperes" moesten zijn en welke door plaatsing op de lijst een jus ad rem
verkregen voor geheel hun leven 1 0 . Velerlei oorzaken (o.a. het zogenaamde
eigenkerkrecht) verminderden sedert de tiende eeuw echter de inkomsten
der matricula en deden deze vorm van armenzorg in de elfde eeuw uitein
delijk teniet gaan 1 1 .
Wanneer echter in de twaalfde en in het begin van de dertiende eeuw met
het ontstaan der steden in het maatschappelijk leven de burgerlijke gedachte
opkomt en een burgerlijke geest gestalte begint te geven aan nieuwe insti
tuten en organisatievormen, zowel op wereldlijk als op geestelijk gebied
* Aldus J. C. A. HEZENMANS. D e St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch
1866, p. 31. Hij geeft echter een verkeerde bronvermelding. D e betreffende woorden
komen namelijk voorin een sermo de Gazophylacis. Cfr.MiGNE,PL6i,kol. 345 (XXXIV).
* Lib. IX Ер. 27 vermeld door HEZENMANS o.e. p. 31. Wij hebben deze tekst niet kunnen
verifiëren in M I G N E , PL 77.
• Vermeld door J. WITHOF, D e Tafels van den Heiligen Geest te Mechelen, d. I p. 92
opgenomen in de Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst
32c Boekdeel 1927; d. II is verschenen in het 33e Boekdeel 1928.
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ALBERDINGK THIJM o.e.

I

ALBERDINGK THIJM o.e. p. 39. Het gedeelte voor de bisschop verviel later.

• W I T H O F o.e.

d. I p.

p. 104 en

91.

10

WITHOF o.e. d. I p. 91-92.

II

ALBERDINGK THIJM o.e.

IO

105.

p. 57 en W I T H O F o.e.

d. I p. 92-94.

(de gilden en de kerkfabrieken), ontstaat in de Nederlanden ook op het
gebied van de armenzorg een nieuw parochieel armenfonds op burgerlijke
leest geschoeid, de Tafel van de H. Geest 12 . Deze inste Hing welke evenals haar voorgangster, de Karolingische matricula, parochieel was in haar
werking, werd bestuurd door eigen parochianen, de zogenaamde HeiligeGeestmeesters, al was ook hier de invloed van de pastoor niet gering en
had, met variaties van plaats tot plaats en van parochie tot parochie, ook
de wereldlijke overheid wel iets te zeggen 13 .
Ook de Bossche St.-Janskerk moet reeds vroeg zijn Tafel van de H. Geest
gehad hebben. MOSMANS zegt, dat de eerste St.-Janskerk, met de bouw
waarvan omstreeks 1210 werd begonnen, was toegerust met twee belangrijke
instellingen namelijk een koorschool en een openbare tafel of grote bank
achter in de kerk, waar aan de armen om Godswil spijzen werden uitgereikt. Deze bank of tafel stond vermoedelijk onder de toren, dus in de hal
of lege ruimte, die bij de ingang achter de grote boog aanwezig was 14 .
Typerend is het intussen wel, dat Willem van Gent in zijn testament van
1274, waarin hij aan praktisch alle op dat ogenblik in de stad bestaande geestelijke instellingen legaten vermaakt, niet spreekt over de Tafel van de
H. Geest, maar zonder meer zegt, dat de legaten bestemd zijn voor armen,
behoeftigen en naakten 16 .
Volgens MOSMANS zou de Tafel intussen al spoedig over een gebouw
beschikt hebben. Aan de zuidzijde van de Hinthamerstraat lag op het kerkdomein reeds van de vroegste tijd af een vijfentwintig meter breed gebouw,
dat op zeker tijdstip, waarschijnlijk reeds vóór 1325, in het er tegenovergelegen Godshuis van de H. Geest of het Spint moet zijn opgegaan 16 .
Aldus zouden er dus drie fasen zijn in de ontwikkeling van de Tafel van de
11

Deze instelling treffen wij reeds aan: in Brugge en Oudenaarde in de twaalfde eeuw,
in leper in 1208, in Mechelen in 1220, in Leuven in 1236, in Antwerpen in 1239, in Zoutleeuw en Lier in 1243, in Thienen in 1257. W I T H O F o.e. d. I p. 98-99. D e H . Geest, de
Vader der armen, komt niet alleen voor in de naamgeving van deze parochiële armenfondsen, maar ook in de benaming van vele gasthuizen. D e Broederschap van de H . Geest,
door Guy van Montpellier in de tweede helft der twaalfde eeuw gesticht, schijnt het eerste
deze naam aan haar broederschap te hebben verbonden. W I T H O F bestrijdt echter de
mening van ALBERDINGK T H I J M en anderen, dat de Tafels van de H . Geest uit deze
broederschap zouden zijn voortgekomen. W I T H O F o.e. d. I p. 96. Over het laïcisme in de
middeleeuwen zie GEORGES DE LAGARDE, La naissance de l'esprit laïque au déclin du
moyen âge 1.1, Bilan du XlIIe siècle, Louvain-Paris 1956, chap. X I , speciaal voor het
"laïcisme communal" ρ. 174 e.v.
1 3

W I T H O F o.e.

passim.

14

J. MOSMANS, D e St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1931, p . 35 en 36.
16
G.A. Charterverzameling Inv. SASSEN nr. 6: "item centum solidos ad centum paria
calceorum centum pauperibus et plus indigentibus annuatim tribuenda. Item quatuordecim libras lovanienses ad emendum novem pannos láñeos quolibet circiter triginta
solidos quibus vestientur nudi et egentes".
" J. MOSMANS o.e. p. 36. D e benaming "Spint" komt van "spenden", "spynden", het
uitdelen van liefdegaven. Met "Spint" werden niet alleen de uitdeling en de aalmoes
aangeduid, maar ook het huis, waar de goederen werden opgeslagen.
11

H. Geest en wel de eerste, waarin de Tafel zonder meer in de St.-Jan gevestigd was, de tweede, waarin de Tafel nog in de St.-Jan gevestigd was
maar tevens over een gebouw beschikte op het kerkdomein, - en de derde
fase, waarin het accent komt te liggen op de Tafel of het Godshuis van de
H. Geest (ook het H. Geesthuis, Geefhuis of Spint genoemd) dat gebouwd
werd aan de noordzijde van de Hinthamerstraat 17 .
Uit een stuk van 1295 van Zondag na St.-Petersbanden, waarbij Dire
Tollinc aan Marcelus, procurator van de Tafel van de H. Geest in de kerk
van Den Bosch ("mense Sancü Spiritus in ecclesia de Busco - ducis") een
erfrente van een mud rogge verkoopt, blijkt, dat al heeft de Tafel dan reeds
een gebouw op het kerkdomein de instelling toch nog in de St.-Jan gevestigd was 18 .
HEZENMANS is van mening, dat het huis van de Tafel der armen - hij
bedoelt het gebouw uit de derde fase - gesticht is onmiddellijk na 1300.
Hij beroept zich op stukken van onmiddellijk na 1300, waarin niet meer
vermeld staat, dat de Tafel in de St.-Jan gevestigd is 19 .
De vermelding door CUPERINUS, BOR en VAN OUDENHOVEN, die als bouwjaar van de Tafel van de H. Geest respectievelijk 1266,1267 en 1268 noemen,
zou in deze gedachtengang dan ook niet, zoals zij zelfwaarschijnlijk bedoeld
hebben, het Godshuis uit de derde fase betreffen maar zou op het gebouw
uit de tweede fase moeten slaan20.
Volgens VAN OUDENHOVEN werd de Tafel van ouds bediend door een
meester of rector, die gekozen werd door en uit de magistraat, welke de
superintendentie en oppervoogdij had van de instelling. Hij geeft een lijst
van Heilige-Geestmeesters, waarvan Claes de Gruyter (1268) als eerste wordt
genoemd. Daarnaast is er ook altijd een ordinaris-rentmeester geweest, die
de gelden van het huis moest innen en die de zorg had voor het verhuren
van de Heilige-Geestgoederen.

2. H E T G R O O T

GASTHUIS

Naast het bedélen van behoeftigen ontstond in de vierde eeuw na Christus
in het Romeinse Rijk een tweede vorm van armenzorg, toen allerlei personae miserabiles opgenomen werden in speciaal voor hen bestemde huizen.
Vóór deze tijd werden vreemdelingen en hulpbehoevenden in gastvrijheid
ontvangen door de bisschop in zijn eigen huis of in de aan zijn huis of kerk
" D e armentafel in de St.-Jan blijft intussen n o g wel bestaan. In 13 5 5 vinden er nog brooduitdelingen plaats en na 1450 is er n o g sprake van een echtpaar, dat begraven w o r d t
"ante mensam sti spiritus juxta turrim". MOSMANS o.e. p . 36.
18
19

HEZENMANS o.e. p. 31.
HEZENMANS o.e. p. 32.

20

CUPERINUS o.e. p . 39, P. BOR, Gelegentheyt van 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage
d. I, 1630 p. 4 en V A N OUDENHOVEN, Bcschrijvinge der Stadt ende Meyerye van 's-Hertogen-Bossche, 1649 eerste editie, p. 51.
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grenzende gebouwen. Door de geweldige toename van het aantal gelovigen
werden echter speciale huizen noodzakelijk. Een en ander werd ook begunstigd door het groeiende vermogen der Christenen. Ontwikkelde deze tak
van armenzorg zich allereerst in het Oosten - in de vierde en vijfde eeuw
treffen wij daar namelijk reeds allerlei instellingen in grote getale aan - na
de vijfde eeuw begint deze armenzorg ook in het Westen op te komen 21 .
Ten tijde van Justinianus vinden wij deze instellingen genoemd naar haar
bestemming namelijk xenodochium (vreemdelingen- of passantenhuis),
nosocomium of nosodochium (ziekenhuis), ptochium, ptochodochium of
ptochotrophium (armenhuis), orphanotrophium (weeshuis), brephotrophium (vondelingenhuis), gerontocomium (oudeliedenhuis), pandochium
(pelgrimshuis), arginorium (huis voor ongeneeslijke zieken) en paramonarium (huis voor verminkte werklieden) 22 .
Ook in Frankrijk en België ontstonden reeds in de zesde en zevende eeuw
een aantal van deze liefdadige instellingen 23 . Het einde van de negende eeuw,
de tiende eeuw en de eerste helft van de elfde eeuw zouden echter in verband met het verval van het Karolingische rijk een dieptepunt vormen in het
bestaan en het ontstaan dezer instituten 24 . In de tweede helft van de elfde
eeuw, maar vooral in de twaalfde en de dertiende eeuw zien wij de instellingen in de steden van Frankrijk en de Nederlanden als paddestoelen uit de
grond rijzen, zodat men met recht en reden kan spreken van een "explosion
de charité" 25 .
Schijnen in de Nederlanden aanvankelijk vooral passanten-, pelgrims-,
vreemdelingenhuizen ontstaan te zijn en dit vooral in de vorm van gasten-

21

LALLEMAND o.e.

t. II p. 125 e.V.,

A L B E R D I N G K T H I J M o.e.

p. 28 en IMBERT o.e.

p.

17.

Van vóór de vijfde eeuw zijn in het Westen, in Rome, slechts twee instellingen bekend
namelijk die van Pammachius en Fabiola.
22

LALLEMAND o.e. t. II p. 129

e.v.

A L B E R D I N G K T H I J M o.e.

p. 27 en IMBERT o.e.

p.

18.

Volgens deze laatste werden in het xenodochium al spoedig ook zieken opgenomen en
werd de term nosocomium tijdens Justinianus bijna niet meer gebruikt, maar duidde
men ook het ziekenhuis aan met xenodochium.
23
Zelfs vóór de regering van Clovis (І48о) hebben er volgens het testament van de H .
Remigius van Reims (uit het begin der zesde eeuw) armen- en vreemdelingenhuizen in
Gallic bestaan. Hieronder zouden er behoord hebben, welke geen deel uitmaakten van
een klooster, zoals aanvankelijk meestal het geval was. ALBERDINGK T H I J M o.e. p. 28.
Cfr. ook IMBERT o.e. p .

33.

21

ALBERDINGK T H I J M o.e. p. 51 e.v. en p. 75. Hij stelt het dieptepunt voor België in de
laatste helft der tiende eeuw en in de eerste helft der elfde eeuw. IMBERT o.e. p . 35 stelt
het dieptepunt voor Frankrijk eerder en wel op het einde van de negende eeuw en gedurende de tiende eeuw. Deze vermeldt voor Frankrijk eveneens een dieptepunt vanaf
de dood van Dagobert (639) tot aan de regering van Karel de Grote en wel als gevolg
van de inval van de Muzelmannen o.e. p . 34.
26
ALBERDINGK T H I J M o.e. p. 75. D e door T H I J M geciteerde uitdrukking "explosion de
charité" is van Mgr. Dupanloup. T H I J M geeft voor België een uitvoerige opsomming en
beschrijving van de in deze periode ontstane instellingen. Voor Nederland geeft D . P.
OOSTERBAAN, Zeven eeuwen geschiedenis van het O u d e en Nieuwe Gasthuis te Delft,
Delft 1954, p . 10 een opsomming. Cfr. voor Frankrijk IMBERT o.e. p. 35.
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kwartieren (hospitia) van kloosters en abdijen26, weldra zouden er ook
leprozenhuizen verrijzen. Deze werden noodzakelijk met de grote uitbreiding der steden en de daarmede samenhangende verbreiding der melaatsheid of lazarij. In dit verband verdient vermelding, dat de melaatsheid
als de ziekte bij uitstek werd beschouwd, vandaar dat men, als men de
melaatsen wilde aanduiden, sprak van "les grands malades" of zonder meer
van "les malades", terwijl men, als men de instelling, "de Lazarij" op het oog
had, sprak van "la maladrerie" of het "huis ter Siecken"27. Ook in 's-Hertogenbosch bestond reeds vóór 1274 een Leprozenhuis, dat ver buiten de
oude stadswallen op de weg naar Hintham gelegen was en dat genoemd
werd het Lazarushuis of "Eyckendonck ter Siecken" 28 .
Vanaf de dertiende eeuw gaat men in de Nederlanden ook gewone zwakke
mensen en zieken opnemen en ontstaan er gemengde instellingen, waarbij
nu eens de opname van vreemdelingen overheerst en dan weer die van zwakken en zieken 29 . Ofschoon men deze instituten - en ook andere liefdadige
instellingen - in Latijnse stukken ook wel eens "xenodochium" noemt, is het
toch meestal de term "hospitale", "gasthuis" waarmede men deze huizen
betitelt 30 . Later komt ook de benaming "domus Dei", "Godshuis" in zwang.
Ook 's-Hertogenbosch bezat naast zijn Tafel van de H. Geest, zijn Leprozenhuis en de gastenkwartieren der kloosters al vroeg zijn zelfstandig
hospitale of gasthuis, waarin, zoals wij zullen zien, allerlei arme personen,
zowel zwakken, zieken, pelgrims en reizigers alsook ouden van dagen
werden opgenomen.
Zoals bij zovele gasthuizen het geval is, ontbreekt ook van dit gasthuis
het Groot Gasthuis - zo werd het al spoedig genoemd - in de archieven
een stichtingsbrief31. In hoofdstuk II zullen wij zien, dat het vermoeden
gewettigd is, dat er van deze instelling nooit een stichtingsbrief heeft bestaan en dat haar begin louter feitelijk is geweest. Intussen kennen wij gelukkig de tekst van de in 1277 door de bisschop van Luik, Jan van Enghien,
" ALBERDINGK THIJM o.e. p. j i en B. H. D . HERMESDORF, D e herberg in de Nederlan-

den, Assen 1957, p. 18-19. Voor het verband tussen de kloosterlijke herbergen en de
beroeps- of lekenherbergen, die voor een waard van beroep een bestaan vormden, zie
eveneens deze laatste schrijver, vooral p. 18-19 e n P· Z76-280.
27

ALBERDINGK THIJM o.e. p. 60.

28

Cfr. noot 14 van de Inleiding.
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ALBERDINGK THIJM o.e. p. 60.

30
Vanaf de negende eeuw gebruikt men in Frankrijk de term xenodochium en de dan
opkomende benaming hospitale, volgens IMBERT o.e. p. 46 e.V., door elkaar. In de twaalfde eeuw is volgens hem in Frankrijk de benaming xenodochium bijna geheel verdwenen.
31
Het gasthuis, dat aanvankelijk in het testament van Willem van Gent (G.A. Chartcrverzameling Inv. SASSEN nr. 6) zonder meer genoemd wordt het gasthuis van Den Bosch,
wordt door de bisschop van Luik in 1277 betiteld als het gasthuis van de gelukzalige en
glorievolle Maagd en Moeder Gods Maria, terwijl een van zijn opvolgers in 1376 spreekt
van het gasthuis van de H. Maria. Ook de naam het Gasthuis van St. Elisabeth kwam voor.
Sedert het begin van de vijftiende eeuw is de naam Groot Gasthuis in gebruik. N o g later
wordt het Groot Burgergasthuis genoemd. Tegenwoordig heet de instelling Groot
Ziekengas thuis.
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voor het gasthuis uitgevaardigde statuten, welke ons namelijk uitvoerig inlichten over vele vraagpunten, welke gewoonlijk ook in een stichtingsbrief
worden behandeld 32 .
Wanneer het gasthuis precies is opgericht is ons helaas niet bekend.
VAN OUDENHOVEN verhaalt: "De beginselen van dit Huys zijn zeer kleyn
ende weynich gheweest ghelijck in het vervolg zal volgen dan allenskens
ende metter tij dt zijn de middelen der zelver zeer toeghenomen ende ghewassen door den zegen des Alderhoochsten de welcke de herten ende gemoederen van de bestvermogende Persoonen ende andere beweeght ende
ontsteken heeft om liefde te oeffenen aan de ghene de welcke hij ons alhier
in zijn plaetse gesteh ende zoo hoochelijck gerecommandeert ende bevolen
heeft" 33 . Het eerste positieve gegeven over het gasthuis vinden wij in het
testament van Willem van Gent van 1274, waarin wordt gesproken van
"hospitali in buscho" en van "sacerdotis hospitalis" 34 . Hieruit mag men
afleiden, dat het gasthuis al enige tijd vóór 1274 bestond. Als men bedenkt,
dat het aantal Bosschenaren, dat de eerste kern der stad met haar aaneensluitende huizenreeks omstreeks 1200 bewoonde, op veertienhonderd à zestienhonderd gesteld wordt, terwijl men het aantal inwoners tussen 1270 en
1280 schat op ongeveer achtduizend 35 , dan mag men wel concluderen, dat
in deze meest noordelijke stad van het hertogdom Brabant, welke een centrum van handel was, al tientallen jaren vóór 1274 een gasthuis geweest
moet zijn en dat dit niet alleen diende voor opname van zieke en zwakke
stedelingen, maar dat het tevens fungeerde als verblijf voor passerende kooplieden. Mede in aanmerking genomen het feit, dat er in 1277 een goed ingerichte kloostergemeenschap is van broeders en zusters met oversten, een
provisor en een priester mag men ons inziens terecht stellen, dat het gasthuis
in 1277 niet meer in een beginstadium verkeerde. De statuten van 1277 zouden wij dan ook als een consolidatie van de eerste ontwikkelingsfase willen
zien.
Op de vraag wie het gasthuis stichtte en waar het gebouwd werd vinden
wij een erg algemeen antwoord in de bisschoppelijke statuten van 1277,
waarin wordt gezegd dat het gasthuis in 's-Hertogenbosch is gebouwd uit
de giften van de gelovigen. CÜPERINÜS geeft een nadere omschrijving van de
ligging als hij zegt, dat het gasthuis in 1277 werd gefundeerd bij de St.Annakapel (dit is in de huidige Gasselstraat) ; hij vermeldt voorts, dat het
32

Het origineel der statuten berustte tot 1858 in het archief der Godshuizen; toen is het
stuk uitgeleend en nooit meer teruggebracht. Zie voor de tekst A. MIRAEUS - J. F.
FOPPENS, Opera diplomatica, Brussel 1734, d. Ш p . 134-136. Zij is in deze studie als
bijlage opgenomen onder bijlagenummer 1.
33
V A N OUDENHOVEN, eerste editie p . 41.
34
Cfr. noot 15 van dit hoofdstuk.
35
J. MOSMANS, o.e. p . 42. D a t deze jonge stad in het begin van de dertiende eeuw reeds
een krachtige ontwikkeling doormaakte blijkt o.a. hieruit, dat in 1210 begonnen werd
met de b o u w van een Romaanse St.-Janskerk van forse afmetingen, dat de Minderbroe
ders zich reeds in 1228 in de stad vestigden, dat er in 1260 reeds een Begijnhof bestond
en in 1274 een Leprozenhuis.
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door toedoen van een rijk burger, geheten Jan van Neynsel, overgebracht
is "ter plaetse daert nu staat" namelijk de tegenwoordige Gasthuisstraat 9 *.
Hetzelfde verhaalt ook PIETER BOR 3 7 . VAN OUDENHOVEN geeft echter meer
gegevens en vermeldt, dat het gasthuis, voordat het gebouwd werd in de
Gasselstraat, gevestigd was op twee andere plaatsen 38 . Hij verhaalt,
zonder vermelding van jaartal, dat het Groot Gasthuis door twee godsdienstige vrouwen gesticht is buiten de Vuchterpoort op 't Reut 39 onder de
vrijheid der stad, ongeveer waar in zijn tijd het Fort Isabella gelegen was.
Deze vrouwen zouden daar "gesticht hebben eenige Huysinge tot gerief
ende dienst van eenighe arme krancken ende miserabile personen begevende
haar selven om de selve te dienen". Later zou het gasthuis volgens hem overgeplaatst zijn "omtrent de Meulen-brugghe in de Vuchterstraat". Het zou
vervolgens in 1277 zijn overgebracht naar de Oude Gasthuisstraat, de tegenwoordige Gasselstraat. Door toedoen van een rijk burger Jan van Neynsel,
zou het tenslotte verplaatst zijn naar de Nieuwe Gasthuisstraat, de huidige
Gasthuisstraat, nabij de oude Leuvense poort, later Gevangenpoort geheten.
Vermelding verdient echter, dat V A N OUDENHOVEN in zijn "Nieuwe en
Gantsch Vermeerderde Beschrijvinge van de Stadt van 's-Hertogenbosch" 40
de stichting op het Reut en de overbrenging naar de Vughterstraat niet
meer vermeldt. Hij vangt zijn verhaal over het gasthuis onmiddellijk aan
met te zeggen, dat de instelling zeer oud is en het begin ervan onzeker en
hij vermeldt dan slechts de ligging in de Gasselstraat en de overplaatsing
door Jan van Neynsel naar de Gasthuisstraat.
Indien het waar is, hetgeen ook CUPERINUS en BOR verhalen, dat het gasthuis door toedoen van een zekere Jan van Neynsel overgeplaatst is naar de
huidige Gasthuisstraat, dan vergist V A N OUDENHOVEN zich echter in de door
hem genoemde tijdsaanduiding: rond 1385. Het staat immers onomstotelijk
vast, dat het gasthuis pas omstreeks de helft van de vijftiende eeuw is overgeplaatst naar de huidige Gasthuisstraat 41 . Omdat de noodzakelijke uitbreiding der gebouwen aan de Gasselstraat onmogelijk uit te voeren was
wegens de openbare straat aan drie zijden en de huizen aan de vierde zijde,
gaf Paus Calixtus III namelijk op 12 juli 1457 toestemming om het gasthuis
met kapel en kerkhof naar een geschikte plaats over te brengen 42 .
Over de vraag wie in het gasthuis werden opgenomen, geven de statuten
van de bisschoppen van Luik en enkele andere stukken een duidelijk ant36
37

CUPERINUS o.e. p . 37 en p .
P I E T E R B O R o.e. d. I p . 5.

38

160.

V A N OUDENHOVEN o.e. eerste editie p. 42.
Het Reut was een gerooid bos o p 800 à 900 m. afstand van de oude kern gelegen, ongeveer tegenover de huidige Willem van Oranjelaan. Cfr. MOSMANS o.e. p . 4.
40
's-Hertogenbosch 1670.
11
V A N OUDENHOVEN zegt in beide edities, dat Jan van Neynsel in 1385 en volgende
jaren schepen was en suggereert hier dus mede, dat de overplaatsing in deze jaren plaats
vond. Intussen is het wel juist, dat een zekere Jan van Neynsel in 1385 en volgende jaren
schepen was. Dit is voor de helft van de vijftiende eeuw niet vast te stellen.
42
Deken Martinus Steenberch van de St.-Janskerk, die als executeur en commissaris door
39
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43

woord: de instelling was een huis voor armen . Dat onder armen allereerst
werden verstaan zieken en zwakken, daarvoor zijn de bewijzen meer dan
44
overvloedig aanwezig . Dat er ook andere personen werden ontvangen zo
als vreemdelingen, reizigers en ouden van dagen blijkt behalve uit de statu
ten van 1277 ook uit de statuten van 1376 en uit de bulle van Paus Calixtus
III van 13 december 145 6, waarbij de kapel van het gasthuis wordt verheven
48
tot parochiekerk .

de Paus was gemachtigd om zijn bulle uit te voeren, had o p 3 augustus 1458 een nadere
uitwerking aan d e bulle gegeven na een nauwkeurig onderzoek terzake te hebben in
gesteld. Hij bepaalde, dat het Groot-Gasthuis met kapel, kerkhof en de nodige gebouwen
opnieuw gebouwd zou worden o p enige aan het gasthuis toebehorende gronden, ter
wijl de oude kapel moest blijven bestaan, zoals o o k uitdrukkelijk in de pauselijke bulle
was bevolen. Van het oude kerkhof moesten alle beenderen e.d., ja zelfs de aarde, zoveel
mogelijk, naar het nieuwe kerkhof overgebracht worden, terwijl na ontwijding van het
kerkhof de gronden en gebouwen verkocht konden worden. D e tekst van de pauselijke
bulle is opgenomen in de uitvoeringsoorkonde van de deken. G o . A . V A N R O O I J , Inv.
G r o o t - Z i e k e n g a s t h u i s d. I n r . 222; cfr. o o k A N A L E C T A G I J S B E R T I COEVERINCX d. Π

(z.j.) p . 32-33. D e bouw van het nieuwe complex schijnt echter vele jaren te hebben ge
vergd, want in 1471 geeft de aartsdiaken van het Kempenland aan de provisoren van het
gasthuis verlof o m enige goederen te verkopen ten einde de gebouwen te kunnen voltooi
en. Cfr. hoofdstuk III n o o t 59.
48
In de statuten van 1277 luidt het: "Christi pauperibus - pauperibus ibidem degentibus
- ad usus pauperum ejusdem D o m u s —" en in de statuten van 1376: " b o n a ipsa in usus
pauperum ad idem hospitale confluentium - q u o d . . . pauperibus ibidem degentibus
servire tenentur - in usus pauperum in eodum confluentium - q u o d saepedicti pauperes"
(G.A. R o o d Privilegeboek fol. 39 e.v.; G o . A V A N R O O I J , Inv. Groot-Ziekengasthuis
d. I nr. J9 en COEVERINCX d. II p . 22-26; cfr. eveneens bijlage nr. 2).
44
I n de statuten van 1277 lezen wij: " q u i c u m q u e d o m u m p r i m u m ingressus fuerit infirmus - si quis vero inter acgros fuerint - si quis forte decumbentium particular! laborans
infirmitate - " en in de statuten van 1376: " n o n attento quod loca ipsa ad hoc fundata et
fidelium erogationibus dotata fuerunt u t pauperes diversis morbis infecti reciperentur
inibi - ad infirmorum ministcrium - " .

In een stuk van 1530 is eveneens sprake van " a r m e siecken". I n de n o g te behandelen
overeenkomst van d e stadsregering met de bisschop van Luik van 1540 lezen wij:
" g e h o u d e n waren te ontfangen alle arme crancke miserabile persoenen, zoe mans als
vrouwen, die o p de straeten niet gegaen en kunnen, neyettegenstaende dieselve metter
pestilentien oft andere smcttelycke ziekten begaeft waren sonder nochthans te mogen
ontvangen enige persoenen metter lasarijen of uytssinnicheyten besmet, die andere
geordonneerde plaatsen hebben".
Het opschrift van een eveneens n o g te behandelen reglement van 1544 luidt: " D i t zijn
die ordinnantien die de ziecken int goidshuys van de ziecken . . . . "
44
I n de statuten van 1277 lezen wij : "praeterquam si infirmorum aut hospitum occasione
interrogatur silentium interrumpere ab aliquo - singuli et singulae, sani et infirmi" en in
de statuten van 1376: " b o n o r u m infirmis seu pauperibus ad idem hospitale confluentibus
- inexpertae sint in pauperibus et infirmis servitia". D e bulle van 1456 zegt namelijk
"ad hospitale m a g n u m prope portam captivorum nuncupatum dicti oppidi n o n modica
languentium ac seniorum vel alias corporalibus viribus confractorum necnon Christi
pauperum et aliorum miserabilium personarum peregrinorum quoque et itinerantium
inibi hospitari et recipi querentium confluii multitudo quibus presertim debilibus et
infirmis ibidem miserationum opera et caritas beneficia. . . diligenter impendentur".
G o . A . V A N R O O I J , Inv. G r o o t Ziekengasthuis d. I nr. 221,
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Met de verpleging der zieken waren aanvankelijk zowel broeders als
zusters belast. Hun leefregel, welke beoogt de kloosterlingen in alles tot
een echte verzaking van het wereldse te brengen, vormt het grootste deel
van de statuten van izjj*6. Alvorens in het klooster te kunnen treden zou
een candidaat een noviciaat van een jaar moeten doorlopen en ook dan was
zijn toelating tot de professie nog afhankelijk van een speciale toestemming
van de bisschop. Trad iemand uit het klooster, dan zouden de goederen, welke
hij van het gasthuis had gekregen, eigendom blijven van het huis en zijn
armen. De broeders en de zusters, die eenvoudig gekleed moesten gaan,
zouden een afzonderlijke refter, slaapzaal en werkruimte hebben. Een
broeder mocht zich niet alleen met een zuster ophouden en met haar
gesprekken voeren. Niemand mocht iets uit eigen beweging doen, maar
alles zou gedaan moeten worden in overleg met de hiertoe aangewezenen,
en wel in gehoorzaamheid en nederigheid zonder tegenstribbelen. De volgorde van intrede bepaalde de plaats in refter en kapittel. Deze volgorde was
ook bepalend bij het kiezen van twee zusters, die samen de keuken en de
refter moesten bedienen. Tenzij het werk of een andere belangrijke aangelegenheid dit eiste, was uitgaan - waarbij de zusters overigens met tweeën
moesten zijn - verboden. Buitenshuis slapen of eten was evenmin toegestaan.
Minstens eenmaal in de vijftig dagen moesten de broeders en zusters biechten
en in het kapittel bijeenkomen voor het bespreken van de belangen van de
communiteit en voor het bestraffen der fouten. Nauwkeurig werd geregeld,
hoe men zich in het kapittel, de refter en op de slaapzaal gedragen moest,
terwijl ook het silentium, de vasten- en onthoudingsdagen, de getijden en
andere gebeden precies werden bepaald. Vooral de fouten, tekortkomingen
en zwaardere misdragingen met de daarop gestelde straffen zijn uitvoerig
omschreven, waarbij de straffen onderscheiden worden in lichte, middelmatige en zware. Als iemand in het gasthuis als broeder of zuster wenste te
worden opgenomen, dan moest hem de regel worden voorgelezen en uitgelegd en moest hij beloven deze te zullen naleven.
Voor de zieken zelf bepaalde de bisschop, dat zij bij hun binnenkomen
in het gasthuis zouden biechten. Als zij iemand beledigd hadden, zouden
zij vergiffenis vragen en, voorzover zij dit konden, moesten zij voldoening
schenken. Hun goederen zouden zij aan het gasthuis geven en weer terugontvangen, als zij genezen waren. Had men geen testament gemaakt, dan
zouden bij overlijden alle goederen ten goede komen aan de armen van het
huis. Was iemand zo ziek, dat hij speciaal eten nodig had, dan moest
datgene, wat hij verlangde, klaar gemaakt worden. Had iemand een bijzondere ziekte en had hij medische hulp nodig, dan moest de meesteres van het
48
In de statuten van 1376 zullen wij de broeders niet meer aantreffen. D e zusters leefden
volgens latere stukken naar de regel van St.-Augustinus onder onmiddellijk gezag van de
bisschop van Luik ("autoritate ordinaria in communi sub regulari beati Augustini viventes"), en wel de derde regel. Wellicht is dit in de zestiende eeuw veranderd. Toen legden

zij in τ559 de professie met de geloften af. COEVERINX d. II p. 10.
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gasthuis hem, voorzover dit in haar vermogen lag, alles geven, wat zijn genezing kon bevorderen.
Wat het bestuur van het gasthuis betreft, was bepaald, dat de tijdelijke
aangelegenheden van het huis geregeld zouden worden in overleg met vier
godsdienstige mannen, die gekozen moesten worden op gezag van de bisschop en met instemming van schepenen en gezworenen. Deze vier mannen,
die een eed van trouw aan het huis moesten afleggen, konden worden afgezet en anderen konden in hun plaats worden benoemd. Verder wordt er gesproken van een provisor en een prior, waarbij wij, gezien het verband
waarin deze woorden gebruikt worden, de provisor moeten zien als de
geestelijke toezichthouder van buiten het gasthuis en de prior als de overste
zowel van de broeders als van de zusters.
Op het einde van de statuten reserveerde de bisschop uitdrukkelijk voor
zich zelf en zijn opvolgers de bevoegdheid om de statuten te veranderen.
Hij immers - zo luidt het - had het toezicht en de zorg voor de religieuze
instellingen in zijn bisdom en deze zorg ging boven die voor andere instellingen. De provisor werd gemachtigd om in geval van ziekte of zwaar
werk of om een andere reden te dispenseren in de voorschriften, terwijl hij
deze ook kon aanvullen.

3. H E T

ZINNELOOSHUIS

De krankzinnigeninrichtingen, dolhuizen of zinnelooshuizen zoals men
ze vroeger noemde, waren aanvankelijk in wezen niet meer dan bewaarplaatsen 47 . Zij ontstonden in de Nederlanden evenals elders aanvankelijk
zeer incidenteel in de dertiende en veertiende eeuw. Te Gent, welke stad
evenals 's-Hertogenbosch bijzonder rijk was aan Godshuizen, hebben in de
dertiende eeuw een drietal huizen voor krankzinnigen bestaan; ook Brugge
heeft al in de veertiende eeuw een dergelijke instelling gehad 48 . In de vijftiende eeuw zijn echter in een groter aantal steden huizen voor krankzinnigen gesticht. In Bergen (Mons) dateert een krankzinnigenhuis van 1431, in

47
Over het aanvankelijk in de middeleeuwen bestaand verkeerd inzicht in het wezen van
de krankzinnigheid, zie LIESE o.e. Bd. II p. 136 e.v. Hij wijst er eveneens op, dat sommige inrichtingen, die in de literatuur als krankzinnigeninrichtingen worden bestempeld
een heel andere bestemming hadden. Intussen suggereert hij, dat het begin van een systematische krankzinnigenverzorging zou liggen in Gheel in België. I n deze plaats, waar
in de vroege middeleeuwen reeds relieken van de H . Dymphna, patrones der geesteszieken,
werden vereerd, zou een kleine duizend jaren geleden het stelsel van de familieverplcging
ontstaan zijn, waardoor deze plaats n u zo bekend is.
48

A L B E R D I N G K T H I J M o.e. p . 117 en 163 .Volgens L I E S E o.e. Bd. II p . 139 zouden de in-

stellingen van Peltre, Upsula en Gent t o t de oudste krankzinnigengestichten behoren.
l

9

Antwerpen van i

145049 en in Utrecht gaat de Willem-Arntzstichting terug

tot 146080.

's-Hertogenbosch kan zich er blijkbaar op beroemen, dat het in de Noordelijke Nederlanden de eerste stad was, welke een krankzinnigeninrichting
binnen haar muren zag verrijzen. Dit was namelijk het Zinnelooshuis,
welke instelling later naar zijn grondlegger "Reinier van Arkel" genoemd
zou worden 51 . Deze op 19 november 1439 overleden Bosschenaar had in
zijn testament bepaald, dat de uitvoerders van zijn laatste wil in 's-Hertogenbosch een gasthuis moesten funderen bestemd voor krankzinnigen 52 . De
26e november 1442 hebben de executeurs Hendrik van Arkel, Simon de
Bever en Jan Eghenszoon in tegenwoordigheid van "eerbair manspoirters
en gebuer des Hynthamereynds.. . . ende veel meer andere getugen dairtoe
geroepen en gebeden" dit gasthuis gesticht, van welke rechtshandeling zij
van notaris Rutger van Arkel "een instrument ofte meer" verlangden. De
volgende dag, de 27e november werd door de notaris de door hem opgemaakte stichtingsakte in tegenwoordigheid van de executeurs, de gezamenlijke
buren en vuurmeesters van het Hinthamereinde in de St.-Antoniuskapel
voorgelezen 53 .
In de akte werd bepaald, dat in het gasthuis zouden moeten worden opgenomen "alle poirters ofte poirteressen, kynders der voirscreven stat van
den Bosch ofte van den blode des voirscreven wilneer ( = wijlen) Reyners
testatoirs wesende, die synloes syn ende hoirren syn niet mechtich en syn,
die men van noeteweghen spannen, bynden ende sluyten moet, mer off in
den gasthuys voirscreven enige cameren ledich weren, dat men dan dair
oock innemen mach ander sinloes menschen als voirscreven in der Meyerien
van den Bosch ende nerghens anders, sy en weren van den blode des voirscreven wilneer Reyners". De goederen van de op te nemen personen
zouden eigendom worden van het gasthuis. Bestuurders van het gasthuis
zouden zijn de executeurs van het testament. Kwam Hendrik van Arkel
te sterven dan zou Everard van Arkel tezamen met de vuurmeesters van
het Hinthamereinde hem opvolgen. Bij diens overlijden moest een van de
49

ALBERDINGK THIJM o.e.

p. 165 en p.

177.

s0

H. J. M. VAN Rooij, Het gesticht Reinier van Arkel te 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1928, p. 8. In Spanje zijn eveneens in de vijftiende eeuw een aantal krankzinnigenhuizen opgericht. Te Valencia in 1409, te Saragossa in 142;, te Sevilla in 1436, in Toledo
in 1483

en te Valladolid in 1489.

Cfr. LIESE o.e.

Bd. II p. 140 en LALLEMAND o.e.

d.

III

p. 129.
sl
Voor de benamingen van deze instelling, zie V A N ROOIJ, Reinier van Arkel p. 8.
52
Het testament is niet meer op het archief der Godshuizen aanwezig. V A N ROOIJ,
Reinier van Arkel p. 2. D e uiterste wil met betrekking tot het Zinnelooshuis kennen wij
echter uit de stichtingsakte, terwijl ook de eerste rekening van het huis, welke loopt
vanaf 19 november 1439 tot en met 1 december 1445 ons verschillende gegevens verschaft.
Cfr. over dit laatste V A N ROOIJ, Reinier van Arkel p. 141.
53
Een afschrift van de stichtingsakte is opgenomen in V A N ROOIJ, Reinier van Arkel
p. 230-234. Zie eveneens bijlage nr. 3. Voor het ambt der vuurmeesters cfr. hieronder bij
de blokken.
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wettige bloedverwanten van Reinier van Arkel door de vuurmeesters tot opvolger worden aangewezen. De bloedverwant-bestuurder en vuurmeesters
zouden twee jaar aanblijven. De vuurmeesters kregen na de dood van Hendrik van Arkel de volle bestuursbevoegdheid zonder iemand hiervan
rekening en verantwoording te doen. Evenals de bloedverwant-bestuurder
zouden zij alvorens het bestuur te aanvaarden een eed moeten afleggen. Op de
wijze, die zij nodig oordeelden, zouden zij de krankzinnigen kunnen opsluiten en eventueel kunnen binden. Voorts werd in de akte bepaald dat, na
de dood van Lysbeth, dochter van Reinier van Arkel, bepaalde met name
genoemde goederen en renten aan het gasthuis zouden vervallen. Intussen
had Hendrik van Arkel uit de dotatie van de stichting - het grootste gedeelte
van het vermogen van Reinier van Arkel was, zoals uit bovenvermelde
rekening blijkt, voor het Zinnelooshuis bestemd - voor driehonderd petersgulden op het Hinthamereind reeds een huis gekocht en dit afgebroken om
er een nieuw stenen huis als gasthuis voor in de plaats te bouwen 54 .
Toen de executeurs van de buurtbewoners verlangden, dat deze de stichting zouden goedkeuren, waarbij zij machtiging vroegen het bestuur van
het gasthuis op zich te mogen nemen, antwoordden deze, dat zij hun consent
gaarne zouden geven, als schout en schepenen hun toestemming gaven en
alle punten van de akte zouden confirmeren. Bijzonder wensten zij door
schout en schepenen bevestigd te zien, dat de vuurmeesters en bestuurders
van het gasthuis geen moeilijkheden zouden krijgen, indien een krankzinnige iets overkwam.
Het consent van schout en schepenen werd 26 augustus 1445 verleend,
waarbij echter een tweeledige verandering in de inhoud van de stichtingsakte werd aangebracht 56 . Allereerst werd namelijk bepaald, dat na de dood
van Everard van Arkel de bloedverwant-bestuurder door de vuurmeesters
gekozen en afgezet zou worden "bij raede der schepenen". Hierdoor werden
dus de schepenen in het aanstellen en het afzetten van de bloedverwantbestuurder betrokken. Het om de twee jaar automatisch aftreden van deze
bestuurder kwam te vervallen. Vervolgens werden de bestuurders in tegenstelling met het in de stichtingsakte bepaalde verplicht elk jaar vrijdags voor
Palmzondag rekening en verantwoording af te leggen in tegenwoordigheid van de schepenen.
4. DE BLOKKEN

In het tweede boek van zijn beroemde werk "De subventione pauperum"
spreekt LUDOVICUS DE VIVES (1492-15 50) over de verschillende soorten
64

85

Cfr. VAN ROOIJ, Reinier van Arkel p. 205.

Een afschrift van deze goedkeuring is opgenomen bij VAN ROOIJ, Reinier van Arkel
p. 234-237. Zie eveneens bijlage nr. 4. In de literatuur over het Zinnelooshuis vindt men
ten onrechte steeds het jaartal 1444 vermeld. Dit is te wijten aan een verkeerd lezen van
de oorspronkelijke consentbrief.
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armen 56 . Hij onderscheidt hierin drie categorieën: de bewoners van gasthuizen, de huisarmen en de openlijke bedelaars. De speciale zorg voor de
huisarmen of huiszittende armen (zoals zij ook wel genoemd werden), die
zich van de bedelaars onderscheidden, doordat zij in stilte armoede leden en
niet bedelden, dateerde van het einde van de veertiende en vijftiende eeuw.
Dan zien wij in vele steden particulieren gelden vermaken ten behoeve van
de huisarmen, uit welke makingen de huisarmentafels zijn ontstaan 57 .
Aanvankelijk waren deze tafels evenals de Tafels van de H. Geest parochieel
in haar werking en vielen zij, ofschoon zij meestal door leken, de huisarmmeesters, werden bestuurd onder de opperste leiding van de pastoor 58 .
Ook 's-Hertogenbosch kende zeker sedert het einde van de veertiende
eeuw zijn speciale zorg voor de huisarmen. In 1383 en 1401 is er reeds
sprake van de armen op de Vughterdijk en in 1391, 1408 en 1410 van de
armen op het Hinthamereinde 59 . Ofschoon slechts in 1408 uitdrukkelijk
sprake is van huisarmen ("de armen genaamd huysarmen"), mogen wij uit
het vervolg van de geschiedenis van de wijkarmenzorg concluderen, dat
het in al de voormelde gevallen huisarmen betrof.
Typerend voor 's-Hertogenbosch is, dat de zorg voor de huisarmen niet
parochieel was georganiseerd. De stad viel tot 15 69 behoudens Orthen, dat
van ouds zijn eigen St.-Salvator bezat en behoudens ook enkele gesloten gemeenschappen, zoals het Groot Gasthuis en het Begijnhof, geheel onder
één parochie, de St.-Janskerk 80 , en een parochiële huisarmenzorg zou dus een
6

* LIESE o.e. d. I p. 293. Voor L. DE VIVES cfr. noot 117 van hoofdstuk III.
C H R . LIGTENBERG, D e Armenzorg te Leiden tot het einde van de 16e eeuw, Den Haag
1908, p. 208 e.v. vermeldt reeds huiszittende armen te Leiden ± 13 5 o. In een van de door
haar geciteerde akten heet het: "pro pauperibus magis indigcntibus non tarnen publice
mendicantibus". W I T H O F o.e. d. II p . 73 stelt het ontstaan der huisarmentafels o p het
einde van de vijftiende eeuw en in het begin van de zestiende eeuw.
68
W I T H O F o.e. d. II p. 73. LIGTENBERG o.e. p. 211 vermeldt, dat het bestuur aanvankelijk
gevoerd werd door kanunniken, terwijl ook leken in het bestuur participeerden.
69
R.A. Schepenprotocollen van's-Hertogenbosch: 1383 R. 1177 fol. 9 1 , 1391 R. i i 7 8 f o l .
206, 1401 R. 1182 fol. 284, 1408 R. 1185 fol. 254, 1410 R. n 8 6 fol. 427. Cfr. voor de
latere tijd: 1446 R. 1217 fol. 15, 1435 R. 1223 fol. 157, 1457 R. 1227 fol. 67, 1459 R· I 2 2 9
fol. 93, 1460 R. 1230 fol. 171, 1470 R. 1239 fol. 1280, 1475 R. 1224 fol. 201, i486 R. 1255
fol. 433. Wij danken deze opgave aan de heer F. W. SMULDERS, die een studie maakt van
deze protocollen. Cfr. o o k H . J . M. VAN R O O I J , Inventaris van het Zinnelooshuis te
's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1932, nrs. 272, 275 en 323.
eo
In 1569 werden door de bisschop voor het stadsgebied n o g drie parochiekerken
"geordineerd" namelijk "te Cruysbrocderen, St. Jacobskerk en St. Petcrskercke". (CUPE57

RINL'S o.e. p . 303 en G . A . Charterverzameling I n v . SASSEN nrs. 869 tot en met 873).

Cfr. verder B . VERBEEK O.F.M., D e komst der Minderbroeders in het H e r t o g d o m
Brabant en h u n vestiging te 's-Hertogenbosch in d. II van de Collectanea Franciscana
Xeerlandica, 's-Hertogenbosch 1931, p . 129 e.v. Hierin zegt deze schrijver, dat de kerk
van d e Minderbroeders, die zich in 1228 in 's-Hertogenbosch hadden gevestigd, aanvankelijk praktisch als parochiekerk van d e stad fungeerde en dat pas omstreeks 1280 d e
geestelijkheid van de St.-Janskerk de uitoefening van de zielzorg van de Minderbroeders
overnam. Over d e in canoniekrechtelijk opzicht onduidelijke parochiële verhouding
tussen de Orthense St.-Salvator en de St.-Jan tot aan de formele parochiële scheiding in
1413 zie J. MOSMANS o.e. p . 14 en 15.
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stedelijke armenzorg betekend hebben. Bi) de afwezigheid van een indeling
in meer parochies werd echter als vanzelf in verband met de decentralisatie
die de huisarmenzorg nu eenmaal eiste, gebruik gemaakt van de indeling
der stad in wi)ken, ook "heertgancken" of "blokken" genaamd.
Deze blokindeling, die volgens V VN OUDENHOVEN door het stadsbestuur
61
in het leven geroepen zou zijn , maar ons inziens aanvankelijk zonder meer
natuurlijk is gegroeid, werd gebruikt voor "meer andere voorvallende
saken den welstant van hare blok oft wijk rakende". Zo was ook de zorg
62
voor de brandblusrmddelen reeds vroeg bloksgewijze georganiseerd .
Omdat deze zorg in de wijk zelfs aanvankelijk sterk op de voorgrond
stond, werden de personen, die in de wijk leiding gaven, in het begin veelal
vuurmeesters genoemd 6 *. Onder deze benaming treffen wij deze functio
narissen ook aan in de stichtmgsakte van het Zinnelooshuis, waarin zij tot
medebestuurders van deze instelling worden aangewezen. Eerst later zullen
de vuurmeesters van naam veranderen en armmeesters of blokmeesters ge
noemd worden. Van de blokindeling werd ook gebruikt gemaakt bij het
verkrijgen van gelden voor de betaling der beden en het innen van stads
belastingen. In een van de oudste stadsrekemngen, die wij nog bezitten,
betrekkmg hebbende op de periode 1497 (St.-Remeys) tot 1498 (Pasen), is
opgenomen de ontvangst van de zetting of personele omslag, die de stad
had toegestaan ter bestrijding van de kosten m de oorlog van de hertog van
Brabant tegen de Geldersen 6 4 . De opbrengst van deze zetting is gespecifi
ceerd naar de tien wijken, al komt de benaming wijk zelf niet in de rekening

,1

Eerste editie ρ 14 Hij zegt, dat het stadsbestuur de stad eerst in vier gedeelten,
kwartieren, blokken of wijken had verdeeld, maar dat het later bij de toeneming van het
aantal burgers, dit aantal uitbreidde tot tien en later reduceerde tot negen o m n o g later
het aantal terug te brengen tot acht Bij een vluchtig nakijken voornamelijk van de stads
rekeningen bleek ons echter, d a t e r m 1497 10, m 1501 10, in 1511 io, m 1546 9, in 1552 9,
in ι J92 9 en in 1630 9 blokken waren Vermeld dient, dat de grenzen van de blokken
meermalen gewijzigd zijn, zodat bepaalde straten nu eens tot deze dan weer tot die blok
behoorden In het hieronder te bespreken register A5 39, hetwelk dateert van 1592, tref
fen wij een omschrijving van de blokken aan, terwijl ook PIETER BOR in zijn Gelegenheit
van 's-Hertogenbosch ρ 5 e ν een omschrijving van de blokken geeft, zoals zij in zijn
tijd waren.
" Van dit brandgereedschap vinden wij een opsomming in de latere gemeentelijke
brandkeur van 1703, waarm omschreven wordt voor hoeveel ladders, vuurbaken, leren
emmers, watertonnen, lantarens of fakkels de blokmeesters moesten zorgen Cfr even
eens het brandreglement van 1806
• 3 In 1391, 1408 en i486 is er zonder meer sprake van vuurmeesters, die optreden voor
de a r m e n , in 1446, 1450 en 1477 heet het " t a m q u a m magistri et provisores p a u p e r u m " of
"(arm)meesters van de (huys)armen", in 1453, '457 e n I 459 " t a m q u a m magistri et recto
res (pauperum) dieti c o m m u m t e r v u e r m t e s t e r e n " , en in 1470 en 1475 "tamquam magistri
incendi! et (eo nomine) rectores pauperum (domesticorum)".
·* R. A VAN ZUYLLN, Stads Rekeningen van het jaar 1399-1800 d I, 's-Hertogcnbosch
1863, ρ 3i Voor de hier genoemde rekening van St Remeys 1497 - Pasen 1498 bezitten
wij helaas slechts maar een zevental rekeningen.
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voor 8 6 . In het rekeningjaar 1546-15476β fungeren de blokmeesters zelfs als
"taxateurs" bij de heffing van een stedelijke belasting op de bebouwde
eigendommen, hetgeen eveneens het geval is voor het jaar 1552-1553" bij
een gemene zetting of personele omslag ter voorziening in het tekort van
stadsfinanciën en tot betaling der hertogelijke beden. Tijdens de laatste fase
van de Gelderse oorlogen en gedurende de Tachtigjarige oorlog is de
blokindeling ook gebruikt bij het samenstellen van lijsten van alle in de
blok wonende burgers tussen de 19 en de 60 respectievelijk 70 jaar, die nog
niet bij een der vier stedelijke schutterijen waren aangesloten 88 . Deze
personen moesten bij oorlogsgevaar compagniesgewijze, gewapend op
bepaalde punten der stad of op de muren aanwezig zijn. Ook bij de volkstelling schijnt de blokindeling te zijn aangewend.
De zorg voor de brandblusmiddelen, maar vooral de zorg voor de armen
in de blok is echter, zoals uit zovele stukken blijkt, steeds de belangrijkste
taak van de blokmeesters geweest 89 .
Bestond er dus vóór 1480 wellicht reeds meer dan een eeuw een bepaalde
bloksgewijze georganiseerde huisarmenzorg, omstreeks dit jaar werd een
aanvang gemaakt met een meer systematische opzet van deze zorg door het
in het leven roepen van speciale blokarmenfondsen met een eigen statuut.
Uit dit jaar dateren een drietal stichtingsbrieven van blokarmenfondsen en
wel die van de heertganck de Grote Markt van 7 oktober, die van de
heertganck de Kerkstraat van 6 november en die van de heertganck de Vughterstraat van 7 november 70 . Volgens VAN HEURN ZOU die van de Hinthamerstraat
echter dateren van 1477 en dus ouder zijn dan de drie zo juist genoemde 71 . Hij
beroept zich op een oorspronkelijk register van alle bescheiden van de
blok van de Hinthamerstraat opgemaakt op τ ζ januari 1564. Tot dit regis
ter zou een brief behoren van 10 november 1477, volgens welke de blok in
dat jaar werd opgericht. Helaas zijn dit register en het betreffende stuk niet
meer te achterhalen. Deze stelling wordt zeer aannemelijk door een artikel
•6 In de hierop volgende jaren, - in 1499 worden i.v.m. de zeer grote schulden der stad ze
gecommitteerden tot regering en policie der stad benoemd, die de stadsfinanciën zullen
moeten saneren - is eveneens sprake van zettingen of personele omslagen, waarbij voor
de inning gebruik wordt gemaakt van de wij kindeling.
" V A N Z U Y L E N o.e. p .
* ' V A N ZUYLEN o.e. p .
,e

640.
676.

J A N MOSMANS, D e H . Leonardus van Vechel, in Taxandria, 24e jaargang, Bergen o p
Z o o m 1937, p. 160-161. V A N OUDENHOVEN deelt dan ook mede: "Deze blokken oft
wijken plachten te hebben thien capiteinen". Cfr. ook L. P. L. PIRENNE, 's-Hertogenbosch
tussen Atrecht en Utrecht, Tongerlo 1959, p. 77.
·* Cfr. ook J. C. A. HEZENMANS, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798, 's-Hertogenbosch
1899, p . 74 e.v.
70
Go.A. arch. Blokken nrs. 15, 19, 119a en 178. De eerste is afgedrukt bij J H R . M. A.
SNOECK, D e 's-Hertogenbossche Block- of Bedelpenningen, 's-Hertogenbosch 1874, p . 19.
D e tweede en de derde zijn gepubliceerd door H . J. M. VAN ROOIJ in Taxandria, 30e
jaargang. Bergen o p Z o o m 1923, p . 242-249. Cfr. eveneens bijlage nr. 5.
71
Hetgeen deze over de blokken vermeldt, wordt geciteerd door SASSE VAN YSSELT o.e.
d. III p . 199 e.v.
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over de blokken van Mr. W. С. ACKERSDIJCK, waarin hij zegt, dat hij een
72
nauwkeurig afschrift heeft gemaakt van de oorspronkelijke akte .
In de stichtingsbrieven van de drie eerste blokarmenfondsen, waarvan de
inhoud praktisch op een enkele uitzondering na mutatis mutandis dezelfde
is - zij werden door dezelfde notaris opgemaakt - lezen wij de beweegrede
nen van de stichters. Het eerste algemene motiefis dat "eenyegelijck men
sche van Goedswegen ende uut caritaten ende mynnen zynen evenkorsten
in zijnre noot ende armoeden sculdich is te hulpen te comen, ende oeck
bysunder die seven wercken der ontfermherticheyt te vervullen, den hongerigen te spysen, den dorstigen te laven, den naecten te cleden ende den
doden te begraven. . . ". De meer directe beweegreden waarom de "eerbaer
besceyden en notabel mannen
in den name van henselven ende vanwegen van hoere mede naegebueren bynnen den heertganck ofte wijcke
geseten, nu sijnde ende namaels wesende" handelen is echter hun bewogen
heid met "die groten gebreken ende armoeden die vele luyden bynnen
hoeren heertganck wonende, ende bysunder die arme huysarmen, die
dagelics voir die doeren nyet en bidden, lyden". Zij wilden een manier vin
den om deze mensen in hun armoede te hulp te komen. "Ende opdat die
devocie ende mynne van goeden menschen, dairtoe geneigt te vorder
mach wassen ende comen ende van aelmissen versien moegen worden",
bepaalden zij hoe de aalmoezen, die "daer nu toe behoeren ende gegeven sijn"
en die welke nog gegeven zullen worden, moesten worden verdeeld.
Zij omschreven allereerst het verzorgingsgebied "de heertganck ofte die
straten", "te samen met allen den zydelstraetkens ende hoecken ende
plaetsen dair die huysarmen in der tijt woenaftich sijn sullen bynnen den
selven heertganck gelegen ende die daertoe van goeder auder gewoenten
behoerde zijn ende nyet vorder". Verder regelden zij, dat de geburen van
de heertganck elk jaar op St.-Remigiusavond in de kerk bijeen zouden komen
om aldaar uit hun geburen vier goede mannen te kiezen, die de aalmoezen,
renten en goederen van de armen zouden spynden en verdelen onder de
"armen huysarmen, arme kramen van getruden bedden liggende, crancken
luyden ende anderen des van noode hebbende" en wel met bier, olie,
erwten, brood en andere "nootorsten". Na een jaar zouden de gekozenen
aftreden en rekening doen. Tevens bepaalden zij, dat degenen die binnen
de heertganck zouden sterven bij hun begrafenis kaarsen en toortsen (of
"tortyssen") zouden krijgen van de familie van de armen. Tenslotte wordt
72
Wij kennen uit zijn artikel alleen de korte inhoud van de akte, die mutatis mutandis
gelijk is aan die van de andere blokken. D e notaris (Wilhelmus Spierinc) formuleerde de
akte in het Latijn, nadat achtentwintig burgers en n o g vele andere buurtbewoners van de
Hinthamerstraat zich o p 7 november bij hem hadden vervoegd o m hem een opstel in het
Nederduits aan te bieden. D i t opstel werd in de Latijnse akte opgenomen. W. C. ACKERS
DIJCK, Verslag omtrent een bijzonder armbestuur, merkwaardig wegens de oudheid en
eenvoudigheid van deszelfs oorsprong, de doelmatigheid der inrigting en het langdurig
bestaan; plaats gehad hebbende te 's-Hertogenbosch, (opgenomen in de Vriend des
Vaderlands, d. V, Amsterdam 1831, p . 267-275).
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in de akten vermeld, dat een zekere Claes Janszoon van der Stegen aan elk
fonds een erfelijke cijns schonk, hetgeen hij deed om een begin te maken met
de aalmoezen.
Deze blokarmenfondsen nu noemde men later armenblokken en zelfs
zonder meer blokken, zodat met de benaming blokken niet alleen gebiedsomschrijvingen, maar eveneens de in deze gebiedsomschrijvingen bestaande instellingen werden aangeduid 73 . Wij vermoeden, dat de personen
die in de stichtingsbrieven worden genoemd als beheerders van de fondsen
wel dezelfde zullen geweest zijn als de armmeesters en vuurmeesters, die
wij vóór 1480 reeds zagen optreden. Eerst later komen wij de benaming
blokmeesters tegen 74 .
5. D E M A N N E N - EN V R O U W E N G A S T H U I Z E N

Afzonderlijke huizen voor voortdurende huisvesting van mannen of vrouwen, meestal armen en ouden van dagen zijn in Brabant in het algemeen
vóór de dertiende en veertiende eeuw slechts sporadisch bekend. In de
vijftiende eeuw eerst zijn vele van deze instellingen gesticht 75 . Het waren
deze huizen, die het overgrote deel vormden van de liefdadige instellingen
in 's-Hertogenbosch. Vóór 1629 werden drieëndertig van deze gasthuizen opgericht, waarvan in tegenstelling met de algemene lijn reeds een zevental in
de veertiende eeuw. V A N OUDENHOVEN, die een opsomming van deze gasthuizen geeft, is van mening, dat deze instellingen ten onrechte de naam
gasthuizen droegen 76 . Het zijn namelijk, zo zegt hij, huizen, welke vermogende particulieren gesticht en voor altijd opgericht hebben om er steeds
een aantal oude eerbare arme personen in te onderhouden, die echter niet
al het nodige onderhoud ontvangen, maar alleen de door stichters of bestuurders bepaalde "portiën of proeven". Men zou volgens VAN OUDENHOVEN
dan ook veel beter kunnen spreken van vergaderingen, omdat "daer inne
een Vergaderinghe ende bijeenkomst van deze arme Personen valt" of van
armenhuizen, omdat zij voor deze arme personen zijn gesticht als "gasthuysen daer eenyder boven de vrye Huyshuere syn besette portie wordt
uytghedeelt". V A N OUDENHOVEN ziet in het woord gasthuis dus nog zijn
oorspronkelijke betekenis: een huis waar men voor een korte tijd geheel
te gast is. Deze "cameren", zoals zij in de archivalia heel dikwijls worden
aangeduid, werden in de noordelijke Nederlanden hofjes genoemd. Voor
Leiden spreekt CHR. LIGTENBERG in dit verband van "vrijwoningen" 77 .
78
D e benaming blok als armenfonds leeft heden ten dage bij oude Bosschenaren nog
voort in de uitdrukking "Hij trekt van den blok", waarmede men wil zeggen, dat hij in
ondersteuning staat.
74
V A N OUDENHOVEN spreekt van "Aelmoeseniers of Schaelmeesters".
75

ALBERDINGK THIJM o.e. p. 174 en J. LAENEN, Kerkelijk en godsdienstig Brabant

vanaf het begin der V i e eeuw tot in de XVIe eeuw, Brussel 1955, d. II p. 106.
7
· V A N OUDENHOVEN o.e. eerste editie p. 49.
77
CHR. LIGTENBERG o.e. p. Z34 e.v. In verband met de door hen te ontvangen "proeven"
of "proevenen" werden de bewoners "proveniers" genoemd.
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De Bossche mannen- en vrouwengasthuizen hebben hun naam te danken
aan de stichters of personen, die hen rijkelijk hebben begiftigd. Slechts twee
gasthuizen dragen de naam van een heilige. Het St.-Antoniusgasthuis heeft
zijn naam ontleend aan zijn ligging nabij de St.-Antoniuskapel en het
St.-Eloysgasthuis dankt zijn naam aan de St.-Eloyskapel, waarmede de
stichting werd gedoteerd.
De oorspronkelijke stukken (testamenten, codicillen of stichtingsbrieven),
waarbij de mannen- en vrouwengasthuizen in het leven werden geroepen,
zijn op een enkele uitzondering na helaas niet in de archieven aanwezig.
Wij bezitten in het gemeente-archief intussen wel twee registers, waarin de
"fundatie" van het merendeel der mannen- en vrouwengasthuizen in zijn
geheel of in uittreksel is afgeschreven. Het eerste heeft tot titel: "Fundatien
van mannen en vrouwen Gasthuysen, Beuyrsen en andersints" en het
tweede heet: "Fundatien van mannen en vrouwen Gasthuysen".
Het eerste fundatieboek (A 539) werd in 1592 samengesteld. Het begint
met een lijst van alle gasthuizen en een verdeling van de stad in negen
wijken of blokken. Daarna volgen de afschriften of uittreksels.
Het tweede fundatieboek (A 541) werd omstreeks 1670 als een aanvulling
op het eerste samengesteld door JOHAN VAN BLOTENBURGH, rentmeester van
het Godshuis de H. Geest, en werd door zijn erfgenamen voltooid 78 .
Het begint met een verslag over de gasthuizen, waarvan de fundatie in het
eerste boek is opgenomen, en vervolgt met een verslag over de gasthuizen,
welke niet in het eerste boek zijn geregistreerd. Dan komen de betreffende
afschriften of uittreksels van de oprichtingsakten.
Van de vóór 1629 opgerichte mannen- en vrouwengasthuizen, welke
uiteindelijk zijn opgegaan in het tot De Godshuizen behorende OudeMannen- en Vrouwenhuis, laten wij nu de gegevens over de stichting
volgen 79 .
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JOHAN VAN BLOTENBURGH deurwaarder van de Raad van Brabant leefde van 1608-1674.
Cfr. De Nederlandse Leeuw jrg. 54(1936) p. 24.
' e D e mannen- en vrouwengasthuizen, waarvan wij zeker weten, dat zij uiteindelijk niet
in het Oude-Mannen- en Vrouwenhuis zijn opgegaan, zijn:
Het Heymsgasthuis, dat op de Vughterdijk gestaan heeft achter de St.-Corneliskapel.
Bij de belegering der stad is het verwoest. Het werd daarna herbouwd in Vught. (G.A.
A 541 fol. 50). Volgens V A N OUDENHOVEN zou het in 1372 gesticht zijn voor viermannen
(o.e. eerste editie p. 50).
Het Kuystens- of Loyersgasthuis, welke instelling volgens een verklaring van JAN BUYS
en DIRCK VAN DE VELDE d.d. 24 maart 1628 gesticht werd door Willem Loyer. Het werd
aanvankelijk geregeerd door de aan de Loyers aangetrouwde familie Witmeer. Daarna
werd het bestuurd door het aan de laatste familie aangetrouwde geslacht Kuysten. Het
stond Achter de Tolbrug en diende voor zes mannen (G.A. A 541 fol. 18). Volgens V A N
OUDENHOVEN werd het in 1407 gesticht.
Van de volgende gasthuizen weten wij niet, toen zij ophielden te bestaan, of hun fondsen
op de een of andere manier samengevoegd zijn met een gasthuis, dat later is opgegaan in
het Oude-Mannen- en Vrouwenhuis.
Het Arnold-Croysgasthuis, dat op 21 juni 1393 achter het huis de Zwarte Leeuw in de
27

Het Neynselsgasthuis
Dit gasthuis, hetwelk naar 2ijn collatoren ook wel het Campensgasthuis
werd genoemd, werd door Hendrik van Neynsel, rector van het altaar van
de H. Catharina in de St.-Janskerk, bij zijn testament van 5 maart 1345 gesticht 80 . Hij bestemde toen zijn huis en erf in de Hinthamerstraat tot huisvesting van dertien arme vrouwen. Dit huis moet gelegen hebben tussen
het perceel, waarop nu het gebouw van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap staat, en het straatje in de Boerenmouw 81 .
Na de dood van zijn executeurs zou een van Neynsels mannelijke bloedverwanten van moederszijde met behulp van zijn opvolger in het rectoraat
van genoemd altaar de instelling besturen. Bij verplaatsing van zijn domicilie buiten de stad zou de rector zijn bevoegdheid echter verliezen.
Wie tweedracht of twist zaaide onder de bewoonsters zou door de executeurs en na hun dood door de bloedverwant-collator en de rector van
het altaar uit het huis verwijderd kunnen worden en een ander zou in
haar plaats opgenomen worden.
Deze testamentaire beschikking, waarin eveneens een aantal cijnzen, een
pacht en andere zaken aan de instelling werden vermaakt, werd op 14 maart
1355 door een van de executeurs mede namens de anderen ten uitvoer gelegd 82 .

Putstraat voor dertien vrouwen werd gesticht. Dit gasthuis wordt alleen door Van O U DENHOVEN en dan nog alleen in zijn eerste editie p. 50 vermeld.
Het Jan-Croyersgasthuis voor zeven mannen, dat lag Achter de Drie Mollen en dat
begiftigd werd door Christina Wellemans. Het wordt alleen door V A N OUDENHOVEN
vermeld in zijn eerste editie p. 49 en tweede editie p. 126.
Het Herpengasthuis, dat gesticht werd door Roelof van Herpen bij zijn testament van
7 april 1449 in de St.-Jacobstraat. SCHUTJENS o.e. d. IV p. 192. Dit zal wel hetzelfde gasthuis zijn als dat waarvan P. BOR vermeldt, dat het gesticht is door "Roelof metten Keyse"
voor acht vrouwen in de St. Jacobstraat.
Het Van-de-Wielsgasthuis, dat op 29 april 1547 gesticht werd door Jan van de Wiel en
zijn vrouw Barbara de Cock. Dit gasthuis bestond uit een zevental "cameren" op de
Vughterdijk "Achter de Gulden Clock". Het was bestemd voor zeven schamele en arme
echtparen, die familie moesten zijn van de stichters. Ook andere eerlijke personen zouden
opgenomen kunnen worden. D e revenuen van het huis, dat vóór de zeven cameren en
aan de straat stond, zouden dienen voor het onderhoud van het gasthuis en voor de zeven
echtparen (G.A. A 541 fol. 30 e.V.).
Het Van-den-Heuvelsgasthuis gesticht door Beatrix van den Heuvel en wel bij de St.Barbarakapel in de Beurdschestraat voor twaalf vrouwen. ( V A N OUDENHOVEN o.e. eerste
editie p. 50).
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G.A. A 541 fol. 2 j .
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V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. III p.

82

G.A. A 541 fol. 192 e.v.
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165.

Het St.-Antomusgasthuis
Deze instelling, welke haar naam ontleende aan haar ligging nabij de
Antoniuskapel, werd door Jan Toenys Vinschot op 15 mei 1361 gesticht
voor de huisvesting van zes arme vrouwen, waartoe hij een huis en erf op
de Windmolenberg bestemde 83 . Voor een of twee nachten en ingeval van
ziekte voor langere tijd zou tevens een achttal goede, devote, vreedzame en
rustige arme reizende mannen of vrouwen van goede naam, die dus geen
vagebonden "oft van ongevallich regiment" waren, in het huis kunnen
logeren.
Voor deze doeleinden doteerde Vinschot het huis met veertien bedden,
veertien dekens en achtentwintig paar lakens en allerlei ander huisraad.
De bedden zouden moeten worden opgemaakt door de zes arme vrouwen,
die tevens het lijnwaad moesten wassen. Over de vrouwen zou een door de
provisoren uit haar midden aan te wijzen vrouw als meesteres worden aangesteld. De bewoonsters en reizigers werden verplicht vóór zonsondergang
binnen te zijn.
De aan het gasthuis komende goederen zouden verdeeld worden op een
door de stichter voorgeschreven wijze. Na de dood van een der vrouwen
zouden haar goederen vervallen aan het huis en zijn bewoonsters. Werd een
van haar uit het huis gezet, dan zou zij de door haar meegebrachte bezittingen weer kunnen meenemen.
Vacatures in de bezetting der plaatsen zouden door de provisoren moeten
worden aangevuld. De fundator, die zich tijdens zijn leven het bestuur van
het huis voorbehield, terwijl hij zich ook het recht tot het veranderen der
statuten reserveerde, wees als na zijn dood op te treden provisoren aan: de
prior van de Bazelaars, de pastoor van het Groot Begijnhof en de procurator van de Tafel van de H. Geest. Mocht een dezer niet tot het besturen in
staat zijn of dit niet ambiëren, dan zouden de andere twee alleen besturen.
Het Aart-Koytsgasthms of Aart-Keytsgastbuis
Dit gasthuis werd door Aart Koyt of Keyt (beide schrijfwijzen komen
voor) bij zijn testament van 21 juni 1393 gesticht ten behoeve van dertien
arme vrouwen 84 .
Allereerst zouden in het gasthuis door de bestuurders moeten worden
toegelaten de arme naaste verwanten van de stichter alsmede zijn dienstbode
Aleydis. Daarna zouden andere arme personen mogen worden opgenomen.
De stichter had het voornemen het gasthuis zelf te bouwen, want hij bepaalde, dat Aleydis in de achterkamer van zijn huis mocht blijven wonen als
hij voor zijn dood nog niet met de voorgenomen bouw begonnen was.
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G.A. A 539 fol. 30 e.v. en fol. 238 en A 541 fol. 88 e.v. Cfr. bijlage nr. 6. V A N SASSE

VAN YSSELT o.e. d. III, p. 70 bepaalt nauwkeurig, dat het huis in de Diepstraat lag.
84
G.A. A 539 fol. 15, e.v. en A 541 fol. 40 e.v.
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zegt, dat het gasthuis gelegen was in de Hinthamerstraat achter de "Drie swarte Mollen" en dat het ook te bereiken was door
het straatje "Achter het Schaapshoofd". Het lag volgens hem tegenover
het huis de Valk 85 . De stichter doteerde het gasthuis met de hem in eigendom
toebehorende erven, gelegen op het einde van de Hinthamerstraat en de
hem toebehorende gronden "aan gene zijde van de Dieze", waar hij ook het
gasthuis wilde bouwen, want hij bepaalde, dat de vrouwen daar zouden
wonen. Zij moesten deze gronden verpachten om met de opbrengst hiervan in haar levensonderhoud te voorzien. Verder vermaakte hij het gasthuis een jaarlijkse erfcijns, waaruit de vrouwen jaarlijks een betaling moesten doen aan het convent van de H. Clara, voorts allerlei hout en bouwmaterialen ten behoeve van de bouw van het gasthuis en tenslotte een zilveren
beker en een zilveren lepel om er de H. Sacramenten mede te ontvangen,
een lammetjesvacht, huiselijke kleinodiën en gebruiksvoorwerpen uit zijn
huis en zijn andere eigendommen.
De executeurs van zijn testament wees hij aan tot bestuurders. Dit waren
zijn neef Jan Koyt, zijn familielid Willem Loyer en Gerlach Boest. Als een
van hen zou sterven of van zijn bevoegdheid zou afzien, dan zouden de twee
anderen een nieuwe bestuurder benoemen. Dit gold mutatis mutandis als
er twee vacatures waren. Mochten de bestuurders het niet met elkaar eens
zijn, dan zou de procurator van de Tafel van de H. Geest alleen besturen.

V A N SASSE VAN YSSELT

Het St.-Eloysgasthuis
Op 5 december 1394 werd dit gasthuis door Wouter van Oeckel met instemming van zijn vrouw Margaretha gesticht 86 . Hij bestemde toen bij testament een aan hem toebehorend erf in de Orthenstraat met de hierop gebouwde St.-Eloyskapel tot verblijf van zeven behoeftige vrouwen; familieleden van Coenraad van Driel zouden de voorkeur hebben 87 . Arme en
beklagenswaardige passanten zouden eveneens in het gasthuis mogen logeren, als er bedden open waren. Lichtekooien, schelmen, dieven en dergelijken zouden niet toegelaten worden. Het huis stond alleen open voor eerbare en behoorlijke mensen.
Tot provisoren van het gasthuis stelde Van Oeckel aan een der oudste
schepenen, de procurator van de Tafel van de H. Geest en indien mogelijk
een geschikt ontwikkeld man uit de oudste familieleden van Coenraad van
Driel. Deze bestuurders zouden elk jaar rond Allerheiligen twee beleidvolle
en verstandige mannen, in de omgeving van het gasthuis wonende, tot rectoren van het hospitaal moeten kiezen, om het te besturen.
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V A N S ASSE V A N Y S S E L T o . e . d. I l l p . 102.
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G.A. Charterverzameling Inv. SASSEN nr. 270; G.A. A 539 fol. 62 en A 541 fol. 124 c v .

87

en het gastafgebroken,
het overgeVAN YSSELT

Het erf met kapel was gelegen schuin tegenover het Peter de Gekstraatje
huis werd gebouwd achter de kapel. H e t bleef daar staan totdat het werd
omdat aldaar de straat de Smalle haven werd aangelegd. Toen of later werd
bracht naar het G r o o t Begijnhof en daarna naar de Choorstraat. V A N SASSE
o.e. d. I p . 72 en d. II p . 558 en 578.
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Het Van-den- Anennesgasthuis
Schuin tegenover de St.-Eloyskapel in de Orthenstraat, buiten de St.Petrus-Scutpoort, stond het gasthuis, hetwelk Aart van den Avenne (ook
van Auwen of den Ouden genoemd) op 20 oktober 1396 gesticht had voor
tien arme mannen, die zo arm moesten zijn, dat zij hun brood moesten bédelen ofwel ondersteund moesten worden door de Tafel van de H. Geest 88 .
Deze mannen moesten minstens veertig jaar zijn ofwel een erg zwakke gezondheid bezitten.
Hij die zich onbehoorlijk gedroeg, met name ten aanzien van vrouwen, of
een dagelijkse klant in de herberg was, in concubinaat leefde, twist of tweedracht zaaide of zich anderszins zodanig gedroeg, dat de naam van het gasthuis er onder leed, zou door de provisoren terecht gewezen worden. Hielp
dit niet, dan moesten de provisoren hem voor een maand uit het huis verwijderen. Was ook dit niet voldoende, dan zou hij niet meer in het huis
mogen terugkomen.
Als een der provisoren stierf, ofwel afzag van zijn bestuursbevoegdheid,
dan moesten de andere twee provisoren binnen drie maanden een geschikte
opvolger benoemen, die woonachtig moest zijn in de Orthenstraat. Deden
zij dit niet, dan zouden de schepenen een andere geschikte persoon uit de
Orthenstraat tot bestuurder kiezen. Verkoop of vervreemding van goederen
of renten was niet mogelijk zonder toestemming van de schepenen. De
gelden van zo'n verkoop moesten geheel aangewend worden voor het gasthuis.
De mannen, die in het huis opgenomen werden, moesten beloven, dat
hun goederen na hun dood eigendom van het gasthuis zouden worden.
Tot de drie eerste bestuurders van het huis werden aangewezen: Henricus
zoon van wijlen Henricus Matheus, Jan Molle en Gerard Molle. Bij een
verschil van mening tussen de bestuurders zou de meerderheid beslissen.
Het Jan-Moonsgasthids
Van deze instelling is de stichtingsbrief evenals van vele andere gasthuizen
niet meer bekend. Volgens V A N OUDENHOVEN zou het gasthuis in 1400 gesticht zijn op de Papenhulst en wel door Jan Monys en Alida, zijn huisvrouw,
voor twaalf oude mannen 89 . V A N SASSE VAN YSSELT duidt de ligging op de
Papenhulst meer nauwkeurig aan, als hij zegt, dat het gasthuis lag naast de
"tegenwoordige Normaalschool" in de richting van de Clarastraat en wel
op de grond van de huizen, welke in zijn tijd de nrs. 25 en 27 hadden.
Thans staat hier het gebouw van de kweekschool Concordia.
Volgens het fundatieboek A 541 waren de procurator van de Tafel van de
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G.A. A 5 }9 fol. 94 e.v.; A 541 fol. 150 e.v. en V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. I p. 7 4 e . v .

Dit gasthuis werd ook het Aukensgasthuis genoemd cfr. G.A. A 541 fol. 7.
' · V A N OUDENHOVEN o.e. eerste editie p. 5 o. V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. Π p. 535 zegt,

dat het zeker vóór 1463 moet gesticht zijn, daar er een rekening van de instelling bekend is,
die dateert uit dat jaar.
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H. Geest en de kerkmeesters van de St.-Janskerk de provisoren van het
gasthuis en waren zij het ook die de rekeningen sloten 9 0 .
Het Jan-Koytsgasthuis of Meelmansgastbms
Dit gasthuis werd op 21 juli 1400 door Jan Koyt gesticht in de Windmolenbergstraat 9 1 . Hij bestemde toen een huis met erf aldaar tot woning
voor ongeveer dertien arme mannen, welke stichting hij met renten doteerde.
Tot de bestuurders benoemde hij de priester Thieleman de Spina (van
Doorn) en Gerard van Bruggen. Deze zouden samen een achtenswaardige
derde bestuurder moeten kiezen. Bij overlijden van een hunner zouden de
twee overblijvende een nieuwe bestuurder aanstellen.
Zou het gebouw van de stichting op de een of andere manier verwoest
worden of afbranden, dan moesten de bestuurders de grond met de opstallen
verkopen om het geld naar eigen inzicht voor de armen te besteden. Wisten
de bestuurders een geschikter huis, dan konden zij het gebouw eveneens
verkopen.
Omdat dit gasthuis door Christina Meelmans, begijn van het Groot
Begijnhof, rijk werd begiftigd, werd het later het Meelmansgasthuis ge
noemd. Bij haar testament van 17 februari 1412 92 vermaakte deze haar huis
en erf gelegen op het einde van de Hinthamerstraat (in het straatje Achter
De Drie Mollen) aan dit gasthuis in de Windmolenbergstraat, hetwelk in het
testament, "der andermans (sic!) gasthuis" genoemd wordt.
Het Ulemansgasthuis of Brantsgasthuis
Van deze instelling bezitten wij helaas ook geen stichtingsbrief. VAX OUDEN
HOVEN zegt, dat het gasthuis door Christina Ulemans werd opgericht voor
acht vrouwen en dat het stond in de Peperstraat 9 3 . Volgens Schutjens zou
het bij testament van 17 februari 1400 zijn gesticht 9 4 . Wij hebben helaas niet
kunnen achterhalen, waar hij deze wetenschap vandaan heeft. Bij VAN SASSE
VAN YSSELT vinden wij een nadere plaatsaanduiding van het gasthuis, daar
deze zegt, dat het gelegen was aan het gangetje naast het huis nr. 37 e 5 .
De Van-Mierdesgasthui^en
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Adam van Mierde , deken van het in 1366 door zijn toedoen opgerichte
kapittel van de St.-Janskerk, is de stichter van twee gasthuizen, een voor
" G.A. A 541 fol. 27.
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G.A. A 541 fol. 49 e.v.
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541 fol.

53 e.v.

en V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. ІИ p.

,3

102.

V A N OUDENHOVEN o.e. eerste editie p. 50. Het fiindatieboek A 541 fol. 28 vermeldt
slechts, dat het gesticht werd voor vrouwen in de Peperstraat en dat het bestuurd werd
door familieleden van de stichteres.
"

SCHUTJENS o.e.

d. IV

p.

532.

' 5 V A N SASSE VAN YSSELT o.e.

d. II p.

440.

** Ook de schrijfwijze Myrde of Myerde komen voor.
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mannen en een voor oude vrouwen. Hij riep deze instellingen in het leven
bij zijn testament van 17 maart 1403 e '. Tot gebouw van het mannengasthuis
bestemde hij met instemming van zijn schoonzoon Johan de Groot van
Herlaer en zijn dochter Hille 98 zijn woning, die gelegen was op de plaats
"Boerde" buiten de stadsmuren. Dit was nabij de Molensteeg of Molenpoort
achter de Weversplaats en de St.-Barbarakapel".
Hij doteerde dit gasthuis met een hoeve in Dinther, twee hoeven in Helvoirt en met al zijn erfcijnzen en pachten en die van zijn overleden vrouw.
Een aantal cijnzen zou eerst echter in bezit komen van Johan de Groot en
zijn vrouw Hille en hun kinderen tot in het zesde geslacht en daarna pas
ten voordele strekken van het gasthuis.
In de instelling zouden worden opgenomen mannelijke familieleden van
de stichter en wel voorzover de financiën dit toelieten. Zou het geslacht van
de stichter uitsterven, dan mochten ook andere eerbare mannen worden toegelaten, die echter minstens dertig jaar moesten zijn. Blinden of manken of
zij, die een ander lichaamsgebrek hadden, zodat zij niet in hun levensonderhoud konden voorzien, mochten op jongere leeftijd worden opgenomen.
Met betrekking tot het oude-vrouwengasthuis bepaalde hij, dat dit onmiddellijk na zijn dood gefundeerd moest worden en dat het zou dienen tot
opname van vrouwen, minstens zes en dertig jaar oud en van een goed gedrag
en een "eerbare conversatie". Van de opbrengst van de verkoop van zijn
roerende en gerede goederen zou men een huis met erf kopen en dit tot
gasthuis bestemmen. Van het overige geld zou men jaarlijks erfrenten"»
kopen. Het huis, dat tot gasthuis werd aangekocht, was gelegen op de
Papenhulst en grensde aan de zogenaamde "oude heerenwijnkelder", welke
op zijn beurt weer lag naast het Jan-Moonsgasthuis 100 . Hij doteerde de instelling met een landgoed in Helvoirt, terwijl hij bepaalde, dat de hoeve en
pachten, die hij aan zijn broer Johan van Mierde vermaakte na diens dood
aan het gasthuis zouden komen, hetgeen eveneens het geval zou zijn met
een door hem aan zijn broer Henricus vermaakte erfcijns.
Tot bestuurders van de gasthuizen benoemde hij de executeurs van zijn
testament namelijk zijn broer Johan van Mierde, zijn schoonzoon Johan de
Groot van Herlaer en Henricus Matheus. Deze zouden een ander in hun
plaats kunnen aanwijzen.
Bij codicil van 20 maart 1403 bepaalde hij voorts, dat na de dood van de
executeurs als uitvoerders van zijn testament zouden optreden: de oudste
kanunnik van de St.-Janskerk, geboren poorter der stad, de oudste of een
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G.A. A 539 fol. 160 e.v. en A 541 fol. 166 e.v.
Van Mierde was getrouwd geweest. Eerst na de dood van zijn vrouw is hij priester

geworden. V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. II p.

538.

" V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. II p. 539. Vervolgens is het gasthuis in 1542 overgeplaatst naar de Schilderstraat, waarheen in 1744 ook het vrouwengasthuis werd overgebracht.
e8a
Cfr. voor deze erfrenten, die grondrenten waren, noot 118.
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der oudste schepenen der stad en de procurator van de Tafel van de H. Geest.
Deze zouden tot bestuurders van de gasthuizen elk jaar twee rechtschapen
en geschikte mannelijke familieleden van Van Mierde benoemen. Waren die
er niet, dan konden zij twee andere personen in de buurt van de gasthuizen
wonende aanstellen. De bestuurders zouden elk jaar pacht van de gasthuizen ontvangen. Wilde de oudste kanunnik niet namens het kapittel als
testamentair executeur en als provisor van het gasthuis optreden, dan verloor hij en het kapittel al hetgeen hun vermaakt was. De twee andere executeurs zouden dan een andere derde benoemen. Het maken van een leefregel
of constitutie voor de mannen en vrouwen liet hij over aan de provisoren,
welke hij machtigde bij ongehoorzaamheid poenale sanctie toe te passen.
Op 27 september 1445 hebben de provisoren uitvoerige statuten samengesteld, waarin het getal van de bewoners van elk gasthuis werd vastgesteld 101 . In het mannengasthuis zouden wonen dertien mannen en een
dienstmaagd, welke voor het eten moest zorgen en de was moest doen, en
in het vrouwengasthuis dertien vrouwen.
Het zou ons te ver voeren op deze uitvoerige en interessante statuten in
te gaan. Wij mogen volstaan met te vermelden, dat de bepaüngen handelen
over het vergeven en het verdelen van de provenden of proven, over het
verbod van het uitoefenen van een ambacht en het drijven van handel (de
vrouwen mochten echter wel spinnen of naaien), over het recht van het
gasthuis op de eigendommen der proveniers, over de disciplinie, over het
dagelijks Mishoren en het bidden voor de stichter.
Van deze statuten is wat betreft het mannengasthuis in het fundatieboek
een uitvoerige herziening aanwezig, welke echter niet gedateerd is 102 .
Het Jacob-Uytter-Oistemijcksgasthnis
Dit gasthuis werd door Jacob Uytter Oisterwijck en zijn vrouw Mechteld
op 12 september 1408 gesticht op de Oude Hulst en wel voor dertien arme
mannen en een dienstbode 103 . De mannen moesten te goeder naam en faam
bekend staan en niet jonger zijn dan veertig jaar. Konden zij echter door een
lichaamsgebrek hun kost niet verdienen, dan konden zij op jongere leeftijd
worden opgenomen. Familieleden van de stichters gingen in elk geval voor.
Behalve allerlei roggepachten vermaakten de stichters van het gasthuis ook
een huis met erf en plaats op de Oude Hulst en een hoeve in Zeelst. Het huis
op de Oude Hulst mochten de bestuurders, als zij er een goede prijs van
konden maken, verkopen. De gelden moesten zij dan beleggen om de jaarlijkse renten ervan te besteden voor het gasthuis.
Tot bestuurders van het huis werden benoemd de executeurs van het testament. Bij het overlijden van een hunner zou de dienstdoende oudste
101
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G.A. A 539 fol. 5.
Zij volgt onmiddellijk na de statuten zelf. G.A. A 539 fol. 9 e.v.
G.A. Charterverzameling Inv. SASSEN nr. 306 en G . A . A 541 fol. 182. V A N SASSE

VAN YssELT o.e. d. I p. 441 en d. II p . 427.
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schepen opvolgen. Indien ook de andere twee stierven, dan zouden achter
eenvolgens een van de provisoren van de Tafel van de H. Geest en de dienst
doende deken van de St.-Jan bestuurder worden. Deze zouden gezamenlijk
elk jaar twee personen, in de buurt van het gasthuis wonend, tot dagelijks
bestuur van het huis kunnen aanwijzen. Elk jaar moesten deze twee perso
nen rekening en verantwoording afleggen van hun beheer, waarna zij kon
den worden herbenoemd.
Wat de bewoners betreft: deze konden bij slecht gedrag tijdelijk of zelfs
voorgoed uit het huis gezet worden. Zij zouden in alles als gelijken worden
behandeld. Alleen bij ziekte kon hierop een uitzondering worden gemaakt.
Voor het eten moesten zij bidden voor de zielerust der stichters. Hun goe
deren, zowel tegenwoordige als toekomstige, vervielen aan het gasthuis.
Zij behielden hiervan het vruchtgebruik. Verliet iemand het gasthuis, dan
kreeg hij zijn goederen zonder meer terug.
Het Smidsgasthuis
De grondslag voor dit gasthuis werd gelegd door Philippus Herman Coenenzoon en zijn vrouw Lismoedis, die het eerst de gedachte aan de stichting
van een gasthuis opvatten en hiervoor in hun testament renten en pachten
aanwezen. Zij waren de zwager en zuster van de smid, Hendrik van Vessem.
Deze participeerde met zijn vrouw Gudela van de Poel in de stichting en
voltooide haar na de dood van Lismoedis. Bij testament van го juni 1420
doteerde hij het gasthuis met een huis en erf m de Berewoutstraat en met
pachten 1 0 4 . Tot uitvoerders van het testament wees hij, voor zover het het
gasthuis betrof, aan: voornoemde Philippus, de procurator van de Tafel
van de H. Geest en de meesters van het Groot Gasthuis. Bovendien bepaal
de hij, dat het gasthuis geregeerd zou worden op dezelfde voet als het JacobUytter-Oisterwijcksgasthuis. Het werd bestemd voor vier mannen 1 0 6 .
Het Alargriet-Spijkersgasthms
Margriet Spijkers, de oprichtster van dit gasthuis, was een begijn van het in
de Postelstraat gelegen klem begijnhof. Zij stichtte het gasthuis op 20 okto
ber 1443 en bestemde hiertoe twee huisjes, die gelegen waren in de nabijheid
106
van genoemd begijnhof . Tot eerste bewoners van het huis, hetwelk be
stemd was later te dienen als huisvesting van vier godvruchtige en eerbare
vrouwen van een eerbare conversatie en goede levenswandel, werden door
de stichteres aangewezen Elisabeth, dochter van Herman Cleynaerts,
Mechteld, dochter van Jordaan Cleynaerts en Alida, dochter van Gozewijn

10,1

G.A. Charterverzameling. Inv. SASSEN nr. 355 en G.A. A 541 fol. 210.
V A N O L D E N H O V E N o.e. eerste editie p . 50 zegt in navolging van P. BOR, dat het
gasthuis bestemd was voor vrouwen.
loe
G.A. A 541 fol. 200. D e huisjes waren gelegen tussen de Postelstraat en de Snclle105

straat. Cfr.

V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. I p.

257.
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Timmermans. Tenzij deze drie personen het zelf zo wilden, zou er niemand
anders gedurende haar leven in het huis mogen worden opgenomen.
Bloedverwanten hadden alleen maar een recht van voorkeur, als zij aan de
gestelde vereisten voldeden.
Het huis werd door de stichteres gedoteerd met erfcijnzen en pachten.
Voorts zouden ook al haar gebruiksvoorwerpen met uitzondering van de
zilveren kleinodiën in eigendom van het gasthuis komen. Van de zilveren
kleinodiën kreeg de instelling er slechts enkele toebedeeld. Evenals in zovele
andere testamenten, waarbij gasthuizen in het leven werden geroepen, wordt
ook hier bepaald, dat sommige goederen eerst geschonken worden aan met
name genoemde personen, maar dat deze na de dood van deze personen
zullen vererven aan het gasthuis. Verkoop van de huizen en het gedoteerde
goed was alleen maar toegestaan, als de bestuurders het oog hadden laten
vallen op een groter of geschikter huis.
De prior van de Predikheren, de gardiaan van de Minderbroeders en de
deken van de St.-Janskerk werden tot bestuurders benoemd en kregen jaarlijks voor hun bestuur de opbrengst van een cijns.
Bij codicil van 23 juli 1444 werden enige aanvullingen op het testament
gegeven, waarbij werd bepaald, dat al de goederen, welke de stichteres na
datum van het codicil zou verkrijgen, eigendom zouden worden van het
gasthuis 107 . Zij bepaalde hierin bovendien nog eens uitdrukkelijk, dat de
stichting van het gasthuis, ook al mocht hiertegen verzet rijzen, steeds
doorgezet moest worden.
Het Margriet-Heerensgasthuis
Dit gasthuis stond op de hoek van de Lange Putstraat (aanvankelijk Gorterstraat geheten) en de Verwerstraat 108 . V A N SASSE VAN YSSELT omschrijft het
als gelegen in de Lange Putstraat tussen het huis de Helm en de Korte
Putstraat 109 . Het werd op 6 oktober 1459 door Margriet Heeren gesticht
ten behoeve van vier arme vrouwen, twee van den bloede van haar vader
en twee van den bloede van haar moeder. Tot bestuurders van het gasthuis
dat door haar gedoteerd werd met roggepachten en met al de goederen,
waarover zij in haar testament niet had beschikt, wees zij aan Arnold en
Jan Wouters.
Het Gijsbert-van-den-Broecksgasthuis
Dit gasthuis werd op 19 juni 1464 door Gijsbert van den Broeck, raad der
stad, met instemming van zijn vrouw Beatrix van de Heuvel gesticht en
wel voor zeven arme mannen en een dienstmaagd 110 . Deze mannen moesten
minstens vijftig jaar zijn. Had iemand bepaalde lichaamsgebreken, zodat
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G.A. A 541 fol. 206 e.v.
G.A. A 539 fol. 6} e.v. en A 541 fol. 128 e.v.
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V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. II p . 300 en d. Ι Π p .
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G.A. A 539 fol. 40 e.v. en A 541 fol. 105 e.v.
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hij niet kon voorzien in zijn levensonderhoud, dan kon hij beneden deze
leeftijd worden opgenomen. Familieleden van de testateurs, of van Hillegonda, de eerste vrouw van Gijsbert van den Broeck, of van wijlen Stephan
van den Broeck hadden bij de opname de voorkeur.
T o t gasthuis zou dienen een huis met erf en tuin, gelegen in de St.-Jorisstraat nabij de stenen brug en voormalig eigendom van wijlen Stephan van
den Broeck 1 1 1 .
Degenen, die in het huis zouden worden opgenomen, moesten hun eigen
bed meebrengen; al hun goederen werden eigendom van het gasthuis. Het
vruchtgebruik ervan behielden zij echter. Elke dag zouden de proveniers
de Mis horen en bidden voor het zieleheil van de testateurs, van genoemde
Hillegonda en Stephan van den Broeck. Voor het eten zouden zij het Bene
dicite en het Onze Vader bidden en na het eten het Onze Vader en het
Wees Gegroet.
's Winters zou men om acht uur naar bed gaan, terwijl men 's zomers om
negen uur binnen moest zijn. De proveniers mochten niet getrouwd zijn.
Zij zouden zich netjes hebben te gedragen met name ten opzichte van
vrouwen. Zij zouden geen twist of tweedracht zaaien en geen goederen van
het huis vervreemden. De bestuurders zouden hen hiervoor eventueel
kunnen straffen met tijdelijke verwijdering uit het huis. Trad er dan nog geen
verbetering in, dan was zelfs verwijdering voor altijd mogelijk. Herbergbezoek was verboden. Hij die zijn schulden niet betaalde en hiervoor voor
de rechter gedaagd werd, verloor zijn "portie".
Tot bestuurders van het huis, dat rijkelijk gedoteerd werd, werden aan
gewezen de broers van de testateurs, Godefried en Gerard van den Broeck
en Willem van Poppel. Na hun dood zouden zij worden opgevolgd door de
deken van de St.-Jan, de langst fungerende schepen en de procurator van de
Tafel van de H. Geest. Deze laatsten zouden twee in de buurt van het huis
wonende brave mannen, familie van de testateurs of voornoemde Hille
gonda of Stephan van den Broeck, aanwijzen tot procuratoren. Deze zouden
elk jaar onder het octaaf van Pasen in tegenwoordigheid van de familie van
de testateurs en de buren rekening en verantwoording afleggen. Voor hun
arbeid werden zij jaarlijks beloond met een mud rogge.
Het Hendrik-Brantsgasthuis
Op 8 juli 1465 werd dit gasthuis door Hendrik Brant en zijn zuster Elisa
112
beth gesticht voor vijf arme vrouwelijke familieleden .
Zij bestemde hiertoe hun in het Gruiterstraatje nabij de zogenaamde
113
witte appelboom gelegen achterhuis . De instelling werd door hen gedo111

V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. I p. 365 zegt, dat het huis gelegen was op de grond,
waarop in zijn tijd perceel nr. 9 lag.
1 1 2

G.A. Charterverzameling Inv. SASSEN nr. 518 en A 539 fol. 130 e.v. en A 541 fol.

154 e.v.
u s
Het Gruiterstraatje was een zijstraatje van de Hinthamerstraat nu geheten Achter het
Vuurstaal, V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. ΠΙ p. 269.
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teerd met roggepachten, terwijl voorts door hen werd bepaald, dat elke be
woonster in de Vastentijd twee kwarten raapolie moesten worden uitge
reikt. De langstlevende van de twee stichters zou zelf als bestuurder optreden,
eventueel met behulp van de notaris van het testament en andere personen.
Het Aert-Berwoutsgasthuis
Dit gasthuis werd op ι januari 1478 gesticht door Amoldus Berwout en
zijn echtgenote Heilwig, dochter van Daniël Roesmont. Het was bestemd
voor zes arme mannen van zestig jaar en ouder. Om het gasthuis te kunnen
oprichten stelden zij hun huis, erf en hof, gelegen nabij de St.-Joriskapel,
ter beschikking. Door de verkoop van het huis zouden de executeurs van
het testament een koopsom verkrijgen, waarmede zij een ander huis en erf
van geringere prijs en waarde konden kopen om dit tot gasthuis te bestemmen. Het overschot zou belegd worden in erfrenten. Het gasthuis werd
voorts nog door de stichters gedoteerd met een erfcijns, groot veertieneneenhalf gouden Rijnsguldens.
Tot bestuurders van het huis werden aangewezen de rector van de Tafel
van de H. Geest en twee van de binnen de stad woonachtige, naaste mannelijke bloedverwanten der testatoren, één van elke zijde 114 .
Het Agies-van-den-Broecksgasthuis
Op 16 maart 1496 bepaalde Agnes van den Broeck, dochter van Gijsbert
van den Broeck, dat de uitvoerders van haar uiterste wil in 's-Hertogenbosch
een huis zouden kopen tot huisvesting van negen vrouwelijke bloedverwanten van haar vaders en moeders zijde of, als die er niet voldoende waren, tot
huisvesting van andere arme vrouwen.
Dit huis zou gekocht worden met de gelden, die verkregen zouden worden uit de verkoop van eigendommen, welke zij van haar moeder had geërfd, zoals havelijke goederen, de beesten van de hoeve Heerloos en het
huisraad. Zij doteerde het huis met een hoeve en met al wat daartoe behoorde, zoals de beesten, alsmede met een aantal roggepachten.
Tot "gifters en regeerders" van het huis stelde zij aan twee van haar naaste
bloedverwanten van vaders en moeders zijde. Het gasthuis werd ondergebracht in een huis in de Beurdsestraat nabij de St.-Barbarakapel 115 .
Het Schildersgastbuis
Jan Schilder, raad der stad, stichtte dit gasthuis op 22 augustus 1500 op de
Uilenburg, waartoe hij bestemde twee aldaar gelegen huizen met daarbij
114

Go A. VAN ROOIJ, Inv. Groot Ziekengasthuis d. I nr. 1871 en d. II nr. 1449 en G.A.
A 541 fol. 24. Cfr. ook VAN OUDENHOVEN o.e. eerste editie p. 49 e.V.. Over de ligging zie
VAN SASSE VAN YSSELT o.e. d. I p. 426.
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G.A. A

5 3 9 f o l . 127 e . v . G . A . A 541 f o l . 13 c . v . V A N S A S S E V A N Y S S E L T o . e . d. I I

p . 2 3 8 . H e t g a s t h u i s schijnt o o k g e l e g e n te h e b b e n in d e Jan Heinsstraat ( v r o e g e r g e h e t e n
O r t h e n e i n d e ) . Cfr. V A N S A S S E V A N Y S S E L T o . e . d. I p . 6 9 .
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behorende gronden, plaatsen en erven 118 . De bewoonsters ervan zouden
weduwen of maagden zijn en wel vier van zijn vaders en vier van zijn moeders zijde. Deze zouden verplicht zijn elke dag de H. Mis bij te wonen tot
intentie van de zielerust van de stichter. Haar goederen, ook toekomstige,
vervielen aan het gasthuis. Deze bepaling gold echter niet voor de dienstbode van de stichter, Elisabeth Xíarcols en haar nichtje Elisabeth, welke ook
in het gasthuis zouden moeten worden opgenomen.
De stichter doteerde de instelling met een hoeve, een stuk land en cijnzen
en wees een bedrag aan om er huisraad van te kopen. Het gedoteerde
mocht niet vervreemd worden.
Tot provisoren werden aangewezen de deken van de St.-Jan, de prior
van de Kruisbroeders, en de proosten van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap.
Het Van-Deventhersgasthuis
Hendrick Prouninck van Deventher, ridder van Jeruzalem, stichtte dit
gasthuis bij zijn uiterste wil van 9 november 1514. Hij bepaalde toen, dat
van de negen "cameren", die stonden achter Aert Monick, er zes zouden
bestemd worden om er zes oude mannen in te laten wonen. De drie andere
zouden moeten worden verhuurd om van de opbrengst ervan de reparaties
te kunnen verrichten 117 . Familieleden van de stichter en zijn vrouw zouden
bij de opname voorkeur genieten.
De stichter doteerde de instelling met al de grondrenten, die hij had op
de stad 's-Hertogenbosch, met de opdracht, dat men er hout en eten van zou
kopen. Mocht de stad deze renten lossen, dan moesten de gelden weer belegd worden in erfgoed ten behoeve van het gasthuis 118 .
De proveniers werd de verplichting opgelegd om elke week voor de
stichter een "rosencransken" te bidden.
Tot "gifter" van het huis wees de stichter aan de oudste van zijn naam en
bloed. Was er niemand van zijn bloed, dan zouden de prior van de Predik116
117

G.A. A 539 fol. 203 en A 541 fol. 175. V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. I p. 220.
G.A. A 5 39 fol. 97 e.v. en A 541 fol. 153 e.v. V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. II p. 60 en

d. III p . 48 bepaalt de ligging van de instelling nader als hij zegt, dat de huisjes waren
gelegen tussen de Lombardse en Loeffsche brug in de Waterstraat en wel naast het huis
van Loon. O p het erf van het gasthuis, dat in 1600 werd overgeplaatst naar het St.-Janskerkhof, is een deel van het Jczaiïetencollege gebouwd.
118
In de tekst is sprake van "erfrenten". Terminologisch werden de begrippen erfpacht
en grondrente niet ofniet voldoende uit elkaar gehouden. Men weet vaak niet, met welke
juridische verhouding men te doen heeft, als men in de middeleeuwse akten woorden
aantreft als "huur, pacht, erfhuur, erfpacht, cijns, tijns, tins, erfcijns, erftins, rente, erfrente". Uit de tekst blijkt intussen voldoende duidelijk, dat wij hier te doen hebben met
grondrenten, en wel met zodanige, die gevestigd waren door rentekoop. Feitelijk betekenden deze grondrenten geldleningen aan de stad; de grondrentevestiging vervulde hier
de rol van de hypothecaire geldlening. Cfr. voor deze materie D E BLÉCOURT-FISCHER
o.e. p . 174 e.v. en p . 196 e.v.
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heren, de oudste kerkmeester van de St.-Janskerk en de rector van de Tafel
van de H. Geest "gifters" zijn 119 .
Het Oomsgastbuis
Dit gasthuis werd volgens V A N OUDENHOVEN door Wouter Ooms en Beatrix
Eeckarts op 2 5 februari 15 24 voor dertien vrouwen gesticht op de Weversplaats 120 . De president-schepen en de rector van de Tafel van de H.Geest
waren bestuurders van deze instelling 121 .
Het Van-Berckelsgastbtas
Nabij de grote Hekel "in de Ramen" stond het gasthuis, dat Aleyd van den
Broeck, weduwe van Jan van Berckel, bij haar testament van 4 november
1536 en de daarbij behorende addities van 11 november 1537 en 14 april
1539 had gesticht voor vijf arme vrouwen 122 . Het schijnt, dat het gasthuis
reeds eerder feitelijk functioneerde. In een procedure voor de Raad van
Brabant van 15 31 met betrekking tot geestelijke beden over de jaren 15 23 en
1528 treedt namelijk ook het Van-Berckelsgasthuis als partij op 1 2 3 . Zij bepaalde, dat de bewoonsters van het huis, dat zij doteerde met renten en pachten,
zouden ontvangen "scherbier en pottagie", verder jaarlijks vijf "sester rogge",
elk kwartaal tien stuivers, jaarlijks een "pleyt torfs" en "twee hondert
eycken rys", in de vasten "vyf quarten olys" en een vat bier, in de advent
een half vat bier. Resteerde er na de uitgaven voor deze inkopen en voor de
reparaties nog geld, dan zouden er nog varkensvlees of andere noodzakelijke
dingen mogen worden gekocht. De bewoonsters van het huis zouden met
de stad, "schieten ende genyeten in alle acchijnzen, commeren, ende lasten,
gelyck andere borgeren ende ingesetenen aldair". Tot bestuurder werd
aangesteld Peter van Asper, haar neef, wie zij haar huis de Lelie geschonken
had. Na zijn dood zouden zijn erven hem in zijn bestuursfunctie opvolgen.
Werd de stichting niet geëffectueerd, dan verviel al het gedoteerde aan een
andere in het testament genoemde fundatie voor arme personen.

^ · G.A. A 541 fol. 11. D e plaatsen in een gasthuis werden toegewezen (gegeven), vandaar de benaming "gifter" voor degene, die dit deed. Meestal vielen de functies van gifter
en provisor samen. D e functies konden echter in verschillende hand zijn.
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V A N OUDENHOVEN o.e. eerste editie p. 50.
121
J. A. COPPENS, Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch naar
aanleiding van het Katholiek Meijerijsch Memorieboek van A. van Gils d. II, 's-Hertogenbosch 1841, p. joo.
122
Go.A. Arch. Mannen- en vrouwengasthuizen, doos nr. 47; env. nr. 149. G.A. A 539
fol. 144 en A 541 fol. 160. Cfr. ook H. J. M. VAN ROOIJ, Bossche Testamenten uit de
i6e eeuw, in Taxandria 35e jaargang, Bergen op Z o o m 1928, p. 294 e.v. V A N SASSE VAN
YSSELT, o.e. d. III p. 8 vermeldt, dat het gasthuis later is overgeplaatst naar het straatje
Achter den D o v e nabij de Hinthamerstraat.
123
Cfr. hoofdstuk Ш nr. 110.
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Het Gerrit de Weertsgasthuis
Op het Ortheneind achter de eerste St.-Pieterskerk werd dit huis opgericht
voor tien mannen 124 . Dit moet gebeurd zijn vóór 1523 of 1528, want ook
dit gasthuis treedt als procespartij op in de zojuist genoemde procedure voor
de Raad van Brabant.
HetJenneke-Hamersgasthuis
Jenneke Hamers, dochter van Huybert Hamers, had op 26 april 1570 van
de hertog van Brabant verlof gekregen een vrouwengasthuis op te richten,
waartoe zij overging op 2 maart 1582125. Een en ander was mede ter uitvoering van de wilsbeschikking van haar overleden zuster Mechtild. D e
gebouwen, welke zij tot gasthuis voor acht vrouwen bestemde, waren haar
acht "cameren", staande en gelegen in een straatje, genoemd het "Batenpoirtken" 126 . Vier kamers zouden bewoond worden door de acht vrouwen,
en wel zo, dat in elke kamer twee vrouwen zouden wonen. De resterende
vier kamers zouden ten voordele van het huis verhuurd worden. De proveniersters zou de stichster zelf aanwijzen. Na haar dood zou dit gebeur«; door
de hierna te noemen gifters of provisoren. Arme familieleden van de stichtster hadden bij de opname een recht van voorkeur. De proveniersters zouden elke dag moeten bidden voor de welvaart en de rust der stad, alsmede
voor de zaligheid van de stichteres, haar ouders, broers, zusters en andere
familieleden. De provisoren kregen het recht het reglement eventueel te
veranderen. Wie dit reglement niet naleefde, zou van de provisoren zijn
portie niet krijgen of zelfs uit het gasthuis gezet kunnen worden. Elke provenierster zou jaarlijks een mud rogge ontvangen. Gezamenlijk zouden zij
elk jaar in het bezit gesteld moeten worden van een "pleyt torfs" en twee
vette varkens van tenminste honderdenvijftig pond per stuk.
Tot gifters, provisoren en regeerders van het huis, hetwelk met pachten,
renten en cijnzen werd gedoteerd, benoemde de stichtster de meester van
het Groot Gasthuis, de twee oudste blokmeesters van de blok van de Kerkstraat en twee van haar in de stad wonende naaste familieleden. Deze zouden
een rentmeester moeten benoemen, die elk jaar voor hen rekening en verantwoording zou doen van zijn bestuur. Alle documenten van het huis zouden
worden bewaard in het Groot Gasthuis. Tenslotte bepaalde de stichtster nog,
dat de gedoteerde kameren, erven, pachten renten, en cijnzen altijd zouden
staan "te schoet ende loet ende lantrecht gelyck andere werlycke goeden".
124

V A N OUDENHOVEN o.e. eerste editie p. 50 en G.A. A 541 fol. 28 e.v. BOR o.e. p. 4
spreekt van zeven mannen. D e eerste St.-Pieterskerk k g op de plaats van het huidige
Concertgebouw en werd gebouwd in de tweede heeft van de vijftiende eeuw. V A N SASSE
VAN YSSELT O.C. d. I p . 6 9 .
lis
G.A. A 539 fol. ι e.v. en A 541 fol. 33 e.V.. Cfr. bijlage nr. 7 Over de hertogelijke
toestemming zie hoofdstuk III.

"·

Cfr. V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. II p. 154. Het Batenpoortje was gelegen achter

het stadhuis.
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Het Catersgasthtàs
Dit gasthuis voor vier vrouwen werd door Catharina Caters in de St.-Jacobstraat opgericht vóór 1607, want het is bekend, dat over 1607-1608 de
rekeningen van deze instellingen werden nagezien. Het bestuur werd uitgeoefend door de blokmeesters van het Hinthamereinde 127 .
Het Van-Sambeecksgasthuis
Dit gasthuis, ook het Godshuis Charitate genoemd, is op 15 november 1612
door Jan van Sambeeck in de Windmolenbergstraat voor twaalf mannen gesticht en bij zijn testament van 26 oktober 1617 verder gedoteerd. Ook zijn
status werd toen nader geregeld 128 .
Het gasthuis werd gedoteerd met driehonderdzevenentachtig gulden per
jaar, waarvan de stichter er tweehonderd voor zich zelf reserveerde. Na zijn
dood zouden deze tweehonderd gulden uitbetaald moeten worden aan de
nicht van de stichter Anna van Sprangh en wel als beloning voor haar trouwe dienst, alsmede aan haar moeder Gudula. Eerst na de dood van deze
twee zouden de tweehonderd gulden ten voordele strekken van het gasthuis.
De stichter schonk aan het gasthuis voorts al de in de inventaris omschreven
meubelen en huisraad. Hij schreef voor, dat de proveniers elk dertig gulden
per jaar zouden ontvangen.
In het huis zouden allereerst worden opgenomen Anna van Sprangh en
haar moeder en de naaste bloedverwanten van de stichter. Personen van
kwade leven of conversatie en zij, die "tot den dronck genegen" waren,
zouden niet tot het huis mogen worden toegelaten. De meest schamele
familieleden van de stichter, die niet in het gasthuis woonden, zouden in
gelijke mate van de inkomsten van het huis profiteren als de proveniers.
Gedurende de minderjarigheid van de kinderen van Peter Zoonjans
Tomas van Kessel en zijn vrouw Dorothea, dochter van Adriaans van
Sprangh, mochten er niet meer proveniers in het huis zijn dan er op het tijdstip van het verlijden van het testament waren.
Tot gifter van de proven werd aangewezen Anna van Sprangh en na haar
dood de daartoe bekwame naaste erfgenaam van zijn broer Herman van
Sambeeck.
Als provisoren wenste de stichter Melchior Janssen of iemand van de
nakomelingen van zijn zuster Marieke, de president-schepen en de meester
van het Groot Gasthuis. Deze zouden een goede getrouwe man tot rentmeester aanstellen, Welke elk jaar rekening en verantwoording zou afleggen.
Uitdrukkelijk bepaalde de stichter, die zelf bij het maken van zijn testament reeds in het gasthuis woonde, dat "niemant vreemders tsij geestelij cke
1,7
G.A. A 541 fol. 27. V A N OUDENHOVEN o.e. eerste editie p. 49 e.ν. spreekt van acht
vrouwen; in zijn tweede editie echter van vier. V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. III p. 19.
1 2 8

G.A. A 541 fol. 220 e.v. V A N SASSE VAN YSSELT o.e. d. Ш p. 78 zegt, dat het gasthuis

in de Windmolenbergstraat lag op het terrein tussen de steegjes de Krengclgang en de
Stijfselpot.
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werelt ofte andere overicheijt en sal mogen in heel ofte deel onderwinden
gebieden aenveerden oft regeren de goeden en ordonantiën van dezen
godtshuyse deur oft bij andere middelen oft manieren" dan was verhaald.
Pretendeerde iemand dit wel te mogen, dan zouden de naaste familieleden
van de stichter tot in de honderdste graad altijd het gasthuis met al zijn goederen "mogen aenslaen, aanvaerden, possederen, gebruycken ende daerover
disponeren als hen selffs eygen goeden". En wel in dier voege, dat dan de
stichting ophield te bestaan.

6. H E T V O N D E L I N G S H U I S

Ofschoon de huizen voor vondelingen reeds bij de Romeinen voorkwamen
en ook Italië, Frankrijk en Duitsland reeds vroeg deze instellingen kenden 129 ,
schijnen deze huizen in de Nederlanden eerst in de vijftiende eeuw te zijn
ontstaan. Volgens ALBERDINGK T H I J M zou men in Leuven het oudste vonde-

lingshuis van België aantreffen, hetwelk dateerde van 1441 130 .
Ook te 's-Hertogenbosch bestond op het einde van de zestiende eeuw een
Vondelingenhuis. O p de hoek van de Choorstraat en Clarastraat werd in
15 70 een huis ingericht tot verpleging van vondelingen 131 . V A N O U D E N HOVEN zegt, dat het met de reductie der stad in 1629 geïncorporeerd werd
in de Tafel van de H. Geest. De vondelingen werden sindsdien in het Weeshuis opgevoed 132 . Van het ontstaan van dit huis en zijn bestuursinrichting
is overigens weinig bekend, zodat wij in de volgende hoofdstukken op deze
instelling niet zullen terugkomen.

^ ' LIESE o.e. d. II p. 103-104.
130
181
1,1

ALBERDINGK THIJM o.e. p. 175.
VAN SASSE VAN YSSELT o.e. d. Il p. 585.
VAN OUDENHOVEN o.e. tweede editie p. 127.

43

HOOFDSTUK II

H E T S T I C H T I N G S K A R A K T E R VAN D E G O D S H U I Z E N

I. VERKLARING VAN ENKELE IN DIT HOOFDSTUK VOORKOMENDE
RECHTSBEGRIPPEN
Voor een goed inzicht in de in dit hoofdstuk behandelde materie moge een
aantal rechtsbegrippen vooraf reeds worden verklaard. Wij menen, dat een
schematisch overzicht van de gebruikte termen de voorkeur verdient, om
dat dan de onderlinge verhouding van de rechtsbegrippen duidelijker naar
voren komt.

RECHTSOBJECT

RECHTSSUBJECT
Wezen bevoegd tot het hebben
van rechten en plichten

I
natuurlijke persoon

1
rechtapersoon
elk rechtuubfect
niet mens zijnde
meest elementaire
Indeling hiervan

1

corporatie of
vereniging

I
gereglementeerde
ledenorganisatie

Hticbting

I

gereglementeerde organisatie zonder leden.
De stichting-rechte persoon wordt zelfstandige
of onafhankelijke stichting genoemd.
Deze o.a, weer te verdelen In

i

'Anstaltssoftung'

ι — I

Oauptgcldetiftung'

Inrichting, gesticht

fonds

informele stichting

formele stichting

ìn de praktijk
zonder akte
gegroeide stichting

Ы| akte
opgerichte stichting

Datgene» waarop het recht betrekking heeft;
concreet in onze studie.
geld, grond of een huls wordt aan een formele
eigenaar geschonken of vermaakt voor lief
dadig of kerkelijk doel.
In zijn meest eenvoudige vorm Is dit een
donatio pro anima of Scclgcrfltschenkung.
Meer gereglementeerd zijn o.a. de latere vor
men zoals
de Auflagerutiftung
(waarbij een opdracht wordt gegeven, die
gewaarborgd wordt door allerlei maatregelen
zoals vervalsrechten, boeten en een recht van
ingrijpen van erven) en
de Schcnkungsstiftung
(waarbij via een provisorschap op de formele
eigenaar toezicht wordt uitgeoefend).
Deze stichtingen worden onzelfstandige,
afhankelijke of fiduciaire stichtingen of ook
wel trustconstnicues genoemd. Hierbij wordt
aan een bestaand rechtssubject, meestal een
rechtspersoon, een zaak In eigendom overge
dragen met het beding, dat deze ten eeuwigen
dage of voor lange tijd zal worden gebruikt
voor een bepaald doel.
In de praktijk groeit de afhankelijke stichting
dikwijls uit tot een sticbting-rechtspersoon.
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2. A L G E M E N E

ORIENTERING

De eerste vraag, die men bij het bestuderen van de rechtstoestand van de
Bossche Godshuizen gedurende de periode, welke het onderwerp van deze
studie uitmaakt, dient te stellen, is die naar hun optreden in het primaire of,
zoals men het gewoonlijk uitdrukt, het private rechtsverkeer. Nader uitgewerkt luidt deze vraag: Waren de Godshuizen rechtsobject of rechtssubject? Waren zij eigendom of rechtspersoon?
Alvorens hierop te kunnen antwoorden, zullen wij dezelfde vraag moeten
stellen voor de liefdadige instellingen in het algemeen, waarbij wij behalve bij
het positieve recht en de rechtstheorie vooral te rade hebben te gaan bij de
rechtspraktijk. Omdat er ook op dit gebied een nauw verband bestaat tussen
het recht van de middeleeuwen en dat van het Romeinse rijk - het middeleeuwse recht terzake is gedeeltelijk voortgekomen uit het Romeinse - zullen
wij voor de beantwoording van deze vraag aanknopen bij het Romeinse
recht.
Kan men van de hedendaagse jurist zeggen, dat hij met het begrip rechtspersoon even vertrouwd is als met dat van de eigendom, dit is niet in die
mate het geval met de juristen van vóór 1800. De ontwikkeling van het
fenomeen rechtspersoon, waardoor entiteiten, die geen mens zijn, met rechtsbevoegdheid worden bekleed en aldus rechtssubject worden, strekt zich
uit over vele eeuwen en in zekere zin kan men stellen, dat deze rechtsconstrucde en zijn indeling in twee grote categorieën, de corporatie en de stichting, pas in de vorige eeuw in wetgeving en theorie tot een volwaardig instituut zijn uitgegroeid 1 .
De kiem van het verschijnsel rechtspersoon werd gelegd door het klassieke Romeinse recht. Casuïstisch, zuiver praktisch, zonder enige wetenschappelijke rechtsbeschouwing worden in deze tijd sommige corporaties,
die zich bezig houden met datgene, wat "ad statum rei Romanae spectat"
met bepaalde rechtsbevoegdheden bekleed. Dit gebeurt eveneens met bepaalde verenigingen, die zich bezighouden met "quod ad singulorum
utilitatem pertinet". Door het toekennen van bepaalde rechtsbevoegdheden
aan corporaties, aan entiteiten buiten de mens - "collegia", "corpora",
"consortia" noemde men deze - schiepen de Romeinen de elementen, bij
een bepaalde harmonische aanwezigheid waarvan men later zal spreken van
"rechtspersoonlijkheid". Daar het begrip "rechtspersoonlijkheid" bij de
Romeinen nog maar zeer rudimentair aanwezig was en zij zelfs geen naam
hadden voor het begrip rechtssubject, is het moeilijk te verwachten, dat zij
voor hun nieuwe rechtsconstructie zouden komen tot de benamingen
rechtspersoon en rechtspersoonlijkheid. Hoogstens zou men in "corpus
1
Het onderscheid in twee categorieën rechtspersonen werd rechtstheoretisch pas voor
het eerst geformuleerd in 1816 door Heise, waarna deze onderscheiding vooral door de
studie van Von Savigny werd verbreid in de Europese rechtstheorie en wetgeving.
Cfr. R. FEENSTRA, L'histoire des fondations in T.V.R.G. 1956, p. 381-448.
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habere" en in "universitas" een zeer rudimentaire aanzet tot een terminologie terzake mogen zien. Tot een theorie over de rechtspersoon zouden zij
vanzelfsprekend al evenmin geraken. Een indeling in twee categorieën
van rechtspersonen zou nog ver in het verschiet liggen 2 .
Deze casuïstische benaderingswijze van de zich voordoende rechtsproblemen openbaart zich ook, als de Romeinse wetgever bij de komst van het
christendom voor het probleem komt te staan ook de kerken aan het rechtsverkeer te laten deelnemen. Dit waren namelijk entiteiten, die in feite geen
werkelijke corporaties waren. Met hun praktische zin gingen de Romeinen
deze moeilijkheid echter niet uit de weg. Door haar onder het corporatiebegrip te brengen bekleedden zij ook deze instellingen met rechtsbevoegdheid, hetgeen zij ook deden met de kloosters 3 .
Hoe werden nu de liefdadige instellingen door de Romeinen juridisch behandeld? Wilde men in de klassieke periode (350 v. Chr.—300 η. Chr.)
beschikkingen maken voor een liefdadig doel, dan deed men dit in het kader
van schenkingen of legaten onder een last. Wanneer deze schenkingen of
legaten gedaan worden aan kerkelijke instellingen of een bisschop - die
zelf eigenlijk geen begiftigde of legataris zijn - heeft men te doen met wat
2

Cfr. L. SCHNORR v. CAROLSFELD: Geschichte der juristischen Person, München 1953,

P. W. D U F F , Personality in Roman private law, Cambridge 1938, en B. ELIACHEVITCH,
La personnalité juridique en droit privé romain, Paris 194z, passim. O v e r d e verschillende
betekenissen van de term "universitas" in de Justiniaanse wetgeving cfr. J. J. H . M .
IIANENBURG, D e "Rechtspersoon" in de Justiniaanse wetgeving, diss. Leuven 1962,
opgenomen in: T.v.R.G. 1963, p . 167-242. Voor het onderscheid tussen "universitas"
en "corpus habere" zie speciaal p . 212-213.
3
FEENSTRA, I.e. p . 397. E r bestaat intussen in de literatuur een controverse over de
vraag, of men voor de Constantijnse periode niet tot de conclusie moet komen, dat de
kerken - en dit geldt ook voor de kloosters - eigenlijk een stichtingskarakter hadden.
HAGEMAN ("Die Stellung der Piae Causae nach justinianischem Rechte", Basel 1953) is
van mening, dat ofschoon in de Constantijnse periode de woorden "collegia", "consortia",
" c o e t u s " en " c o r p o r a " worden gebruikt, de kerken reeds een bepaald stichtingskarakter
vertoonden. Zijns inziens zou dit stichtingskarakter in de Justiniaanse tijd door het gebruik van de uitdrukkingen "venerabiles domus, religiosissima loca" de overhand hebben
gekregen. FEENSTRA, die het meest voelt voor de mening van HAGEMAN, vraagt zich af, of
het niet belangrijker is te constateren, dat de juristen ten tijde van Constantijn en Justinianus de idee van de rechtspersoonlijkheid toekenden aan entiteiten, die in feite geen
werkelijke corporaties waren. J. HANENBURG is van mening, dat de term "ecclesia" voornamelijk in twee betekenissen gebruikt wordt, namelijk ter aanduiding van de gemeente
der gelovigen en ter aanduiding van het kerkgebouw. Deze betekenissen zijn niet altijd
gescheiden; de kerk als gebouw dient dikwijls ter identificatie van de kerk als gemeente.
Die onderlinge gebondenheid vloeit voort uit het feit, dat de twee betekenissen niets
anders uitdrukken dan twee facetten van het begrip lokale kerk. Afhankelijk van het
geval komt nu eens het ene, dan het andere facet, soms beide facetten naar voren. H e t is
ecclesia in deze laatste dubbelzinnige betekenis, die bij Justinianus concentratiepunt is
van rechtsbetrekkingen. In deze verklaring bestaat er volgens HANENBURG dan o o k geen
moeilijkheid met betrekking tot de corporatieve elementen, die in het Justiniaanse kerkbegrip steeds naar voren komen en waarmede de voorstanders van de zogenaamde A n staltstheorie zoveel last hebben (HANENBURG o.e. p . 234-242).
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men in de literatuur is gaan noemen een afhankelijke, oneigenlijke, onzelfstandige of fiduciaire stichting. Hierbij wordt aan een bestaand rechtssubject een zaak in eigendom overgedragen met het beding, dat deze voor lange
tijd dan wel ten eeuwigen dage zal worden gebruikt voor een bepaald
doel. Deze figuur, die FEENSTRA* liever trustconstructie zou willen noemen,
is vóór de receptie van het Romeinse recht, ook in het oud-vaderlandse
recht, een veel voorkomende figuur geweest, die ook na de zestiende eeuw
zelfs niet geheel is verdwenen. In Engeland vervult de trust, een veel op de
afhankelijke stichting lijkende figuur, de rol van de stichting-rechtpersoon
en in de Codex juris canonici treffen wij de trustconstructie aan in canon
15446. Wij zullen aan deze figuur bij het bepalen van de rechtstoestand van
de Bossche Godshuizen dan ook bijzondere aandacht dienen te schenken.
Werd de figuur van de afhankelijke stichting in het Romeinse recht vooral
gebruikt voor terugkoop van gevangenen of voor de uitdelingen aan de
armen, waar wij dus te doen hebben met complexen van goederen, "fondsen,"
in Duitsland "Hauptgelder" genoemd, er blijft intussen de belangrijke
vraag, hoe het gesteld was met de liefdadige instellingen, die over een
gebouw beschikten, de "Anstalten", zoals de gasthuizen, die in de vijfde
eeuw na Chr. opgericht worden. Ofschoon ook deze aanvankelijk wel
voorwerp van eigendom schijnen geweest te zijn, toch heeft zich ook hier al
vroeg een groei naar een bepaalde zelfstandigheid ingezet. Volgens IMBERT'
waren de gasthuizen in de eerste periode van hun bestaan, welke loopt tot
ongeveer 450 n. Chr., nog onderdelen van het complex der kerkelijke goederen, ofschoon zij wel een eenheid vormden binnen het kerkelijk patrimonium. Er valt hier zowel een corporatief als een bestemmingselement te
onderkennen. Een corporatief element omdat de kerk een rol speelt in het
bestuur; een bestemmingselement omdat de goederen een bepaald eigen doel
hebben. Als nu na 450 n. Chr., wanneer particulieren gasthuizen oprichten,
het bestemmingselement gaat overheersen, omdat de individuele wil van
de oprichter prevaleert boven de gemeenschapswil, gaat het patrimonium
van het gasthuis zich onderscheiden van de andere kerkelijke goederen en
ontstaat een zelfstandig rechtssubject, een rechtspersoon.
4
Deze omschrijving is grotendeels van FEENSTRA; cfr. zijn beoordeling van de studie
van A. J. M. KUNST, Van St. Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis.
Cfr. voor deze beoordeling dezelfde jaargang van het T.v.R.G. I.e. p. 482 als waarin is
opgenomen zijn belangrijk artikel over de stichtingen. Voor zijn voorkeur voor de benaming trustconstructie cfr. FEENSTRA I.e. p. 389.
5
Canon 1544 luidt: "Nlomine piarum fundationum significantur bona temporalia alicui
personae morali in Ecclesia quoquo modo data, cum onere in perpetuum vel in diuturnum tempus ex reditibus annuis aliquas Missas celebrandi, vel alias praefinitas functiones
ecclesiasticas explendi, aut nonnulla pietatis et caritatis opera peragendi".
D e Engelse trust is een instituut, waarbij de afzondering van een vermogen voor een
bepaald doel, meest onpersoonlijk doel, wordt bereikt door het vermogen onder beheer
te stellen van de trustee, die wettelijk eigenaar is. V A N DER GRINTEN o.e. p. 89.

•
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J. IMBERT o.e. p.

26.

Ook de liefdadige instellingen worden aangeduid als "collegia", "consortia", "coetus" en "corpora" en daarmede ondergebracht onder het corporatiebegrip, terwijl ook voor haar geldt, dat bij Justinianus een verpersoonlijking
plaats vindt van de gebouwen in de benamingen "venerabiles domus vel
loci", "religiosissima loca", "piae causae". Op grond hiervan zouden verscheidene schrijvers voor deze tijd ook voor de liefdadige instellingen een
stichtingskarakter willen aannemen 7 .
Ofschoon deze Justiniaanse benaderingswijze van de liefdadige instellingen,
zoals voor Italië en Frankrijk door WALTER SCHÖNFELD en IMBERT is
aangetoond, ook heeft doorgewerkt in het latere recht 8 , was zij echter niet
krachtig genoeg om de doorbraak van de liefdadige instelling als rechtspersoon definitief te doen zijn. In de zevende eeuw zien wij in de Longobardische oorkonden aan de oprichters van liefdadige instellingen een "potestas imperandi et gubernandi" voorbehouden, waar in de achtste eeuw nog
een "potestas usufructuandi" bij komt. De stap naar een "eigengasthuis"
analoog met de "eigenkerk" en het "eigenklooster", waarbij de oprichter
van een dergelijke instelling zich als de eigenaar ervan beschouwde, lag
toen voor de hand. Deze stap werd het eerst gezet in Italië door de Longobarden en vervolgens ook in het Frankische rijk. Dit gebeurde in de tijd,
toen de Germanen een belangrijke rol in de kerk begonnen te spelen. De
"potestas" groeide uit tot een "proprietas" en de instelling verviel weer tot
object, een eigendom, die niet louter formeel was zoals bij de trustconstructie, maar die materieel inderdaad voor de eigenaar alles betekende 9 .
Voor de Nederlanden zijn evenals voor Duitsland te weinig gegevens bekend over het "eigengasthuis". Een en ander is ook wel verklaarbaar, want
juist in de periode toen de "eigenkerk", het "eigenklooster" en het "eigengasthuis" bestonden(±900- ± 1075), zien wij een dieptepunt in het gasthuiswezen. Hier komt nog bij, dat "die damalige enge Verbindung von Kirche
und Spital in Gestalt der Kloster-und Stiftsspitäler kaum Eigenspitäler in
privater Hand aufkommen liesz". Was er sprake van rechtsmacht van een
derde, dan was dit altijd een middellijke. Tenslotte moge worden bedacht,
dat "eigengasthuizen" voor eigenaren minder aantrekkelijk waren dan de
kerken en kloosters, omdat hier minder viel te profiteren 10 .
Voorzover het "eigengasthuis" in de Nederlanden heeft bestaan, zal het
7
P. C. JOUBERT, Die stigting in die Romeins-Hollandse Reg en die Suid-Afrikaanse
Reg, 's-Gravenhage 1951, p . 34 en 35.
β
WALTHER SCHÖNFELD, Die Xenodochien in Italien u n d Frankreich im frühen
Mittelalter, in: Zeitschrift Savigny Stiftung Kan. Abt. Bd. 12 (1922) p . 18 e.v. en IMBERT

o.e. p . 44. Cfr. eveneens FEENSTRA I.e. p . 405.

• R E I C K E , Stiftungsbegriff und Stiftungsrecht im Mittelalter, in: Zeitschrift Savigny Stiftung Germ. Abt. Bd. 53 (1933) p . 255 e.v. Eveneens FEENSTRA I.e. p . 406 en 407. Wij zijn
ons er intussen van bewust, dat de overeenkomst van het gasthuis met kerk en klooster,
gezien de aard van de gasthuisfuncties in een latere periode steeds minder wordt.
10

R E I C K E , Stiftungsbegriff p . 264.
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ook hier wel dezelfde bestrijding hebben ondervonden als de "eigenkerk"
en het "eigenklooster". Het gelukte de kerk aanvankelijk maar gedeeltelijk
deze instituten terug te dringen. Ofschoon de goederen weer onder toezicht
van de kerk kwamen, bleven zij eigendom van de particulier. In diens totale
vermogen vormden deze goederen, gezien hun pieuze bestemming, intussen
wel een bijzondere eenheid, een "Sondervermögen". Vervreemdingsverboden hielpen verder deze goederen in stand te houden. Een en ander zou
er toe leiden, dat deze goederen, ofschoon zij object, vermogensvoorwerp
bleven, toch uitgroeiden tot een bepaalde relatieve zelfstandigheid, waaruit
uiteindelijk een totale zelfstandigheid, een rechtssubject zou voortkomen.
Het zou echter pas in de twaalfde eeuw zijn, dat de kerk met behulp van de
canonistische wetenschap de strijd tegen de instituten van de "eigenkerk",
het "eigenklooster" en het "eigengasthuis" definitief tot een goed einde zou
kunnen brengen door de eigenaars te degraderen tot simpele patronen. Hiermede was de weg naar de groei van de rechtspersoonlijkheid weer vrij, een
groei die vooral door de praktijk is bevorderd 11 .
Aanvankelijk, wanneer de meeste gasthuizen nog een onderdeel of een
dependance vormen van een klooster of stift, worden de schenkingen
gedaan aan de moederinstelling, terwijl de bijzondere bestemming ten
behoeve van het gasthuis tot uitdrukking komt in de termen "in usus pauperum", "ad pauperes hospitalis", "ad hospitale", "specialiter hospitali".
De band met de moederinstelling bleek ook uit de formulering, waarbij de
abt, de prior of het convent "nomine hospitalis nostri" optraden. Al spoedig
zal het gasthuis door derden als een "Sondervermögen" gezien worden,
waarbij de volledige rechtspersoonlijkheid van het gasthuis bijna geheel
aanwezig is. Zij verschilde terzake dan ook eigenlijk maar weinig van de
gasthuizen, die in de twaalfde eeuw met de opkomst van de zogenaamde
"Spitalbruderschaften" los van een klooster als een zelfstandig instituut
ontstaan en waar een communiteit van fraters en/of zusters zich zelfstandig
belastte met de zorg voor de personae miserabiles. Wat ligt er meer voor
de hand dan dat deze broeders of zusters als begiftigden beschouwd worden.
Het zijn deze dan ook, die wij zien vermeld als de begiftigden, als kopers en
verkopers van de goederen van het gasthuis. Deze broeders- en zusterscorporatie ziet men inderdaad als eigenares. Anderzijds wordt echter dikwijls in
dezelfde akte nu weer eens de communiteit slechts als vertegenwoordigster
van het gasthuis genoemd, terwijl dan weer de armen of het gasthuis zonder
meer als eigenaar worden beschouwd. Uit deze benaderingswijze kan men
concluderen, dat men er eigenlijk zelf niet goed raad mee weet. Intussen valt
wel op, dat men altijd een mens of groep van mensen als ontvanger van het
geschonkene ziet optreden. Hoe zeer het denken ook behoefte had aan een
menselijk organisme voor het gasthuis, dit alles doet niets af aan het feit,
dat men zich toch wel bewust was, dat het gasthuis een eigen leven leidde,
hetwelk door de wil van een derde in het leven was geroepen, maar zich
11
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R E I C K E , Stiftungsbegriff p . 259-265.

anderzijds door zijn bestemming toch losmaakte van deze persoon en zich
daarmede tot een eigen bestaan verhief. En daarom kan men inderdaad
concluderen, dat het gasthuis koopt en verkoopt, of als begiftigde en procespartij optreedt. 12
De overwinning op het eigenkerkrecht, de opkomst van het beneficiewezen alsook andere factoren, waartoe vanzelfsprekend ook de juist behandelde praktijk behoorde, confronteerden de juristen met de vraag naar
de eigendom van de kerkelijke goederen, het kerkelijk patrimonium. Door
toedoen van de romanisten en de canonisten werd de rechtswetenschap opnieuw gedreven in de richting van de rechtspersoonlijkheid 13 .
Ofschoon de Franse romanisten van de school van Orleans (Jean de
Monchy f i 260, Jacques de Révigny 11296 en Pierre de Belleperche f i 308),
de eersten zijn geweest, die de uitdrukking "persona repraesentata" gebruikten 14 , en de commentator Bartolus (fi 35 7) de term "fictio juris" en
"persona ficta" invoerde 15 , is het naar FEENSTRA aanneemt, intussen de
canonist Innocentius IV (•[•1254) geweest, die zich als eerste meermalen bediendevan wat wij de constructie rechtspersoon noemen. Al gebruikte hij de
uitdrukking "persona ficta" niet, hij schijnt wel de eerste geweest te zijn, die
de woorden "persona" en "fingere" tezamen in een concrete aanwending van
een zeer rudimentaire rechtspersoonlijkheidsconstructie gebruikte. Ook
met de uitdrukkingen "nomen juris", "nomen intellectuale" en "res incorporalis" tendeerde Innocentius naar de rechtspersoonlij kheidsidee18. Dit
beeld van de "persona repraesentata" nu werd door sommige juristen
onder anderen Pierre de Belleperche ook toegepast op gasthuizen 17 .
Hebben de juristen ook de stap gezet naar de stichting-rechtspersoon?
Inderdaad, het was Innocentius, die door de gelijkstelling van de beneficiaire
functies met o.a. een gasthuis of "quaecumque alia domus" de weg baande
voor het gebruik van de rechtspersoonlij kheidsconstructie voor de beneficies. En hoewel het de romanisten van Orleans waren, die het eerst de
term "persona repraesentata" voor beneficies gebruikten, kan men op grond
van de zo juist vermelde gelijkstelling, aldus FEENSTRA, toch Innocentius
beschouwen als de vader van de stichting-rechtspersoon 18 . Intussen dient
wel te worden opgemerkt, dat de juristen geen verband hebben gelegd met
het uit de praktijk stammende begrip "fundatio", op welk begrip wij hieronder uitvoerig zullen terugkomen 19 .
De afhankelijke stichting bleef intussen voortbestaan en is gedurende
geheel de middeleeuwen en ook later een nog veelvuldig voorkomende
12

R E I C K E , Stiftungsbegriff p . 265-270.

18

FEENSTRA I.e. p.
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FEENSTRA I.e. p. 423-428.
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FEENSTRA I.e. p. 52.
FEENSTRA I.e. p. 412, 413, 417 en
FEENSTRA I.e. p. 423.
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figuur. In de praktijk is er, zoals wij zullen zien, een vervloeiing van de
afhankelijke stichting naar de stichting-rechtspersoon waar te nemen in die
zin, dat iets wat aanvankelijke begon als een afhankelijk stichting dikwijls
uitgroeide tot een stichting-rechtspersoon.
Hiermede is in grote lijnen beschreven hoe het volgens het recht, de
rechtspraktijk en de rechtstheorie aan het begin van de periode, die het
onderwerp vormt van deze studie, gesteld was met het optreden van de
liefdadige instellingen in het private rechtsverkeer. Het stichtingsfenomeen
en daarmede dus ook de rechtsvorm van de gasthuizen zal zich gedurende
deze periode in de praktijk echter nog verder ontwikkelen. Wij zullen deze
ontwikkeling hierna behandelen op de plaats, die daarvoor het meest geëigend is.
3. DE KERKELIJKE

GODSHUIZEN

Komen wij na deze oriëntering met betrekking tot de rechtsvorm van
de liefdadige instellingen in het algemeen tot het eigenlijk object van onze
studie, dan dienen wij te beginnen met vast te stellen, dat de aard van de
Bossche Godshuizen ons een indeling in twee categorieën aan de hand doet.
Zoals wij in het eerste hoofdstuk zagen, ontstonden gasthuizen en andere liefdadige instellingen aanvankelijk alle in het kerkelijk kader. Dit kader is als
zodanig blijven fungeren tot omstreeks de veertiende eeuw, toen er ook gasthuizen opgericht werden in wereldlijk verband. Deze feiten waren vanzelfsprekend van invloed op de rechtstoestand van de betreffende instellingen
en dus ook op haar rechtsvorm.
Van de Bossche Godshuizen zijn de Tafel van de H. Geest en het GrootGasthuis in het kerkelijk kader ontstaan. Zij zijn dus exponenten van de
oude periode, van de kerkelijke liefdadige instelling. Het Zinnelooshuis, de
blokken, de mannen- en vrouwengasthuizen alsook waarschijnlijk het
Vondelingshuis werden in wereldlijk verband opgericht en zijn specimina
van de nieuwe periode, van de wereldlijke liefdadige instelling.
De Tafel van de H. Geest
O p het einde van de vierde eeuw, toen het diocees (ook parochia geheten)
nog het onmiddellijke verband was, waarbinnen onder leiding van de bisschop zelf de zielzorg plaats vond, voltrok zich reeds, zoals men aanneemt,
een onderverdeling in het kerkelijk patrimonium. Een gedeelte hiervan werd
bestemd voor de armen, een tweede gedeelte voor de bisschop, een derde
voor de dienstdoende geestelijkheid en een vierde voor de kerk. Wanneer
later naast de kathedrale kerken vooral op het platteland meer zelfstandige
kerken ontstaan, die uitgroeien zullen tot parochiekerken, valt het kerkelijk
vermogen uiteen in het diocesane vermogen en het vermogen van de afzonderlijke kerken. In dit laatste vermogen verviel toen de bestemming ten
behoeve van de bisschop, terwijl de overige drie goedereneenheden uitgroeiden tot zelfstandige vermogenscomplexen, namelijk de pastoors52

prebende, de kerkfabriek en de tafel der armen, welke laatste in de Karolingische tijd "matricula" en sedert de dertiende eeuw "Tafel van de H.
Geest" werd geheten 20 . Wij zagen in het eerste hoofdstuk, dat de "matricula"
kerkelijk en parochieel van opzet was in tegenstelling met haar opvolgster
de "Tafel van de H. Geest", die, ofschoon zeer zeker in het begin ook
parochieel in haar werking, toch meer de neerslag was van een gemeentelijke,
burgerlijke geest. Dit onderscheid tussen deze twee soorten instellingen
ligt echter op bestuurlijk gebied, hetgeen geen verandering brengt in de
omstandigheid, dat ook de "Tafel van de H. Geest" in oorsprong een goederencomplex is, dat door afsplitsing uit het kerkelijk patrimonium in het
kerkelijk kader is ontstaan. Wel zal de bestuursvorm van de "Tafel van de
H. Geest", die zich op vele plaatsen steeds verder seculariseerde, dit zelfstandig vermogenscomplex aldaar geheel losmaken van de kerk, waardoor
haar rechtspersoonlijkheid een nog groter accent krijgt.
Het is allereerst op grond van deze gedachten, dat wij ook de Bossche
Tafel van de H. Geest - ofschoon ook deze, zoals wij zullen zien, bestuurlijk
een secularisatie heeft ondergaan - rangschikken onder de categorie kerkelij ke
Godshuizen. Vervolgens menen wij dit ook te mogen doen op grond van
gegevens van de Bossche Tafel zelf. Vast staat immers, zoals wij in het eerste
hoofdstuk zagen, dat de Bossche Tafel van de H. Geest ontstaan is in de
St.-Janskerk, zodat een aanvankelijke groei en ontwikkeling binnen het
kerkelijk kader ook hier voor de hand liggen.
Haar zelfstandigheid als vermogenscomplex, als rechtssubject blijkt al
spoedig uit allerlei charters, waarbij aan de instelling iets wordt geschonken
of gelegateerd of waarbij zij optreedt als koopster of verkoopster. Hierbij
wordt zij soms onmiddellijk zelf als gerechtigde genoemd (in de dativus
"mensae Sancii Spiritus" of "Sancto Spirimi") 21 , terwijl eveneens een
formulering voorkomt, waarbij haar rentmeester optreedt namens haar,
zoals bijvoorbeeld in deze formulering: "Vendidit Marcilio procuratori
mense Sancii Spiritus in ecclesia de Buscho ducis ad opus ejusdem mense" 22 .
De rechtssubjectiviteit van de instelling wordt door de aanwezigheid van
een eigen procurator bijzonder geaccentueerd. Het rechtspersoonlijkheidskarakter komt verder ook naar voren in de aanwezigheid van eigen rekeningen 23 , alsmede in procedures, die door haar zelfstandig zijn gevoerd 24 .
Een bijdrage tot de groei van de rechtspersoonlijkheid is ook geleverd door
het feit, dat de instelling over een eigen gebouw ging beschikken, dat men
aanduidde met Godshuis van de H. Geest, H. Geesthuis of Geefhuis.
In het licht van onze hedendaagse begrippen mag men op grond van het
,0

Cfr. Hoofdstuk I onder "De Tafel van de H. Geest".
Go.A. arch. H. Geesthuis charter nr. 4 en MOSMANS o.e. p. 40.
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(nr. 405a).
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feit, dat een corporatief karakter aan de instelling geheel vreemd was, met
alle recht concluderen, dat de Tafel van de H. Geest van den beginne steeds
een stichting is geweest. En wel, wat wij zouden willen noemen, een informele stichting, waarbij de rechtspersoon feitelijk ontstaat zonder akte.
Het Groot Gasthuis
Het kerkelijk gasthuis, dat zijn ontstaan dankte aan het kloosterwezen en
zich aanvankelijk geheel ontwikkelde in kloosterverband als onderdeel of
dependance van een klooster (kloostergasthuis) of in Stiftsverband (stiftsgasthuis), begint zich in de twaalfde eeuw los te maken van klooster en stift.
Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Allereerst het feit, dat het oude
gasthuis te klein geworden was en vervolgens de omstandigheid, dat de
gasthuisfunctie steeds een tweede taak was geweest in het grote geheel van
klooster en stift. Deze feiten zonder meer zouden echter niet voldoende geweest zijn voor een nieuwe vormgeving aan het kerkelijk gasthuis. Daarvoor
was ook nodig een opleving op geestelijk gebied, die het resultaat was van
de in de elfde eeuw van Cluny uitgaande hervormingsbeweging. Zij openbaarde zich vooral in de groeiende deelname van leken aan het kerkelijk
leven, welke bijzonder van de Kruistochten een krachtige impuls ontving.
Er ontstonden, wat men in Duitsland noemt "Spitalverbrüderungen"
van leken met kloosterlijke levenshouding, die zich in dienst stelden van zieken en armen. Werkelijk van betekenis voor het gasthuiswezen worden deze
lekeninstituten pas, als hieruit genootschappen ontstaan, die niet meer aanleunen tegen een klooster- of stiftsorganisme en toch "religieuze" doelstellingen nastreven. Naast andere kerkelijke werkzaamheden occupeerden
deze broederschappen zich met de gasthuiszorg, waarbij zij afzagen van het
wereldlijk leven, om zich geheel te wijden aan de verzorging van armen en
zieken. Door het afleggen van kloostergeloften en het aannemen van de
regel van St.-Augustinus werden zij echte kloosterlingen. Dus ook dit
zelfstandige "bruderschaftliches Spital" bleef kloosterlijk ingesteld 25 .
Zo'n "bruderschaftliches Spital" was het Groot Gasthuis. Dat het gasthuis reeds vanaf zijn begin als een zelfstandig rechtssubject werd beschouwd,
blijkt uit het eerste stuk, waarin het gasthuis wordt genoemd en dat wij reeds
vermeldden in het eerste hoofdstuk, het uit 1274 daterende testament van
Willem van Gent. Hierin wordt het gasthuis op dezelfde wijze gedoteerd als
de Minderbroeders. "Similiter hospitali in buscho", zo volgt op het legaat
aan de Minderbroeders.
Ook uit de statuten, welke in 1277 en 1376 door de bisschop van Luik
ten aanzien van het gasthuis worden uitgevaardigd, komt het rechtspersoonlij kheidskarakter voldoende naar voren. Hierin is een gehele gereglementeer16
REICKE, Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter in: Kirchenrechtliche Abhandlungen 111-114 Heft, Stuttgart 1932 d.i. p. 48 e.v. Gewezen moge ook nog worden
op de ridderorden (de Tempeliers, de Johannieterridders, de Duitse ridderorde, de Lazarieten en de Trinitariërs) alsmede op speciale gasthuisorden.
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de organisatie opgebouwd, die een bepaalde verzelfstandiging van de in
stelling op privaatrechtelijk gebied inhoudt. Vervolgens het feit, dat de
instelling een eigen vermogen heeft. Van de goederen, die de broeders en
zusters tijdens hun verblijf in het gasthuis kregen toegewezen, wordt ge
zegd, dat deze bij een eventueel uittreden uit het gasthuis "integraliter
domui dictae ac pauperibus ibidem degentibus remanebunt" (1277). Het
eigen vermogen van het gasthuis komt voorts naar voren in uitdrukkingen
als:
" q u i omnia ас singula bona dicti hospitalis amplectabunt. . ." (1376)
" q u o d si aliqua de cctero bona per aliquos Christi fidèles contemplatione motos legata fuerint seu donata hospital! praedicto hujusmodi legata ac donata quaecumque
2в
fuerint cedere debeant hospitali saepedicto. . ." ( і з 7 б ) .

Ook de aanwezigheid van een eigen bestuur confronteert ons met de rechts
persoonlijkheid van het gasthuis:
"Temporalia quoque D o m u s memoratae de Consilio quatuor virorum zelum Dei
habendum authoritate Pontificali ас consensu Scabinorum ас J u r a t o r u m oppidi de
Busco ad hoc electorum, qui sacramento domui fidelitatem exhibuerint, debent pertractari. H i vero, prout opus fuerit, poterunt amoveri, et alii substituí"
(I277)
"Statuentes in primis quod officialis noster foraneus loei de buscoducis praedicti
pro tempore existens seu alius pro tempore per nos ad hoc deputandus de anno in
annum de Consilio scabinorum et juratorum oppidi Buscoducensis predicti deputabit ас deputare poterit duos yconomos honestos et ydoneos. . . "
(1576).

Een specificatie van de rechtsvorm van het gasthuis blijkt uit de volgende
zinsneden, die een testimonium zijn van het stichtingskarakter van de instel
ling:
" q u o d in Busco ducis Brabantiae de fidelium est eleemosynis aedificatum" (1277)
"attenta hospitalis praedicti fundationc ac bonorum ejusdem fertilitate" (1576)
" n o n attento quod loca ipsa ad hoc fúndala et fidclium erogationibus dotata fuerunt"
(•376)
"item statuimus. . . quod sepedicti pauperes emolumentis ex et de ipso trunco ipsius
hospitalis provenientibus solum et insolidum gaudeant. . ."(1376).

Het is intussen van een middeleeuwse notaris moeilijk te verwachten, dat
hij zich de rechtspersoonlijkheid van het gasthuis, om maar niet te spreken
van een verdere uitwerking van zijn juridische structuur, het stichtingskarakter, steeds volop bewust is geweest. Het komt herhaaldelijk voor - een verschijnsel, waarop, zoals wij boven zagen, Reicke heeft gewezen - dat naast
het gasthuis, de armen en zieken ofwel de broeders en zusters als rechtverkrijgenden worden genoemd. Hier werkt allereerst de oude corporatieve
benaderingswijze nog door, waar - vanzelfsprekend - het feit, dat het gasthuis "ein selbständiges bruderschaftliches Spital" is, ook bijzonder toe
heeft bijgedragen. Vervolgens houdt dit verband met de omstandigheid, dat,
al moge het gasthuis één goederencomplex gehad hebben, er binnen dit
geheel nog wel bepaalde "Zweckbestimmungen" nodig waren. De "Zweck" Bij de in dit hoofdstuk geciteerde teksten is vermelding van bronnen
gelaten, waar de betreffende archivalia reeds genoemd zijn in hoofdstuk I.

achterwege
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bestimmungen" van de goederen waren in de middeleeuwen even belang
rijk, 20 niet belangrijker dan de eigendomsvraag. Van dit alles getuigt de
herhaaldelijk voorkomende uitdrukking " i n usus".
"Si autem intestatus decesserit, omnia ad usus pauperum ejusdem Domus devolventut"
20 zeggen de statuten van 1277. E n in de statuten van 1376 worden de be
stuurders omschreven als personen,
"qui omnia et singula dicti hospitalis amplectabunt apprehendereque poterunt et
debebunt ipsa in usus pauperum ad idem hospitale confluentium ipsiusque hospitalis
necnon Septem monialium ibidem velatarum uniusque conversi. . . dispensando".
Hoe die goederen van het gasthuis precies bestemd moesten worden is
aangegeven in de statuten van 1376:
"quod prelibati yconomi omnium et singulorum bonorum dicti hospitalis plenam et
integram dimidietatem distribuent ас distribuere debebunt septem monialibus
velatis ac uni converso in dicto hospitali pro tempore existentibus ; Reliquam vero
medietatem dictorum bonorum infirmis seu pauperibus. . . necnon in refectionibus
domorum hospitalis prenarrati erogabunt".
De goederen moesten dus in twee gedeelten worden verdeeld en wel één

deel voor de zusters en de convers 27 en het andere voor de zieken en armen
alsmede voor het onderhoud van het gebouw. De vijf andere in het gasthuis werkende, niet gesluierde personen zouden uit het deel van de zusters
en de convers jaarlijks vijftien gulden ontvangen en uit het gedeelte van de
armen en het gebouw vijfentwintig gulden, zodat ieder jaarlijks dus acht
gulden zou krijgen. Na de dood of het uittreden van een van deze personen
zouden drie gulden weer bestemd worden voor de zusters en de convers
("ad medietatem dictis velatis et converso deputatam") en de overige vijf
gulden voor de armen en het gebouw ("ad reliquam medietatem usui
pauperum ac domorum refectionibus ut premittitur deputatam").
Wat moest er nu gebeuren met de goederen, die in de toekomst aan het
gasthuis zouden worden vermaakt of geschonken? Ten aanzien hiervan bepaalde de bisschop, dat deze zouden worden aangewend ten behoeve van de
armen, tenzij uitdrukkelijk bij de making of schenking was bepaald, dat
de goederen aan de zusters of convers waren gelegateerd of geschonken om
ten behoeve van deze te worden aangewend. Dat deze onderverdeling in het
vermogen van het gasthuis gedurende de gehele periode, die wij beschrijven,
steeds is gehandhaafd, blijkt niet alleen uit allerlei schenkingen en makingen,
maar ook uit cijnsboeken, vonnisbrieven, rekeningen, kwitanties, geloften,
schuldbekentenissen, lijfrentebrieven en registers met huur- en pachtcedels
van landerijen en huizen, alsook verkoopcedels.
In een cijnsboek 28 , dat in 143 5 van de goederen van de zusters en de armen
is aangelegd en dat loopt tot 1450 staat:
"Dit is der Joffrouwen cijnsboek van den Grooten Gasthuyse in Shertogenbossche bij
die gevangene pootte gemaect geordineert ende gescreven tussen Pinxter ende
*' Een convers is een lekebroeder.
28
Go.A. VAN ROOIJ, Inv. Groot Ziekengasthuis d.I nr. 1398.
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St. Remeysdach int jaer ons Heeren MCCCCXXXV bij der gasthuysmeesteren. . .
inhoudende ende begrijpende de cijnsen, renthen, pachten ende erfgoederen die de
Joffrouwen voirscreven heffen, boeren ende besitten soe metten armen in den voirscreven gasthuyse soe alleen"
"Item begrijpt oec die cijnsen, pachten ende onraet die dieselve Joffrouwen weder
uit den hoeven gelden, soe alleen, soe metten armen voirscreven int gemeyn".
Daarnaast staat op de andere bladzijde van hetzelfde boek:
"Dit is dat cijnsboek der Armen vanden Grooten Gasthuyse te Shertogenbossche. . .
inhoudende en begrijpende die cijnsen, renten, pachten en erflicheden die de Armen
voirscreven jaerlix ende erflij к heffen ende boeren, bruyeken ende besitten soe metten
Joffrouwen Sgasthuys voirscreven int gemeyn, soe alleen. . . Ende die cijnsen, pach
ten ende onraet soe erfgoets soe lijftochtes die die armen voirs. weder uit de hoeven
gelden jaerlix soe alleen soe metter Joffrouwen voirs. int gemeyn".
Op de achterkant van het boek staat:
"Chynsbock van den goederen der Joffrouwen ende armen des Grooten Gasthuys,
gemaect anno 1435".
Dergelijke boeken (leggers) de cijnzen, renten, pachten de nonnen en de
armen afzonderlijk en tezamen aangaande zijn eveneens aanwezig over het
grootste deel van de hierna volgende jaren 2 9 .
Van de roggepachten bezitten wij een in 1597 aangelegd register 3 0 be
vattende de constitutie en de daarbij behorende brieven, die het Groot
Gasthuis en de nonnen te zamen en het Groot Gasthuis alleen toebehoren.
Hierin staat:
"dat het Groot Gasthuys.. . oft heur gemechtighde van nu voirtaen met desen boek,
daerinnen de Scepenbrieven van de corenpachten des voirscreven Goidtshuys staen
gecopieert ende by een van de secretarissen derselvder Stadt geauthoriseert vonnissen
sullen mogen versueken ende nemen gclijck oft die originele besegelde brieven voer
den gerichte worden gelesen. Behoudelyck, dat soe verre cenige partijen daerbij
worden gegraveert hen daertegens met wegen van recht sullen mogen opponeren
ende dat oyck de meesters des voirs. Gasthuys partye des versuckende altyd visie sal
hebben te doen van deselve originale brieven".
Tenslotte bezitten wij over 15 94-1641 registers met pachtcedels van lan
derijen 8 1 . Voorin staat:
"Verhuyrcedullen van alle de percelen van lande, zoo hoylant, weylant als akkerlant
den Grooten Gasthuyse der stadt van den Bossche toebehorende".
Ook in de rekeningen van het gasthuis, waarin de rechtspersoonlijkheid
van de instelling tot uitdrukking komt, is de onderverdeling van bestem
ming der goederen en dergelijke opvallend. De rekening van 1454-145 5 8 2
spreekt in de aanhef wel van de "rekeninge. . . van der armer gueden int
groetgasthuys", maar bij de detaillering ontmoeten wij weer het oude onder2e

Go.A. VAN ROOIJ, Inv. Groot Ziekengasthuis d.I nrs. 1399-1445.
Go.A. VAN ROOIJ, Inv. Groot Ziekengsthuis d.I nr. 1857.
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scheid. Bij de ontvangsten uit cijnzen, beestgeld van de hoeven, huren van
erven en landen, roggeverkoop, roggepachten en gerstverkoop wordt
namelijk onderscheid gemaakt tussen ontvangsten, welke zijn bestemd voor
de zusters en de armen gezamenlijk en die welke alleen maar zijn ten gunste
van de armen. Bij de uitgaven worden alleen maar kosten vermeld, die
gemaakt zijn voor de armen.
Moet men uit het bovenstaande een conclusie trekken met betrekking
tot de aard van de rechtspersoonlijkheid van het Groot Gasthuis, dan mag
men aan de hand van termen als "fundare", "dotare", "fundatio" en "truncus" enerzijds terecht concluderen, dat de instelling een stichtingskarakter,
en wel een informele stichtingsvorm, bezat, anderzijds moet men aan de
hand van de vermelde "Zweckbestimmungen" toch tevens vaststellen, dat
niet alleen de behoefte aan een personensubstraat achter het rechtssubject,
maar ook een economische noodzaak een corporatieve benaderingswijze in
de hand werkten, die het stichtingskarakter wel eens vervaagt.

4. DE W E R E L D L I J K E

GODSHUIZEN

Algemeen
In het begin van de dertiende eeuw begint wat REICKE noemt de "Verbürgerlichung des Spitalwesens", de secularisatie van de rechtstoestand van
het gasthuiswezen 33 . Als men over deze secularisatie schrijft, heeft men meestal de verwereldlijking van het tweede onderdeel van de rechtstoestand van
het gasthuis, die van het bestuur ervan, op het oog. Dit laatste verschijnsel
heeft zich met betrekking tot de Bossche Godshuizen ook voorgedaan.
Wij zullen bij dit gebeuren in het volgende hoofdstuk uitvoerig stilstaan.
Intussen heeft men ons inziens in het algemeen te weinig aandacht voor de
betekenis, die het secularisatieverschijnsel heeft gehad voor het eerste aspect
van de rechtstoestand van het gasthuis, zijn rechtsvorm. DIETER PLEIMES,
die een diepgaande studie wijdde aan het Duitse wereldlijk stichtingsrecht,
vormt hierop een van de weinige uitzonderingen 34 .
De secularisatie van de rechtsvorm van het gasthuiswezen is een gevolg
van het feit, dat het gasthuis in tegenstelling met voorheen, toen het gewoonlijk uitging van een kerkelijke instelling, zoals een kerk, een klooster,
een stift of kapittel, sedert het begin van de dertiende eeuw naast de oude
categorie oprichters nieuwe stichters gaat krijgen. Aan de wieg van het
gasthuis staan voortaan vooral zuiver wereldlijke personen en instellingen,
zoals rijke particulieren en steden. Dit feit nu moest onherroepelijk zijn
invloed hebben op de vorm en de inhoud van de oprichtingshandeling.
Wilde een wereldlijke persoon of instelling een gasthuis oprichten, dan
,a
34

R E I C K E , Das deutsche Spital d.I p. 227 e.v.
D . PLEIMES, Weltliches Stiftungsrecht, Weimar 1938.
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geschiedde dit in tegenstelling met voorheen, toen het gasthuis vooral
feitelijk ontstond, in een formele vorm en wel bij een notariële akte: de
schenking of het testament. Het gebruik van deze formele vormen lag
voor de hand. Degene, die een gasthuis in het leven riep, deed het op dezelfde wijze als waarop men voorheen een bestaand kerkelijk gasthuis begiftigde, namelijk via de schenkingsakte of het testament. Hierin verschilde
dit burgerlijke gasthuis enerzijds van het "eigengasthuis", dat zonder meer
werd gebouwd op de grond van de heer, die het gebouw als zijn eigendom
bleef beschouwen, zodat geen afzondering van vermogen plaats vond en
dus ook geen akte nodig was. Anderzijds onderscheidde het nieuwe gasthuistype zich ook van het kerkelijke gasthuis als rechtpersoon, dat feitelijk
informeel groeide, zodat wij deze vorm, de formele stichting zouden willen
noemen. Intussen moge wel worden opgemerkt, dat de akte bij het gasthuis
"nieuwe stijl" niet altijd onmiddellijk werd verleden. Wij zullen zien, dat het
voorkwam, dat een gasthuis materieel reeds enige tijd bestond, voor de
akte werd opgemaakt. De akte was nog niet altijd constituerend. Wij worden hierdoor dus geconfronteerd met een overgangsfiguur.
Met het onderkennen van de oprichtingshandeling "nieuwe stijl", het
gebruik van de schenkings- of testamentsvorm is zonder meer een aantal
elementen gegeven, die uiteindelijk bepalend zijn geweest voor het fundatieverschijnsel, het stichtingsfenomeen in formele zin 36 . Uit de elementen van
de schenking en het testament hebben de samenstellende delen van het
fundatieverschijnsel zich ontwikkeld. Het is dan ook noodzakelijk, dat wij
even langer blijven stilstaan bij het schenkingsrecht en testamentair recht.
Aan het feit, dat particulieren hun huis bestemden en werkelijk afstonden
voor een gasthuis, moet in de Germaanse landen een geheel proces zijn
voorafgegaan. Al moge in de achtste eeuw de familie-eigendom bij de Germanen wel tot het verleden behoord hebben, toch was het zeer ongebruikelijk, dat men goederen buiten de familie bracht, vooral wanneer dit door
een handeling-om-niet geschiedde en zeker als het onroerend goed betrof.
De kerk heeft met het in het vooruitzicht stellen van de "animae redemptio"
ook de Germanen weten te bewegen tot de "donationes pro anima". De
cartularia van de vroegste tijden wemelen van deze schenkingen. Deze
betroffen altijd onroerend goed, zoals land met opstallen, een tiendrecht,
renten, cijnzen en dergelijke. Ook schonk men wel een recht van vrijdom
of tol, of wat na de dertiende eeuw gebruikelijk werd, men bouwde een
kapel en wijdde die aan een heilige. Het geven van huizen dateert echter
in het algemeen - wij wijzen hier bijzonder op - van latere datum 36 .
35
Vooruitlopend op de hieronder volgende uiteenzetting over de betekenis van het testament voor het fundatievcrschijnsel, moge er nu reeds op worden gewezen, dat het testament tot op het einde der middeleeuwen vooral bestond uit legaten "ad pias causas".
3
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Deze schenkingen "ad pias causas" bij leven, die men voornamelijk na
de tiende eeuw aantreft, vindt men al veel vroeger in het zuiden van Europa,
waar het aktenmateriaal zoveel eerder begint. Het is daar een ontwikkeling,
die men trapsgewijze kan volgen, terwijl men in onze streken al deze vormen bijna tegelijkertijd ziet optreden of ziet geïmporteerd. Naast de schenking onder levenden komt ook bij ons de "donatio post obitum" voor.
Hierbij worden de giften tijdens het leven gedaan, maar eerst na het overlijden gaat het volle genot in handen van de begiftigde over. Het is uit deze
schenkingen met een daaraan toegevoegd beding van onherroepelijkheid,
dat zich reeds vóór de receptie de testamentaire beschikkingen hebben ontwikkeld, die aanvankelijk hier geheel onbekend waren. Hierbij krijgt de
bevoordeelde eerst op het ogenblik van de dood van degene, die de beschikking heeft gemaakt, het hem toegezegde. Wat de inhoud betreft bleven deze
testamenten echter tot het einde der middeleeuwen beperkt tot het doen van
legaten "ad pias causas". Na de aanhef, waarin verklaard wordt, dat niets
zekerder is dan de dood en niets onzekerder dan het uur daarvan, en nadat
bepaald is, dat de "forefacta" moeten worden betaald en de begrafenis is
geregeld, volgen in de testamenten de legaten voor allerlei pieuze doeleinden 37 .
In het kader van deze schenkingsvormen, de "donationes ad pias causas"
en de "donationes post obitum" en vooral uit het hieruit voortgekomen
legatentestament "ad pias causas" zou voortaan het bestemmen van een
huis met grond voor liefdadige doeleinden geschieden. Eerst later zal de oprichtingshandeling zich los weten te maken van dit kader en in een eigen
notariële vorm of schepenbrief zijn volledige zelfstandigheid bereiken.
Dit zal mogelijk worden, omdat de het legatentestament "ad pias causas"
samenstellende elementen zich langzamerhand omvormen tot nieuwe elementen, hetgeen materialiter een eigen rechtshandeling, "de fundatie",
tot gevolg heeft, wat ook formeel doorwerkt. Welke die elementen zijn en
hoe zich die transformatie heeft voltrokken, zullen wij hierna zien. De
herkomst van het testamentaire kader is intussen altijd blijven nawerken,
zodat het testament nooit geheel door de eigen notariële vorm is verdrongen.
Aan de grote betekenis en de daaraan verbonden consequenties, die het
testamentaire kader heeft gehad voor het ontstaan en de ontwikkeling van
het fundatieverschijnsel, hebben de schrijvers in het algemeen niet voldoende aandacht geschonken. Dit blijkt onder andere bij GEOUFFRE DE LAPRADELLE en REICKE, welke schrijvers over het ontstaan van het stichtingsfenomeen hebben geschreven. Daardoor zijn hun denkbeelden in deze materie
te algemeen gebleven en te weinig genuanceerd. Intussen mag hier aan hun
denkbeelden niet worden voorbij gegaan, daar zij op hun wijze toch hebben
87
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"forfaits" waren de uit onbehoorlijke daden van de overledene ontstane schulden, ook
de niet in rechte vorderbare, die voldaan moesten worden o m de ziel van de overledene
te redden, het laten uitkeren van gewetensgeld zou men kunnen zeggen. PITLO o.e. p. 99.
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bijgedragen tot de ontwikkeling van het denken met betrekking tot het
stichtingsfenomeen. De eerste schrijver38 is van mening, dat tot het begin
van de veertiende eeuw het oprichten van een gasthuis geschiedt in het
kader van een schenking onder een last aan een bestaande gemeenschap.
Daarna zou men echter op een andere wijze te werk gaan. Men schenkt of
vermaakt voortaan aan het gasthuis zelf, dat men eerst als een zelfstandig iets
in het leven roept. GEOUFFRE DE LAPRADELLE haalt een formulering aan uit
een testament van 1318, waarin de oprichtingshandeling als volgt wordt geformuleerd: "Volo et ordino quod unum hospitale fiat... cui lego". De
stichtingshandeling is een tweeledige. Enerzijds houdt zij de schepping in
van een nieuwe persoon, anderzijds de begiftiging van deze persoon. Welnu,
dit tweede deel der handeling is vergeleken met het eerste deel veel zwakker
van karakter. De schepping overtreft de begiftiging, zij wist haar uit en absorbeert haar. Het is geen schenking meer, maar een rechtshandeling sui
generis. Instinctief beschouwt de praktijk onder de druk der omstandigheden de oprichting als een aparte handeling. De stichting is nu meer een bevel
geworden dan een schenking.
Zij het anders geformuleerd, de gedachten door REICKE 3 9 op dit gebied
ontwikkeld lijken veel op die van GEOUFFRE DE LAPRADELLE. Wijzende op
de uitdrukking "fundatio", die in de hoge middeleeuwen in zwang komt
voor het oprichten van instellingen, zeet hij, dat de stichter hierdoor een
rechtspersoon in het leven roept, waarna hij tot de begiftiging kan overgaan.
Van het ogenblik van de fundatie distancieert zich de stichter van zijn werk,
hetgeen blijkt uit het aanstellen van een bestuur, een representatie naar
buiten. De broederschappen, die de bediening van het gasthuis verzorgden,
werden van representatieve organen tot zuivere uitvoeringsorganen;
zij werden teruggedrongen in het bestuur van het gasthuis en uiteindelijk
zelfs helemaal hierbuiten gehouden. De armen en zieken werden de personen, die alleen maar het genot hadden van de vruchten van de instelling.
Deze groei naar zelfstandigheid zou volgens REICKE zijn hoogtepunt bereiken als de gasthuizen zelfs rechtshandelingen stellen met de stad.
Veel meer aanknopend bij het schenkingsrecht en daardoor meer genuanceerd zijn de beschouwingen, door PLEIMES in zijn" Weltliches Stiftungsrecht"
aan het stichtingsverschijnsel gewijd en wel aan de "Hauptgeldstiftung",
die hij onderscheidt van de "Anstaltsstiftung". Dit stichtingstype zou zich
ontwikkeld hebben uit de "donationes pro anima", de "Seelgerätschenkungen", die geschiedden aan een "Dauerperson" en waaraan "Auflagen"
werden verbonden. De uitvoering van deze opdrachten werd gewaarborgd
door allerlei maatregelen, zoals vervalsrechten, boeten en een recht van ingrijpen van de erven. Dit laatste recht groeide uit tot een recht van toezicht,
dat eeuwigdurend werd en zich omvormde tot een mede-besturen. In het
" A. GEOUFFRE DE LAPRADELLE. Des fondations, (Histoire - jurisprudence, Vues
théoriques et législatives), Paris 1894, p. 47 e.v. Cfr. 00k FEENSTRA I.e. p. 438.
^ REICKE, Stiftungsbegriff p. 270.
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scheppen van een eigen bestuur vond de ontwikkeling van de "Hauptgeldstiftung" binnen het kader van de schenking haar voorlopige afsluiting.
Er was ontstaan, wat PLEIMES noemt een "Schenkungsstiftung", welke
figuur tot het begin van de veertiende eeuw zal blijven bestaan 40 . In verband
met de amortisatiewetgeving, waarbij het overdragen van onroerend goed
in de dode hand gedeeltelijk of geheel werd verboden, gaat men sedert die
tijd gebruik maken van "Salmannen", of "Treuhänder", tussenpersonen,
die in het schenkings- en testamentair recht veelvuldig voorkomen, en waaruit de "Letztwillenstreuhänder" zijn voortgekomen. Deze werden nu bekleed
met een niet meer aflopende, maar blijvende taak. Via coöptatie werd het
gebruik van dit instituut als orgaan van het fonds veilig gesteld. Hiermede
was volgens PLEIMES de echte "Hauptgeldstiftung" ontstaan, een instelling
welke hij de "unabhängige Treuhandstiftung" noemt. Deze instelling wordt
gekenmerkt door een "Zweckwidmung", waarvan het voortbestaan is
gewaarborgd door het zekerstellen van het bestuur. Ofschoon bij deze
vorm evenals bij andere nuanceringen van de "Hauptgeldstiftung" geen termen te vinden zijn, die duiden op een rechtspersoonlijkheidskarakter, hebben
wij toch volgens PLEIMES te doen met een rechtspersoon 41 .
Het is voor ons onderwerp niet nodig en het zou ons intussen ook te ver
voeren, de gedachten van PLEIMES over de verdere ontwikkeling van de
"Hauptgeldstiftung" en de "Anstaltsstiftung" hier weer te geven. Intussen
moge wel worden opgemerkt, dat ons inziens door PLEIMES een te scherp
onderscheid is gemaakt tussen de twee grote grondvormen van de stichting.
Erkennende, dat er sociologisch een verschil is tussen een "Anstalt" en
het "Hauptgeld", welk verschil ook in de rechtsontwikkeling wel tot uitdrukking zal zijn gekomen, menen wij toch, dat ook voor de "Anstalten"
van de veertiende eeuw af de "Seelgerätschenkungen" als kader zijn gaan
fungeren met alle consequenties daaraan verbonden. Voorts is het te betreuren, dat PLEIMES in zijn beschouwingen over de "Hauptgeldstiftung"
het schenkingskader als een van de bepalende factoren voor de rechtsvorm
van deze instelling te snel heeft losgelaten. Daardoor is te weinig aandacht
geschonken aan de verschillende elementen van de schenking en testamen10

PLEIMES, o.e. p . 37-50.
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PLEIMES, o.e. p. 52-77. PLEIMES, die een scherp onderscheid maakt tussen de ontwikkeling van de rechtsvormen van de "Anstaltsstiftung" en de "Hauptgeldstiftung" knoopt
voor de vormgeving van de "Anstaltsstiftung" niet expliciet aan bij het schenkings- en
testamentaire recht. Hij meent, dat de groei tot rechtssubject vooral door de zogenaamde
"Pflegschaftsverfassung" (bestuur door gasthuisprovisoren) tot afsluiting is gekomen.
Hij stelt voorts, dat tengevolge van de corporatieve inslag, die elke Anstalt praktisch
bezit, een samengaan van "Verbandspersönlichkeit" en "Anstaltspersönlichkeit" moet
worden geconstateerd. Het is een verschijnsel, dat in de middeleeuwen volgens hem
dikwijls voorkomt, waarbij men niet te doen heeft met "dit of d a t " maar met "ct-et".
H e t Anstaltskarakter komt vooral tot uitdrukking - en hier volgt hij REICKE - in de oprichting van de instelling, die bestaat uit een "fundatio" en een " d o t a t i o " . Juist in het
uitwerken van deze twee elementen van het stichtingsfenomeen draagt PLEIMES helaas
niet veel bij tot nieuwe gezichtspunten (p. 22-37).
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taire handeling. Ofschoon naderhand door hem in 2ijn beschouwingen een
ruime plaats wordt ingeruimd aan de "Treuhand", is hij aan een geleidelijke
organische ontwikkeling binnen het schenkings- en testamentaire kader
voorbijgegaan. Wij vragen ons af, of de aan de schenking en het testament
exogene factoren niet zijn overschat. Tenslotte mogen wij er op wijzen,
dat de "Treuhandstiftung" bij hem een rechtspersoon is, terwijl men juist
uit de naamgeving zou verwachten, dat hiermede een afhankelijke stichting
wordt bedoeld.
Naast de tot heden aangegeven factoren, die de groei van het fundatiefenomeen hebben bevorderd, is een niet onbelangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van het stichtingsverschijnsel geleverd, doordat in de oprichtingshandeling in plaats van de schenkings- en testamentaire termen als
"legare", "donare", "conferre" etc. een nieuw woord ingang vond namelijk "fundare". Hieraan heeft het fundatiefenomeen uiteindelijk zijn naam
ontleend en hierdoor kreeg het zijn eigen kleed, waarin het voortaan een
volwaardige rechtshandeling en rechtsinstelling sui generis was.
Door FEENSTRA is met klem naar voren gebracht, hoe belangrijk de bestudering is van de in de middeleeuwse akten voorkomende uitdrukking
"fundare" (fonder, stichten, stiften), een uitdrukking, die de Romeinse
inscripties niet kenden als een speciale term voor het "stichten" en waarmede men wilde aanduiden het afzonderen van een vermogen ("la constitution
d'un patrimoine distinct") naast de materiële handeling van het bouwen van
een gebouw. "Ce n'est pas dans tous les documents que ces termes se rencontrent mais il va sans dire que nous assistons là à la naissance d'un terme
special pour décrire ce que nous appelons maintenant fondations", zo schrijft
hij 42 . Door een analyse van de ons over de Bossche Godshuizen ter beschikking staande gegevens hopen wij niet alleen de rechtsvorm van deze instellingen te geven, maar tevens tegemoet te komen aan het door FEENSTRA
geuite verlangen naar een meer verdiept inzicht in het gebruik van het
woord "fundare" en daardoor in het stichtingsverschijnsel in het algemeen.
Wij zullen bij de interpretatie van het woord "fundare" dankbaar gebruik
maken van het zo belangwekkende artikel van OTTO MEYER, waarin deze
het woord "fundare" en andere soortgelijke termen behandelt in verband
met kloosterstichtingen 43 . Een kort overzicht van de door hem opgedane
bevindingen is daarom hier wel op zijn plaats.
De algemene uitdrukkingswijzen, die voor het oprichten van een klooster
in de middeleeuwen werden gebruikt, zo vangt MEYER aan, waren er vele
en hij noemt dan "fundare", "construere", "aedificare", "instituere",
"constituere", "condere", "initiare", en "inchoare". Opvallend vindt hij
het, dat het woord "fundare" in de vroege middeleeuwen zeer zelden ge42
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O T T O MEYER, Die Klostergrundung in Bayern und ihre Quellen vornehmlich im
Hochmittelaltcr, in: Zeitschrift Savigny Stiftung Kan. Abt. T. 20 (1931), p . 191 e.v.
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bruikt wordt en dat deze uitdrukking volledig in de schaduw staat van haar
concurrenten , met name van het woord "construere". Weliswaar is het niet
zo, dat "fundare" aanvankelijk geheel niet voorkomt. Dit zou zijns inziens
ook niet te verklaren zijn, daar in de eerste tijden van de Christelijke kerk
het woord "fundare" reeds werd gebruikt in de betekenis van het feitelijk
oprichten van een kerk, waarmede het zelfs bij de klassieke schrijvers voorkomend gebruik van het woord wordt voortgezet. Een meer pregnante
betekenis van "fundare" komt men aanvankelijk slechts sporadisch en in
eerste aanzet tegen, namelijk als het in de terminologie van de oprichtingshandeling staat tegenover een ander woord. Zo bijvoorbeeld in "fundare
et construere". MEYER is van mening, dat met deze twee verschillende woorden ook inderdaad twee verschillende gebeurtenissen worden weergegeven
en wel de materiële zekerheidsstelling, de vermogensafzondering dus, en
vervolgens de feitelijke bouw.
MEYER constateert een veelvuldig gebruik van "fundare" in de loop
van de twaalfde eeuw, terwijl hij van mening is, dat dan de bijzondere betekenis van het woord steeds sterker wordt. Het wordt gebruikelijk om de
kloosterstichting weer te geven met twee of drie woorden, die, oppervlakkig beschouwd, dezelfde inhoud hebben. De uitdrukking "fundare et
construere" blijft in gebruik, terwijl in de veertiende eeuw haar vertaling
in het Duits valt waar te nemen in "stiften und bauen".
Ook in de combinatie met "dotare" wordt "fundare" veel aangewend.
Hierbij kan "fundare" in de plaats en in de betekenis van het algemeen
"construere" gebruikt zijn, zodat in de betreffende uitdrukking de oprichtingshandeling in zijn totaliteit en de hiertoe slechts voor een klein deel
behorende dotatie van elkaar worden onderscheiden. Belangrijker, zo gaat
MEYER verder, zijn echter de voorbeelden, waarin zowel "fundare" als
"dotare" de materiële zekerheidsstelling, de "Bewidmung" van het klooster betekenen.
Dit "Bewidmungsprozesz" zal zich echter bij de ondergang van het eigenkerkrecht nuanceren, wanneer de woorden "fundare" en "dotare" een nog
meer bijzondere betekenis krijgen. Er komen namelijk gevallen voor,
waarin de leek de grond met de daarbij behorende goederen, die als minimale dotatie voldoende zijn, wegschenkt met de opdracht aan de ontvangende persoon om het klooster de facto op te richten. Hierbij was het zelfs
niet nodig, dat het zogenaamde dotatieminimum geheel voor rekening
kwam van de schenker. Door deze praktijk werd de grond object van een
nieuwe handeling, terwijl vroeger tengevolge van het eigenkloosterrecht,
een rechtshandeling met betrekking tot de grond achterwege kon blijven,
omdat zij eigendom was en bleef van de eigenkloosterheer. Het oprichten
van een klooster is dus niet meer één handeling van de eigenkloosterheer
maar bestaat voortaan uit meer elementen. Hierbij houde men in het oog,
dat de schenker van de grond geenszins al zijn rechten op deze grond liet
varen. Vanzelfsprekend was na deze nieuwe praktijk ook een volgende stap
niet moeilijk meer. Men gaat de grond schenken aan een orde.
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meent uit dit alles te mogen concluderen, dat het voor de hand ligt
om in "fundare" de uitdrukking te zien van het beschikbaarstellen van de
grond en in "dotare" de term voor alle andere schenkingen. Hiervoor pleit
volgens hem ook het feit, dat de precisering van "fundare", zoals hier aangegeven, plaats vindt in de tijd, waarin de nieuwe juridische zienswijze met
betrekking tot de kloosteroprichting voor het eerst naar voren komt 44 .
Intussen verdient het zijns inziens ook aandacht, dat het woord "construere"
dat in de vroege middeleeuwen de meest gebruikte uitdrukking was voor
het oprichten in het algemeen, in de twaalfde eeuw eveneens een precisering
ondergaat en de bijzondere betekenis van bouwen krijgt. Het woord geraakte daarna meer op de achtergrond ten opzichte van "fundare" en vindt
wat zijn speciale betekenis betreft een "Ersatz" in "aedificare", dat soms
ook gebruikt wordt in plaats van het algemene "construere".
De meer speciale betekenis die "fundare" gedurende zijn ontwikkeling
heeft gekregen, - aanvankelijk vermogensafzondering zonder meer; later
vermogensafzondering alleen van de grond - is echter niet zo ingrijpend,
dat de algemene betekenis geheel in vergetelheid is geraakt. "Fundare"
blijft gedurende de middeleeuwen steeds "grondvesten", "oprichten" betekenen en wel in de eerste plaats het oprichten van een kerkelijke instelling.
MEYER

De Bossche Godshuizen, die nu aan de orde zijn, kunnen worden onderscheiden in drie categorieën. De instellingen van de eerste categorie zijn
opgericht in het schenkings- of testamentaire kader. Dit zijn al de mannenen vrouwengasthuizen op twee na.
De tweede categorie wordt slechts gevormd door twee instellingen, het
St.-Antoniusgasthuis en het Jenneke-Hamersgasthuis. Deze instellingen
werden respectievelijk opgericht bij een notariële akte en een schepenbrief,
welke akten geen vormen zijn van het schenkings- of testamentaire kader
maar voorbeelden van een nieuwe akte, de stichtingsakte. Deze akten handelen alleen maar over de oprichting van een gasthuis. Tegelijkertijd is ook
44
Dat de theorie van MEYER met betrekking tot de verbijzondering van de betekenis
van het woord "fundare" inderdaad juist is, zou gesuggereerd kunnen worden door het
bekende middeleeuwse adagium " p a t r o n u m faciunt dos, aedificatio, fundus". Expressis
verbis blijkt het echter uit een zinsnede bij V A N ESPEN, JUS Ecclesiasticum universum II,
III, V I I I , III, par. 5, 6 (geciteerd door D . G. RENGERS HORA SICCAMA, D e Geestelijke
en Kerkelijke goederen onder het Canonieke, het Gereformeerde en het neutrale recht,
Utrecht 1905, p. 3 8), die onder "fundator" verstaat degene, die zorgde voor de vermogensafzondering zonder meer. " H a e c autem intelligi oportet de veris ecclesiae fundatoribus,
id est, qui et fundum ac dotem convenientem pro fabrica, nee n o n ministris aliisque necessariis ad Dei cultum rite peragendum conferunt, quique veri ecclcsiarum fundatotes
dici merentur". PANORMITANUS (rubrica X 3, 38 nr. 2,6; aangehaald bij JOUBERT o.e. p .
107) gebruikt het woord "fundare" in de nog meer speciale betekenis van alleen grond
geven. In een rubriek over de vraag hoe het patronaatsrecht w o r d t verkregen, leert hij :
"nam debes scire quod jus patronatus acquiritur altero de tribus modis, aut quia construxit ecclesiam, aut quia earn dotavit, aut quia illam fundavit i.e. assignavit fundum ubi ecclesia deberet construí. Possent ergo tres patroni concurrere in eadem ecclesia, u t quod
unus dedit dotem, alter earn construxit, alius dedit fundum ubi construeretur".
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de oprichting qua formulering praktisch niet meer gegoten in schenkings- of
testamentaire termen.
De derde categorie tenslotte omvat de instellingen, die eveneens in het
leven werden geroepen bij een echte stichtingsakte. Deze akte onderscheidt
zich echter essentieel van die van de tweede categorie door de volgorde
van de elementen, waardoor een nog grotere afstand tussen deze akte en de
schenkings- en testamentaire handeling is ontstaan. Bij een dergelijke akte
zijn opgericht het Zinnelooshuis en de blokken.
De mannen- en vrowvengasthui^en
Vangen wij aan met de instellingen die ontstonden in het eerste kader dan
moeten wij allereerst vaststellen, dat het ontstaan in dit testamentaire kader
dikwijls betekende, dat de oprichting van het gasthuis niet het enige bestanddeel van de akte vormde. Er vinden in deze akten dikwijls ook allerlei andere schenkingen, legateringen en makingen plaats, nadat vaak de bekende
overwegingen zijn voorafgegaan, dat niets zekerder is dan de dood en niets
onzekerder dan het uur daarvan, terwijl ook de "forefacta" en de begrafenis zijn geregeld. Hierdoor vormde de oprichting van het gasthuis noodzakelijkerwijze een onderdeel van de totale akte met alle gevolgen van dien.
Dit aktekader is vooral bepalend geweest voor de formulering van het belangrijkste element van de oprichtingshandeling. Deze kon niet anders zijn
dan een vermogensafzondering, waarbij het vermogen gevormd werd door
een huis met grond ofwel door een stuk grond, waarop een huis gebouwd
moest worden en dit alles ten behoeve van een aantal arme mannen of
vrouwen.
Echter niet alleen op de inhoud van het belangrijkste element van de
oprichtingshandeling is het testamentaire kader van invloed geweest, ook
de andere elementen van de oprichtingshandeling zijn alleen maar te verklaren op basis van het testamentair verband. Met de schenkingen onder
levenden en makingen heeft deze vermogensafzondering gemeen, dat middeleeuwse vormen van levering haar begeleiden, terwijl ook hierbij gebruik
gemaakt wordt van de figuur van de "executele".
Zijn het deze eigenschappen, die deze vermogensafzondering gemeen
heeft met de schenking en de making, anderzijds onderscheidt zij zich toch
van deze, omdat bij haar een verzelfstandiging plaats vindt van het huis,
de grond, het kapitaal, dat voor de armen bestemd wordt en dit ook, zoals
wij zullen zien, in het geval waar sprake is van de afhankelijke stichtingsvorm. Deze verzelfstandiging blijkt behalve uit allerlei verspreid in de akte
voorkomende bewoordingen allereerst uit het onderscheid tussen wat wij
zouden willen noemen de primaire en secundaire dotatie. De zelfstandigheid van de primaire dos blijkt uit de begiftiging met renten, cijnzen, grond
en andere middeleeuwse kapitaalgoederen, welke de secundaire dos vormen
en die ten doel hebben de primaire dos zo goed mogelijk te doen functioneren. De zelfstandigheid van het primair gedoteerde blijkt echter het sterkst
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uit de altijd op de vermogensafzondering volgende voorwaarden en lasten,
die dikwijls zeer uitvoerig zijn, zodat men eigenlijk niet meer van voorwaarden en lasten kan spreken, maar moet gewagen van een gereglementeerde organisatie van het afgezonderde huis en zijn bewoners.
De formulering van de hier zo juist vermelde elementen van de oprichtingshandeling alsmede hun onderlinge verhouding verdienen onze bijzondere
aandacht, omdat zij ons een inzicht geven in de wijze, waarop het fundatieverschijnsel zich langzaam in verschillende fasen heeft ontwikkeld uit de
schenking en het testament. Wij zullen de formulering van deze elementen,
hun frequentie en onderlinge verhouding dan ook aan een minutieus onderzoek onderwerpen, waarbij achtereenvolgens aan de orde zullen komen:
De primaire dotatie
De secundaire dotatie
De gereglementeerde organisatie
De leveringsvormen en de executele.
Omdat de primaire dotatie in de meeste akten het bepalende element is
- wij zouden ze de oprichting in enge zin kunnen noemen - is zij met het
doel zeer nauw verbonden. Dit komt in vele akten ook tot uitdrukking
in het tegelijk genoemd worden van de primaire dotatie en het doel. Waar
zij niet samen worden genoemd, is het doel bijna altijd vermeld in de gereglementeerde organisatie, de statuten. Wegens de nauwe verbondenheid
van de primaire dotatie en het doel, zullen wij bij het aanhalen van de teksten deze twee elementen zoveel mogelijk samen vermelden.
De primaire dotatie
De meest met de schenking en het testament verwante fundatievorm is die,
waarbij de oprichting van een liefdadige instelling gegoten is in de vorm
van een overdracht van eigendom aan een ander persoon, die gequalificeerd
eigenaar wordt, de figuur dus van de afhankelijke stichting of trustconstructie. Deze figuur kwam bij de Bossche Godshuizen niet alleen nog voor in de
vijftiende eeuw, maar zij was ook in de zestiende eeuw niet geheel verdwenen. Uit elke eeuw kunnen wij de oprichting van een gasthuis aanhalen,
waarbij van deze figuur gebruik werd gemaakt:
" d o m u m suam et aream. . . dcdit supportavit et irrevocabiliter donavit una cum
litteris super d o m o et area confectis et cum omni jure sibi in dictis d o m o et area et
litteris competente domino tielmanno de spina presbitero et Gerardo de Bruggen. . .
ad opus trcdecim vel circiter paupcrum virorum masculini sexus in dictis d o m o et
area habendorum et imponendorum propter deum et in puram elemosinam"
(Jan-Koytsgasthuis 1400)
" í t e m dése testatrix heeft noch beset Peteren van Aspcrcn voirscr. ende пае hem zijn
erven ende nacomelingen proprietarissen des voirscr. huys geheyten die Lelye een
huys ende erven metten hoff staende aendc Ramen haer toebehoirende. . . mit
condicien ende voorwaerden dat die proprietarissen des huys geheyten die Lelye
voirscr. altijt tot eeuwigen dagen int voirscr. huys ende erve mitten hoff aendc
Raemen sculdich zelen wesen te laten woenen vijf arme v r o u w e n "
(Van-Berckelsgasthuis 1536).
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Het grootste deel van de mannen- en vrouwengasthuizen is echter in het
leven geroepen als een zelfstandige, eigenlijke stichting, een stichting-rechtspersoon, waarbij de instelling onmiddellijk rechtssubject, rechtspersoon
was. Aanvankelijk is het eerste element van de oprichtingshandeling
bij deze stichtingen nog geformuleerd als een vermogensafzondering in
de vorm van een schenking of making. Er ontbreekt echter een begiftigde als
toekomstige eigenaar. Het schenken en maken is nu doelgericht geformuleerd in uitdrukkingswijzen als: "ad opus et utilitatem", "pro nomine et
opus", "pro", "in deser manieren dat", "daer zullen inne woenen". De
"Zweckwidmung" heeft de eigendomsformulering vervangen. Van de formuleringen in deze zin dateren er uit de veertiende eeuw twee, uit de vijftiende eeuw twee en uit de zestiende eeuw een. Deze luiden als volgt:
"domum et areatn. . . confero atque lego pure propter deum ad opus et utilitatem
tredecim paupetum quas ego seu executores mei post obitum dixerimus percipiendas
ad commorandum deoque serviendum temporibus perpctuis in domo et area"
(Neynselsgasthuis 1345)
"item legavit dictus testator omnes et singulas hereditates suas sitas. . . pro nomine
et ad opus tredecim personarum paupercularum mulierum per executores suos
infrascriptos eligendarum et deputandarum de proximioribus pauperibus muliebris
nationis dicti testatoris quasque de post explota natione sua duxerit in dictis hereditatibus statuendas"
(Aert-Koytsgasthuis 1393)
"insuper memorata testatrix legavit domum suam cum fundo sitam in vico. . . perpetue et hereditarie pro quatuor mulieribus pauperibus quarum due erunt de sanguine. .. per easdem mulleres quoad vixerint inhabitandam... "
(Margriet-Heerensgasthuis 1459)
"Item hij begeert ende geeft om Godtswille die negen cameren die staen achter
Aert Monick in deser manieren dat in de ses achterste sullen woenen ses oude
mannen. . . ende dat men die drye andere cameren zal verhueren ende wat daeraff
coempt daer sullen. . ."
(Van-Deventhersgasthuis 1514).

Bij de laatste tekst bestaat er evenals in de volgende in zoverre een nuancering, dat hier aan de making een opdracht gekoppeld is, zodat wij hier te
doen hebben met wat PLEIMES noemt een "Auflagenstiftung".
"item noch maeck ick Agnees dat men een huys coopen sal inder stadt vanden
bossche daert nut ende oerbaer is daer zullen innen woenen negen vrouwen persoenen"
(Agnes-van-den-Broecksgasthuis 1496).

Het is op het einde van de veertiende eeuw, dat in de door ons geraadpleegde akten voor de omschrijving van het eerste element van de oprichtingshandeling formuleringen gebruikt worden, waarin de vermogensafzondering niet louter meer geschiedt in de vorm van een pure doelgerichte
schenking of making in woorden als "dare", "supportare", "donare",
"conferre", "legare", "maken", "geven", "beseiten" en dergelijke termen.
Dan zien wij namelijk, dat bij de formulering van het eerste element in
verbinding met genoemde woorden termen gebruikt worden als "fundatio",
"dotatio", " d o s " en "elemosyna". Hier staan wij voor woorden, die niet
zonder meer hun plaats vinden in de gewone schenkings- en testamentaire
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terminologie, terwijl bovendien het gebruik van deze termen het schenken
en maken niet onmiddellijk meer richt op een persoon, maar op iets materieels. Het woord "fundatio" - MEYER heeft het duidelijk aangetoond - heeft
oorspronkelijk oprichting betekend. In de middeleeuwen, vooral in de
twaalfde eeuw, zien wij, dat deze term gebruikt wordt voor de oprichting
van vooral kerkelijke instellingen, waarbij het woord niet zonder meer "oprichting" betekent, maar met name ziet op een vermogensafzondering, een
materiële zekerheidsstelling. Wij staan hier voor de verandering van een
woordbetekenis, welke men in de taalkunde verenging van woordinhoud
noemt. Intussen blijft, zoals MEYER heeft aangetoond, de algemene betekenis
van het woord bestaan. Men zou zich zelfs kunnen afvragen, of het woord
uiteindelijk van zijn bijzondere betekenis weer is uitgegroeid naar zijn algemene, omdat de vermogensafzondering het wezen uitmaakt van het in het
leven roepen van een gasthuis. Wij staan hier voor de grote moeilijkheid om
vast te stellen, of "fundatio" vermogensafzondering dan wel minder concreet "oprichting" betekent. Dit wordt des te moeilijker, omdat in de vertalingen, die wij van sommige oprichtingsakten bezitten, in het Nederlands
tevens het woord "fundatie" gebruikt wordt, zodat deze vertaling geen uitkomst biedt.
Het woord "dos", dat uiteindelijk afgeleid is van "dare", heeft in de loop
der eeuwen een meer eigen betekenis gekregen. Een " d o s " is niet zonder
meer iets wat geschonken wordt. Het is een nieuw begrip. In het Romeinse
huwelij ksgoederenrecht betekent het bruidschat, evenals in het oud-vaderlands recht, waar het in de niet-latijnse stukken wordt aangeduid met
"wittimon", "morgengeba". In het middeleeuwse kerkelijk recht beduidt
het de materiële zekerheidsstelling van een kerkelijke instelling. In deze
gevallen hebben wij te doen met een bepaalde verzelfstandiging van een
goed, waarvan wij bij de gewone gift, op zich genomen, niet kunnen
spreken. Al is dan in de verschillende translaten van de oprichtingsakten
"dos" vertaald - hoe kan het ook anders in een periode, toen men nog heel
sterk dacht in de sfeer van het schenkings- en testamentaire kader - door
"gifte", toch zagen wij hieraan gaarne toegevoegd "verzelfstandigde".
Ook het woord "elemosyna" heeft in het kerkelijk recht niet alleen de
betekenis van een gewone aalmoes. Het woord werd ook gebruikt om
kerkelijk goed in de ruime zin van het woord aan te duiden. De zelfstandigheid van dit kerkelijk goed was soms zo groot, dat men er toe over ging dit
woord ook te gebruiken om de instellingen zelf er mede te omschrijven 45 .
Zo kan men dus zeggen, dat door het feit, dat twee woorden gebruikt
worden, van welke het laatste een meer verzelfstandigd iets aanduidt, het
primair doteren zich los begint te maken van het "donare", "dare" en "legare". Het kon intussen niet anders, of deze constructie was hybridisch van
45

Over de verschillende betekenissen van "ele(e)mosyna" en "dos" cfr. J. F. NIERMETER,
Mediae Latintatis Lexicon Minus, Leiden 1956, resp. p. 368 en p. 357.
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karakter. Dat geheel de materie volop groeiende is, blijkt uit het feit, dat
wij ook bij deze categorie een trustconstructie aantreffen:
" A r n o l d u s . . . d o m u m et aream et o r t u m legitime et hereditarie suppottavit Henrico
filio quondam Henrici dicti Matheus Johanni dicto Molle ас Gerardo dicto Molle
scilicet in dotem et fundationem unius hospitalis seu cenobii ibidem perpetuis
temporibus p e r m a n e n d i "
(Van-den-Avennesgasthuis 1396).

De formulering "in dotem et fundationem" slaat hier duidelijk op de ver
mogensafzondering, op de vorming van de primaire dos.
Door deze formulering worden wij intussen geconfronteerd met het
feit, dat de trustconstructie geruisloos overgaat in een stichting-rechts
persoon. Is door de overdracht aan de drie met name genoemde personen
sprake van een gequalificeerde eigendom, anderzijds komt in de woorden
"in dotem et fundationem" de grotere zelfstandigheid van het vermogen
toch naar voren. Bij het verder lezen van de akte blijkt zelfs, dat het sub
jectskarakter het geheel gewonnen heeft van het objectskarakter. Daar
wordt gesproken van de goederen van het gasthuis en van de "rectores"
en "procuratores" en het "regimen" van het gasthuis, dat een uitvoerige
regeling krijgt.
De andere voorbeelden van de hybridische formuleringswijze luiden:
" i t e m legavit supradictus testator ad u n u m hospitale pauperum et fundationem ejusdem quandam hereditatem et capellam stantem in eadem hercditate"
(St.-Eloysgasthuis 1394)
"item legavit prefatus t e s t a t o r . . . ad dotem et fundationem unius hospitalis suam
habitationem. . . cum omnibus suis attinentiis" ( Van-Mierdesmannengasthuis 1403)
" i t e m legavit dictus testator ad u n u m hospitale de n o v o statim post ipsius testatoris
decessum fundandum in oppido de buscoducis situandum u n u m mansum. . . ad
quod qutdem hospitale idem testator d o m u m aream et o r t u m voluit et mandavit
emi et comparari"
(Van-Mierdesvrouwengasthuis 1403)
"item supradictus Giselbertus vanden Broeck testator. . . ad u n u m cenobium scu
hospitale perpetuum legavit ac in puram eleemosinam similiter propter deum per
hoc testamentum contulit et reliquit d o m u m aream et h o r t u m cum suis juribus et
attinentiis"
(Gijsbert-van-den-Broecksgasthuis 1464)
" i t e m hebben voert beset die voirschreven testatoren o m goidswillen ende in rechter
aelmissen tot bchocif eenre nyer fundacien van enen gasthuyse van zess armer man
nen ende eenre vrouwen die hen dienen sali heur buys erve ende hoff. . . welck huijs
ende erve mitter toebehoerten voirschreven zy voirschreven hebben geordincert dat
hoer executoren hier пае bescreven vercopen sullen ende wederomme een ander
huijs ende erve van lichter prijs ende werde copen tot behoeff des selven gasthuijs
ende tghene dat daer vanden voirschreven yerstgenoemden huijse overlopen sali
bekeren in erfrenten tot behoeff des selfs gasthuijs. . . "
(Aert-Berwoutsgasthuis i 4 7 8 ) 4 5 a .

46a

Bij dit laatste gasthuis worden de primaire dotatie en een gedeelte van de secundaire
dotatie in één adem genoemd.
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Soms treffen wij in de voorafgaande voorbeelden nog een oude nuancering
aan in de "Auflagen".
Bij de vierde wijze, waarop het eerste element van de oprichtingshandeling is geformuleerd, heeft het primair doteren zich geheel los gemaakt van
de making en de schenkingsuitdrukkingen en heeft het een eigen terminologie gekregen. De woorden "legare" en "donare" en andere equivalenten komen niet meer voor, maar de vermogensafzondering wordt
weergegeven enkel door woorden als "fundare", "maken" in de betekenis
van "fabriceren", "instituere", "erigere", "ordinare", "ordineren", "deputare", "statuere", "ten effecte brengen", "destiñeren".
In de meeste van de formuleringswijzen kan men zelfs een nadere ontwikkeling en nuancering onderscheiden. Het oprichten, dat aanvankelijk
identiek was met primair doteren, het afzonderen van een huis met grond,
een materiële handeling dus, is vooral in de overwegingen van de oprichtingshandeling niet meer materieel, een concrete vermogensafzondering,
maar een immateriële daad, een nieuw begrip. Dit openbaart zich ook in de
minder materiële termen, die wij zo juist vermeld hebben. De termen betekenen dus nu eens de primaire dotatie zonder meer, dan weer het meer
abstracte oprichten. Het eerste zou men het materieel funderen, het tweede
het immaterieel funderen kunnen noemen. Met deze vierde wijze is de
doorbraak naar een eigen rechtsfiguur definitief, ook al zullen in de totale
formulering van deze rechtsfiguur reminiscenties aan de schenkings- en
testamentaire herkomst blijven bestaan. Voorbeelden van deze vierde formuleringswijze, waaronder specimina zowel van de materiële als de immateriële fundatie, vinden wij in de volgende passages:
"practerea dicta testatrix instituit erexit et ordinavit quandam d o m u m conventualem
seu communitatem quatuor probarum et honestarum sororum (immateriële fundatie)
quas in eadem perpetuis temporibus inhabitare voluit et ordinavit; quam d o m u m
fore constituit et deputavit quandam d o m u m suam parvam sitam in oppido predicto
propc parvam begginarum statam retro d o m u m quam de presente inhabitat iuncta
quadam alia d o m o sua sita ab uno latere prope d o m u m proximam. . . (materiele
fundatie) quasque domos prefatas et conjunctas ad pium usum prefatarum sororum
quae inhabitare debentur perpetuis temporibus. . .
(Margriet-Spijkersgasthuis 1443)
"deinceps testatores sepenominati ordinavcrunt statucrunt et d e p u t a v e r u n t . . . d o m u m
unam dictam dat afterhuys cum orto adjacente retro. . . ad opus et in titulum hospitalis seu domus quinqué pauperum. . . inibì recipiendarum (materiele fundatie)
(Brantsgasthuis 1465)
"preterea vero prelibatus Johannes testator volens devotione quoddam hospitale seu
d o m u m quandam conventualem seu communitatem octo mulierum per ipsum fundandum gerebat satisfacere... (immateriële fundatie) igitur... instituit erexit et ordinavit quoddam hospitale seu quandam domum conventualem seu communitatem octo
probarum et honestarum sororum quas sórores in eadem perpetuis temporibus inhabitare voluit et ordinavit (immateriële fundatie) quam d o m u m seu hospitale fore idem
testator constituit et deputavit quasdam duas domos suas cum earum fundis ortis
hereditatibus ceterisque juribus et attinentiis predictis ad usum prefatarum octo
sororum inhabitare debentium perpetuis temporibus. . . (materiele fundatie)"
(Schildersgasthuis 1500).
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Komt het woord "fundare" zelf als zelfstandige uitdrukking voor de
primaire vermogensafzondering hier - en dan nog slechts in de overweging
- nog maar éénmaal voor en moeten wij voorlopig met haar equivalenten genoegen nemen, elders in de oprichtingsakten en haar uitvoeringsvoorschriften komt het naast zijn equivalenten veelvuldiger voor. Het woord heeft
hier de betekenis van "oprichten" en ziet op de gehele handeling. Wij laten
hieronder volgen, welke uitdrukkingen, waaronder "fundare", buiten het
eerste element in de oprichtingshandeling en in een ter uitvoering hiervan
gegeven reglement, worden gebruikt.
"ad pretactum hospitale pio personis feminee sexus ordinandum seu tune ordinatum
et constructum"
(Van-Mierdesvrouwengasthuis)
"noviter fundato et instituto de quo supra sit mentio"

(Oisterwijcksgasthuis)

"hospitalis ordinati et dotati"
"hospitalis ordinati"
"hospitale conceptum"
"prout bone memorie Jacobus. . . erexit et fundavit quoddam hospitale"
(alle voorkomend bij het Smidsgasthuis)
"domui per ipsum erecte"
"quod domus prefata. . . erecta instituta"
(beide voorkomend bij het Schildersgasthuis)
"cujusdam domus sicut premittitur instituta"
"domui per eam erecte"
(beide voorkomend bij het Spijkersgasthuis).

In het reglement van de Van-Mierdesgasthuizen ontmoeten wij het woord
"stichten" als vertaling van "fundare". Dat wij dit woord zo weinig tegen
komen, moet verklaard worden uit het feit, dat de meeste stukken in het
Latijn geschreven zijn. In het reglement worden de volgende formuleringen
gebruikt:
"de gasthuysen die gesticht ende geordineert zijn"
"de gasthuysen die gesticht ende ghemact zijn"
"gefondeert is ende gesticht".

Ook de woorden "fundatio", "dotatio" en "elemosyna" komen buiten
het eerste element in de oprichtingshandeling voor. Zij kunnen dan de totale
vermogensafzondering betekenen, zoals in de volgende gevallen:
"ad dotem et fundationem hospitalis huiusmodi legata et deputata"
"ad dictum hospitale et eius fundationem legata et deputata"
(Van-Mierdesmanncngasthuis).

Maar het kan ook zijn, zoals in de volgende zinsnede: "in talibus conditionibus modo et forma in huiusmodi fundatione et dote hospitalis" (VanMierdesmannengasthuis), dat "fundatio" de totale oprichting betekent en
"dos" de totale dotatie.
Wanneer in de oprichtingshandeling van het Spijkersgasthuis naast uitdrukkingen als "erectionem cujusdam domus concernentibus" en "erectionem domus" sprake is van "erectio seu fundatio" wordt met "fundatio" de
totale oprichting bedoeld.
In de uitdrukking, die voorkomt in de oprichtingshandeling van het
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Sambeecksgasthuis, waarin staat, dat de "fundatie vant voors. gasthuys
teenmaal sal cesseren en casseren" en dat de "fundatie cesseert" heeft
"fundatie" een geheel nieuwe betekenis gekregen, namelijk die van het
gefundeerde als subject, de stichting, de instelling dus.
Tenslotte moge er op worden gewezen, dat het woord "fundatie" ook
gebruikt werd, om de akte van oprichting aan te geven. In deze zin ontmoeten wij dit woord in de fundatieboeken. Daar treffen wij voortdurend
zinnen aan als: "de fundatie van Margriet Heeren in dato. . . " , of "het testament oft fundatie", of "het registreren van fundatien in dit boek".
De secundaire dotatie
Het tweede element van de oprichtingshandeling, de secundaire dotatie,
de verdere begiftiging van de primaire dos, volgt heel dikwijls na de
statuten. Soms komt dit element echter onmiddellijk achter de primaire
dotatie of gaat het deze zelfs vooraf.
Evenals bij de primaire dotatie valt ook in de formulering van dit element
een variëteit van uitdrukkingsvormen waar te nemen, welke eveneens een
evolutie in een onderdeel van de oprichtingshandeUng betekent. Ook nu
worden termen gebruikt, die ontleend zijn aan het schenkings- en testamentaire recht. Het zijn dezelfde woorden, als die, welke wij boven bij de
primaire dotatie hebben ontmoet. Blijft intussen de belangrijke vraag, wie
als begiftigde van de goederen wordt genoemd.
Het is vanzelfsprekend, dat in die gevallen, waarbij de primaire dotatie
is geschied aan een gequalificeerde eigenaar, deze vorm wordt herhaald bij
de secundaire begiftiging.
Een wijze, waarop de begiftiging vooral geschiedt, is die, waarbij de
bewoners van het huis worden bevoordeeld; weer eens een voorbeeld van
zo frequent voorkomende corporatieve benadering van de instelling. Hierbij wordt de dativas gebruikt, terwijl daarnaast ook uitdrukkingen voorkomen in de trant van "per prefatas mulleres domum inhabitandas equaliter
levandam percipiendam et hereditarie jure possidendam" ofwel "item noch
maeck ick. . . twee mudden rogge. . . dat die oick sullen hebben die negen
vrouwen persoenen".
Een derde manier is die, waarbij het gasthuis zelf wordt genoemd als
begiftigde, waardoor de rechtspersoonlijkheid van de instelling dus onmiddellijk in de terminologie zelf tot uitdrukking komt. Dat men toch ook
bij deze constructie de behoefte gevoelt aan een corporatieve achtergrond,
blijkt uit de dikwijls volgende toevoeging, dat het gedoteerde bestemd is
voor de armen. Om dit laatste aan te geven worden uitdrukkingen gebruikt
als "ad opus", "percipienda et habenda pauperibus", "dat die sullen hebben
de armen vrouwen".
Tenslotte worden ook hier na "legare" en dergelijke uitdrukkingen de
woorden "fundatio", "dos" en "elemosyna" gebezigd:
"atque legavit ad fundationem et dotem ejusdem hospitalis"
(Van-Mierdesmannengasthuis)
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"ad dotem et fundaüonem hospitalis pretacti legavit et reliquit"
(Van-Mierdesmannengas thuis)
"item legavit propter deum et in puram eleemosinam contulit et reliquit ad opus
dicti cenobii seu hospitalis in dotem eiusdem hospitalis"
(Gijsbert-van-den-Broecksgasthuis)
"legavit propter deum et in puram eleemosinam ut supra contulit et reliquit ad opus
dicti hospitalis ас ad sustentationem pauperum"
(Gijsbert-van-den-Broecksgasthuis)
"in puram eleemosinam et pure aut simpliciter propter deum dederunt. . ."
(Brants gas thuis)
"item hebben voert beset totte fundacien des selfs gasthuijs enen jairliken ende erffelicken chyns. . ."
(Aert-Berwoutsgasthuis)
"antefate domui seu hospital! et ejus inhabitatricibus legavit contulit et in puram
eleemosinam donavit..."
(Schilders gas thuis).
Slechts eenmaal hebben wij het woord "dotare" aangetroffen als een eigen
term voor het aanduiden van het secundair doteren en wel bij het VanSambeecksgas thuis.
De gereglementeerde organisatie
Het element, dat in bijzondere mate heeft bijgedragen tot de verzelf
standiging van het gedoteerde, waardoor dit uitgroeit tot een organisa
tieverschijnsel met subjectskarakter, zijn de bepalingen, waaronder de
primaire en secundaire dotatie geschieden. In praktisch alle akten, die wij
geraadpleegd hebben, is de inhoud van de bepalingen niet meer een last
of een voorwaarde. Niet alleen zijn de bepalingen meestal zo talrijk, dat
daardoor het simpele last- of voorwaardekarakter verre wordt overschreden,
maar ook naar inhoud zijn de bepalingen zo veelsoortig van aard, dat wij
inderdaad van een reglementering niet alleen van het afgezonderde maar
ook van degenen, die hiervan het genot hebben, moeten spreken. In de
meeste akten is dan ook een gehele bestuursorganisatie opgebouwd.
Dat dit element zo spoedig en zo "eigenaardig" binnen het testamentaire
kader kon groeien, moet ons inziens het gevolg zijn van het feit, dat de
formele stichtingsvorm dankbaar geprofiteerd heeft van de praktijk, die
zich gedurende eeuwen met betrekking tot de liefdadige instellingen in
corporatie of in informele stichtingsvorm heeft ontwikkeld. De resultaten
van deze praktijk werden zonder moeilijkheden geïncorporeerd in de nieuwe rechtshandeling.
Haar plaats in de akte vindt de gereglementeerde organisatie nu eens onmiddellijk na de primaire dotatie, dan weer na de secundaire begiftiging,
terwijl het ook voorkomt, dat de statutaire regeling in gedeelten verspreid
is over de gehele akte.
De terminologie, waarmede de statutaire regeling aanvangt, is meestal
nog een overblijfsel van de schenking en de making. Zelfs wanneer wij een
volledig uitgewerkte organisatie aantreffen, is de terminologie toch nog van
het oude kader. Het "legare", "donare" alsmede het "fundare" in zijn ver74

schillende formuleringen als boven aangegeven, geschiedt onder de volgende bewoordingen:
"sub his modis et formis"
"additis conditionibus sequentibus"
"tali adjccta conditione"
"in talibus conditionibus modo et forma in huiusmodi fundatione et dote hospitalis
pretacti precedentibus seu intervenientibus"
"hoc tarnen addito et conditionato"
"sub conditionibus infrascriptis"
"in deser manieren".

Een enkele keer volgen de toevoegingen niet op het "legare", "donare"
of "fundare", maar vormen zij een bijstelling bij de omschrijving van de
personen, die in het gasthuis moeten worden opgenomen. Een voorbeeld
hiervan vinden wij in de volgende tekst:
"Item voluit quod personae... vivere et se regere debeant iuxta et secundum formam
et constitutionem ipsis personis per executores huiusmodi testamenti imponendam
et deputandam".
(Van-Mierdcsgasthuizen).

Deze tekst geeft tevens een voorbeeld van een geval, waarin voorschriften
ter uitvoering van de oprichtingsakte moeten worden gegeven. Dit gebeurt
door andere personen dan de oprichter, hetgeen weer een grotere verzelfstandiging van de instelling inhoudt. Hier is de band met de wil (last, voorwaarde) van de oprichter geheel verbroken. Deze statuten zijn op 27 september
1445 door de executeurs ter uitvoering van het testament gemaakt. Zij worden genoemd "punten in de vorm van een brief". Bij herziening heet het
"statuten ende ordinantien' en "poincten vander ordinantien", alsmede
"dese voirseyde poincten statuten ende ordinantien". De redactie van de
bepalingen begint telkens met "soo willen wy ende ordineren".
De stichting van het Aert-Berwoutsgasthuis houdt eveneens een voorbeeld
in, waarbij de executeuren een reglement zullen maken. Dit in overleg met
de langstlevende testator. Het reglement zal echter gemaakt worden "met
voerwaerden toegedaen dat. . . " .
De testamentaire formuleringswijze komt verder heel sterk naar voren in
het gebruik van woorden als "veile" en "disponere".
Wat de inhoud van de statuten aangaat, deze heeft betrekking op de goede
gang van zaken in het huis, op zijn goederen en, zoals het ook dikwijls heet,
zijn bewoners. De bepalingen betreffen de benoeming der bestuurders
(veelal coöptatie), de benoeming van een dagelijks bestuur of rentmeester,
de regeling van het meerderheidsbeginsel bij de besluitvorming, de rekening en verantwoording, het opheffen van tweedracht onder de bewoners,
strafbevoegdheden, de regeling van de bestemming der goederen van de
overledenen, etc. Soms beperkt de inhoud van de statuten zich zonder meer
tot de benoeming van de bestuurders en een omschrijving van hun bevoegdheden.
Opvallend is, dat in tegenstelling met de formulering in het begin van de
statuten in de concrete omschrijving van het bestuur zelf al vroeg termen
worden gebruikt, die van een ver gegroeide ontwikkeling getuigen. Woor75

den als "regimen", "gubernatio", "provisio", "regere", "gubernare" komen herhaaldelijk voor. Dit is ook het geval met de benaming van de bestuurders, die als "provisores", "gubernatores", "rectores", "procuratores"
"dispensatores", "regeerders", "gifters" worden aangeduid. Deze zijn
dus werkelijk organen van de instellingen. De praktijk, die zich op het gebied van de kerkelijke liefdadige instellingen had ontwikkeld, werd hier
geïncorporeerd in deze nieuwe organisatievorm.
Intussen is het niet alleen de met betrekking tot het orgaan van de kerkelijke liefdadige instellingen gegroeide praktijk geweest, die op de groeiende
formele stichting zodanig inwerkte, dat zij als spoedig een eigen "orgaan"
verkreeg. Daartoe moest allereerst ook de situatie binnen het groeiende
stichtingsfenomeen zelf gunstig zijn. Deze voorwaarde was vervuld, omdat
het schenkings- en testamentair recht in de manufidelis of executeur, een
tussenpersoon kende, die een geheel eigen rechtspositie bezat, maar die
mede onder invloed van de orgaanpraktijk van de kerkelijke liefdadige
instelling van aard zou veranderen en zich zou omvormen tot een echt bestuur. Wij zullen hierna op dit verschijnsel ingaan. Nu moge worden volstaan met te vermelden, dat de executeur door de testator als tussenpersoon
werd gebruikt, om de gelegateerde goederen over te dragen aan de begiftigde personen of instellingen. Dit kon hij, omdat hij eerst een "Zweckgebundenes Eigentum" verkreeg, terwijl hij werd voorzien van bepaalde
bevoegdheden om de wil van de erflater te effectueren. Dat door het aanwenden van deze figuur in geval van een verzelfstandigde "eeuwige dos",
een "hospitale perpetuum", de formele eigenaar mede onder invloed van
de praktijk ten aanzien van het kerkelijk gasthuis tot orgaan van het gasthuis
moest uitgroeien lag voor de hand.
Alvorens dit verschijnsel nader te beschouwen moge allereerst de levering, waarmede de executele zo nauw verbonden is, en welke in de oprichtingsakten herhaaldelijk voorkomt, worden bezien.

De leveringsvormen en de manufidelis
Het feit, dat het fundatieverschijnsel ontstaan is uit het schenkings- en
testamentaire recht, is er de oorzaak van, dat wij de figuren van de levering
en de manufidelis of executeur, die in dit deel van het oud-vaderlands recht
een grote rol hebben gespeeld, in het zich tot zelfstandige rechtshandeling
ontwikkelende fundatieverschijnsel nog veelvuldig zullen aantreffen.
En dit zelfs in die mate, dat deze twee rechtsfiguren in de oprichtingshandeling van de liefdadige instellingen nog voorkomen, wanneer de oprichting reeds een rechtshandeling sui generis is geworden.
In het oud-vaderlands recht kon een goed niet van eigenaar veranderen,
zonder dat er verschillende formaliteiten waren vervuld. De formaliteiten
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die vervuld moesten worden om de eigendom bij schenkingen en testamente ten doen overgaan, waren
de "traditio" of "sala"
de "investituur"
en
de "effestucatio" of "werpitio".
De "traditio per cartam", de overgave van de schriftelijke akte als teken
van de overeenkomst of soms van de eigendomsovergang, geschiedde
liefst op of aan het altaar "coram capitulo", in het bijzijn van getuigen zonder tal en dikwijls met "fidejussores" erbij, een soort van borgen voor de
nakoming, die de akte nog meer rechtskracht verleenden en deze eventueel
verdedigden.
De investituur, de "feierliche Auflassung", de feitelijke bekleding van de
begiftigde met zijn nieuwe recht (saisine, gewerida, weer) had meestal plaats
op het goed zelf en wordt in de aktes vaak "iteratio" genoemd, dus blijkbaar
beschouwd als een herhaling ter versterking der overdracht in de tijd, dat
men de waarde der "traditio ad altare" lager ging aanslaan en de overdracht
op het stuk onroerend goed zelf, als reactie, in ere hersteld werd. Daarna had
de "effestucatio", de symbolische handeling plaats, waardoor de gever zijn
rechten vaarwel zei, "per wadelangos cum cespite", "per ramum viridem",
soms direct na de traditio. Maar ook deze vorm sleet af en in de akte wordt
direct gezegd: "transportavi et effestucavi".
Soms was de volgorde omgekeerd en had eerst de overdracht op het goed
plaats, terwijl daarna de bevestiging super altare geschiedde.
In verband met de lang doorwerkende gedachte van de Germaanse
familie-eigendom, waardoor iets niet buiten de familie gebracht kon worden
zonder medewerking van de gerechtigden, was een "laudatio" van de
familieleden nodig, die hierdoor hun goedkeuring gaven aan de schenking
of het legaat.
Om de levering te kunnen doen plaats vinden, alsmede om allerlei
andere redenen, maakte men evenals bij andere rechtshandelingen bij de
"donationes pro anima" hetzij bij leven hetzij bij dode gebruik van een
tussenpersoon, "manufidelis", "Treuhand", "Salman", "momboir" geheten.
Het was deze figuur, die volgens PITLO het ontstaan van het legatentestament uit de schenkingen mogelijk maakte 46 . Deze figuur ontwikkelde zich
bij de "donationes post obitum" tot de vertrouwensman van de erflater,
tot de uitvoerder van diens uiterste wil, tot executeur testamentair, meestal
"executor", "manufidelis", "testamentarius" genoemd. Evenals er geen
grens is aan te geven tussen de "donationes ad pias causas" en het testament,
evenzo gaat het begrip van de vertrouwensman ongemerkt over in dat
van de uitvoerder van de uiterste wil. De rechtstoestand van de executeurs
kon zelfs in de late middeleeuwen geen andere zijn dan die van een zakelijk
4
' PITLO o.e. p. 60. Overigens zie men voor dit onderdeel ook
o.e. p. 155; p. 299-300 en p. 374-376.
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gerechtigde. De testator bekleedde hem formed met de eigendom van het
geen hij na zijn dood zou moeten uitkeren. De executeur had een "zweck
gebundenes Eigentum", een soort eigendom onder tijdsbepaling. De uit
voerder was de voortzetter van de persoon van de overledene, die door zijn
mond nog sprak en in zijn daden zich nog uitte. Daarom luidden de for
muleringen van de testator "dans ei plenam potestatem agendi, vendendi
et alienandi". Er werden dikwijls verschillende executeurs aangewezen.
Als uitsluitende rechtsopvolgers van de overledene hadden zij tezamen de
saisine der nagelaten goederen. Steeds moesten zij gezamenlijk optreden.
Een rechtshandeling, waaraan niet allen hadden medegewerkt, was krachte
loos. Om deze moeilijkheid te omzeilen bepaalden de meeste testamenten
dan ook, dat ieder, mits met goedvinden van de anderen, gerechtigd was
voor het geheel op te treden, of zoals de akten en de auteurs het noemen
"in solidum" kon handelen.
De bovenvermelde leveringsformuleringen, soms meer uitgebreid dan
weer minder genuanceerd, alsmede de daarbij gebruikte manufidelis komen
in de oprichtingsakten van de Bossche mannen- en vrouwengasthuizen
veelvuldig voor. Helaas moet worden opgemerkt, dat wij enerzijds de
teksten van de testamenten en de schenkingsakten niet volledig kennen, en
anderzijds slechts over een enkele uitvoeringsakte beschikken, zodat wij geen
uitputtend beeld krijgen van het gebruik van deze rechtsfiguren. Intussen
zijn de gegevens ruim voldoende in aantal om hun aandeel in de groei van
het stichtingsfenomeen te bepalen.
De manufidelis of de executeur is echter niet de enige figuur, die als per
soon optreedt, aan wie de levering geschiedt. Het ligt namelijk voor de hand,
dat in die gevallen waarin bij de primaire dotatie gebruik is gemaakt van
een gequalificeerde eigenaar als begiftigde, de levering ook aan deze persoon
plaats vindt. In de oprichtingsakte van het Van-den-Avennesgasthuis (1396)
treffen wij hiervan een voorbeeld aan. De symbolische levering is hier on
middellijk verbonden met de primaire dotatie, die, zelf bestaande uit een
47
"supportare in dotem et fundationem" gevolgd wordt door andere in
verband met de levering gebruikelijke termen:
"domum aream et ortum legitime et hereditarie suppottavit Henrico filio quondam
Henrici dicti Matheus Johanni Molle ас Gerardo dicto Molle scilicet in dotem et
fundationem unius hospitalis seu cenobii ibidem perpetuis temporibus permanendi
iuxta conditiones infrascriptas simul cum dictis litteris atque cum toto jure primodicto Arnoldo in dictis litteris et in his que continentur in eisdem quovismodo
competentibus et effestucando resignavit modo in talibus consueto promittens
primodictus Arnoldus ut debitor principalis super se et bona sua omnia a quo ipse
huiusmodi supportationem et resignationem ratas et firmas perpetue sine aliqua
contradictione observare . . .".
Zoals wij hiervoor reeds zagen, groeit deze afhankelijke stichting in de akte
47

Er dient intussen wel goed onderscheid gemaakt te worden tussen het in de primaire
dotatie genoemde leveren en de symbolische leveringsvormen.
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zelf nog uit tot een zelfstandige stichting, doordat de drie gequaüficeerde
eigenaars op het einde van dit stuk worden aangesteld tot de eerste drie
bestuurders ("rectores et procuratores") van de instelling. Hierdoor alsook
door de hun verleende coöptatiebevoegdheid wordt het bestuur veilig
gesteld.
Ook bij de oprichting van het Jan-Koytsgasthuis (1400), waar de
primaire dotatie eveneens geschiedt aan een gequaüficeerde persoon, is de
levering nauw verbonden met het eerste element van de oprichtingsakte,
doordat de overgave van de betreffende papieren en de daarin vervatte rechten onmiddellijk na dit element worden genoemd:
"domum suam et aream. . . dedit suppottavit et irrevocabiliter donavit una cum
litteris super domo et area confectis et cum omni jure sibi in dictis domo et area et
litteris competente. . .".

Later wordt de levering echter nog eens uitdrukkelijk herhaald:
"supportavitque de eis simul cum omnibus litteris scabinorum de buscoducis
super dictis domo area et novem libris confectis omni jure et proprietate sibi johanni
aliquo modo in eis compctentibus modo et forma prescriptis quas omnes litteras
vidi legi et prelegi atque sonas et integras vidi non vicia tas".

Ook nu worden de gequaüficeerde eigenaren nog in de akte zelf tot bestuurders bestempeld. Zij worden nameüjk eigenaar:
"adjecta conditione quod. . . tamquam procuratores gubernatores et dispensatores
dictarum domus et aree pro tredecim pauperum virorum predictorum regimine
unum tercium hominem. . . debeant eligere et tenebuntur".

Deze drie zouden samen als bestuur fungeren. Bij overlijden van een van
hen zouden de twee overlevenden de vacature in het bestuur aanvullen.
De oprichting van het Van Berckelsgasthuis (1536), waarbij Peter van
Asperen en zijn erven en nakomelingen als gequaüficeerde "proprietarissen"
een huis "aen de Ramen" als gasthuis zuUen bezitten, is een overgangsfiguur.
De levering geschiedt hier niet onmiddellijk aan Peter van Asperen, maar
aan de executeurs, waartoe deze intussen zelf wel behoort. In de additie van
het testament, bij welke additie de goederen in handen gesteld worden van
de executeurs en waarin een "laudatio" van het testament voorkomt, wordt
hij echter niet meer als executeur genoemd.
De belangrijke rol die de executele bij de oprichting van het MargrietHeerensgasthuis (1459) heeft gespeeld, komt duidelijk naar voren. Helaas
treffen wij hier geen tekstgedeelte aan, waar de symbolische levering van het
gasthuis aan de dag treedt. Nadat de testatrix het gasthuis in de vorm van
een legaat heeft opgericht en zij het met tarwepachten heeft begiftigd, bepaalt zij, dat de pachten en het huis na haar dood gegeven moeten worden
aan de hierop recht hebbende vrouwen. Dit formuleert zij in de volgende
bewoordingen:
"quosquidem modios siliginis una cum prefata voluit dicta testatrix et mandavit
statim post eius obitum per infracriptos suos executores dictis mulieribus ex
causa predicta cum omni jure sibi in dictis domo et modus siliginis quolibet competente sub modo et forma premissis tradì et deliberari".
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K e n n e n wij geen directe symbolische levering v a n het huis e n de tarwepachten d o o r de testatrix aan de executeurs, een levering v a n verschillende
andere goederen, die in de legaten n o g geen b e s t e m m i n g h e b b e n verkregen
k o m t wel v o o r . D e z e goederen w o r d e n i n h a n d e n ( " a d m a n u s " ) v a n de
executeurs gesteld, die hieraan een caritatieve b e s t e m m i n g m o e t e n geven.
H i e r n a w o r d e n de executeurs b e n o e m d , die via w a t wij de "potestas-form u l e " of " m a n d a t u m - f o r m u l e " z o u d e n willen n o e m e n , m e t een bepaalde
" p o t e s t a s " e n " a u c t o r i t a s " w o r d e n bekleed. T e n s l o t t e w o r d t h u n gevraagd
of zij h u n taak o p zich willen n e m e n (rogans-formule):
"postremo. . . et ultimo prenominata testatrix huius testamenti. . . fecit elegit ordinavit et expresse nominavit manufideles et executores honestos ас probos viros. . .
quibus plenariam ac liberara contulit et donavit potestatem et auctoritatem omnia
et singula in huiusmodi suo testamento contenta et prenarrata debite executioni
demandandum disponendum tractandum admonendum et adimplendum eosdem
suos executores antefatos humiliter rogans quatenus divine pietatis intuitu presentís
executionis onus in se assumere illudque ut pretangitur adimplendum vclint et
dignentur. . .".
D a t dit alles inderdaad o o k het gasthuis betreft en dat de executeurs in
de praktijk uitgroeiden t o t bestuurders, blijkt uit een tekst v a n het b o e k
" F u n d a t i e n v a n m a n n e n en v r o u w e n G a s t h u y s e n " 4 8 , waarin m e t betrekk i n g t o t deze fundatie w o r d t vermeld:
"de gestelde executeurs sijn geweest amouly beeren ende jan wouters sonder dat
naer de selver doot jemant wordt gesubstitueert waer door onses oordeel tselve nu
comt tot dispositie van beeren schepenen".
D e oprichting v a n het oudste v a n de m a n n e n - en v r o u w e n g a s t h u i z e n ,
het Neynselsgasthuis (1345), geeft o n s al e v e n m i n een directe levering d o o r
de testator aan de executeurs te zien. Wij kennen het betreffende testament
namelijk maar gedeeltelijk. Wel treffen wij aan de levering, die de executeurs
verrichten. D e executeurs w o r d e n o o k hier d o o r de testator met executeursb e v o e g d h e d e n bekleed en wel o n d e r de v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
"dans et concedens eisdem meis executoribus et eorum cuilibet in solidum plenam
potestatem et mandatum speciale acceptandi et assignandi vendendi et alienandi mea
praescripta in quantum executio debite facienda exegit et requirit".
Uit de uitvoeringsakte v e r n e m e n wij de wijze, w a a r o p de " l e v e r i n g " v a n
het gasthuis, dat in de praktijk al w e r k t e , geschiedde. D e z e v o n d plaats in
de St.-Janskerk in t e g e n w o o r d i g h e i d v a n d e notaris e n getuigen, waarbij
eerst het testament w e r d voorgelezen, met n a m e o o k de zo juist aangehaalde
m a n d a t u m - f o r m u l e . H i e r n a g i n g een v a n de executeurs, handelend v o o r
zichzelf en zijn mede-executeuren o v e r t o t de overdracht v a n het huis en d e
g r o n d , welke b e s t e m d w a r e n v o o r het gasthuis. D e notaris verhaalt, dat het
aldus geschiedde:
"et prout idem Petrus publice recognavit praescriptas domum et aream. . . meliori
modo quo poterit et debuit ad opus dictorum tredecim pauperum libere et simpliciter supportavit simul cum toto jure litterarum facientium mentionem de eisdem quas
" G.A. A 541 f. 9.
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habere debuit et effestucando resignavit ipsisque tradidit et assignavit modo in talibus requisito promittens bona fide executorum nomine supportationem resignationem traditionem et assignationem hujusmodi ratas et firmas perpetuo observare".
Het feit, dat de overdracht geschiedt "ad opus dictorum tredecim pauperum" toont andermaal, hoezeer men behoefte heeft aan een personensubstraat, waarop de "Zweckwidmung" gericht kan zijn. Hierbij bedenke
men eveneens, dat de executeurs na de dood van de testator het gasthuis
zouden "besturen" 49 . Door gebruikmaking van de executeurs werd het
bestuur van het gasthuis voor de toekomst voorlopig verzekerd. Na hun
dood zouden de armen en het gasthuis definitief bestuurd worden door
een van Neynsels mannelijke bloedverwanten van moederszijde met behulp
van de rector van het altaar van de H. Catharina in de St.-Janskerk 50 .
Ook bij de oprichting van de Van Mierdesgasthuizen is gebruik gemaakt
van de executeurs en de levering. Tot executeurs of manufideles wordt een
drietal familieleden benoemd, aan wie een coöptatiebevoegdheid werd
verleend. De levering van de goederen vindt dan onmiddellijk hierna plaats:
"in quorum si quidem executorum et alterius eorundem manibus dictus testator
posuit supportavit et resignavit omnia et singula sua bona mobilia et immobilia hereditaria et parata quocumque locorum situata necnon eredita sua omnia et singula
que dicto testatori ас quibuscumque personis debentur et debebuntur ad exequendum et adimplendum omnia et singula que in premissis narrantur et continentur".
Hierna verzoekt de testator in de rogans-formule, of de executeurs bereid zijn
hun taak op zich te nemen en machtigt hij hen zijn beschikkingen eventueel
naar eigen goedvinden te interpreteren. Tenslotte volgt dan de "laudatio"
en de bekrachtiging van de beschikkingen en de legaten door familieleden
van de testator, waarna deze aan de notaris verzoekt om van het gebeurde
een "publicum instrumentum sub astantium testimonio personarum" op
te maken.
In de eerste additie van het testament komt de testator in zoverre op zijn
bestuursregeling terug, dat hij de coöptatiebevoegdheid aan de executeurs
ontneemt. Hij bepaalt dan, dat na de dood van de executeurs de oudste
kanunnik van de St.-Janskerk, geboren poorter der stad, de oudste of een
der oudste schepenen en de procurator van de Tafel van de H. Geest als
ware executeurs en manufideles van het testament zullen optreden. Zij zouden elk twee rechtschapen en geschikte mannelijke familieleden van Van
Mierde tot bestuurders benoemen. Waren die er niet, dan konden zij twee
andere in de buurt van de gasthuizen wonende personen aanstellen. Door
deze benoemingsbevoegdheid alsmede door de plicht om statuten voor de
bewoners van de gasthuizen op te stellen, groeiden de executeurs uit tot
provisoren, opperbestuurders van de gasthuizen. Op het einde van deze
additie treffen wij wederom een "laudatio" en een ratificatie aan, terwijl na de
49

Het woord besturen of een equivalent wordt intussen niet gebruikt.
Hier worden wel bestuurlijke termen gebruikt("regi debent ac instituí perpetuisque
temporibus gubemari").
60

81

tweede additie, waarin een legaat wordt herroepen, nog eens uitdrukkelijk
wordt geformuleerd:
"et ego. . . notarius quia premissis testamentuli ordinacioni et constitucioni executorum seu manufidelium electioni nominacioni et constitucioni potestatis dationi
bonorum rerum et creditorum tesignacioni ас supportacioni potestatis reservación!
ratificationi et declaracioni ac promissioni testamenti innovacioni et declaracioni
revocacioni et declaracioni aliisque et singulis dum sic ut premittitur agerentur et
fièrent una cum prenominatis testibus presens interfui. . .".

In het testament van Hendrik Brant en zijn zuster Elisabeth (1465),
waarbij deze een gasthuis oprichten voor vijf arme vrouwelijke familieleden, komen geen leveringsvormen voor. Dit was ook niet nodig, omdat
het hier een gemeenschappelijk testament betrof, waarbij de langstlevende
als executeur zou fungeren. Zo deze dat nodig vond, kon hij (of zij) de
notaris van het testament en andere personen tot mede-executeurs benoemen. Dit executeurschap omvatte ook de zorg voor het gasthuis.
Uit een extract van het testament van Hendrik van Vessem (Smidsgasthuis
1420) weten wij, dat er soms naast de gewone executeurs speciale executeurs
alleen voor een gasthuis werden benoemd. Wij lezen daar:
"hujus testamenti.. . in quantum concemit hospitale pretactum idem Henricus
testator fecit elegit et nominavit suos executores et manufideles próvidos et discretos viros. . ."

Betrof dit tot nog toe voorbeelden, waarbij de executeurs stilzwijgend
uitgroeiden tot bestuurders van het gasthuis, het kwam ook voor, dat de
executeurs uitdrukkelijk tot bestuurders werden benoemd. De oprichting
van het Aert-Koytsgasthuis (1393) geeft ons eerst echter nog een overgangsfiguur te zien. Daar worden namelijk naast executeurs van het testament
bestuurders van het gasthuis benoemd. Het zijn echter dezelfde personen,
die de twee verschillende functies moeten gaan vervullen:
"disposuit dictus testator. . . fecitque suos executores et manufideles in premissis
generalesque post deum constituit defensores fidèles atque dictarum tredecim sororum
gubernatores et dispositores. . ."

En dan volgt de levering der goederen en de bekleding met bevoegdheden:
"in quorum et cujuslibet eorum manibus dictus testator omnia et singula bona
posuit et commisit presentia et futura. . . dans et concedens dictus testator eisdem
suis executoribus et manufidelibus ac dictarum tredecim mulierum gubernatoribus
et dispositoribus plenam potestatem et mandatum speciale petendi repetendi ac
levandi bona et debita hujusmodi omnia supradicta preterita presentia et futura pro
premissis omnibus et singulis debite fideliterque faciendo paratis et implendo".

Ook hier wordt daarna de vraag gesteld, of betrokkenen hun taak op zich
willen nemen.
Bij de oprichting van het Jacob-Uter-Oisterwijcksgasthuis worden de
executeurs expliciet tot bestuurders van het gasthuis benoemd:
"item voluerunt et ordinaverunt quod eorum executores subscript! sunt rectores
prenominati. . .".
E e n levering h e b b e n wij in de stukken niet aangetroffen.

Een weer andere combinatie toont de oprichting van het Aert-Berwouts82

gasthuis. Naast de executeurs, die een reglement voor het gasthuis moeten
ontwerpen, waardoor zij uitgroeien tot een soort opperbestuur, worden
aparte "gifters ende regeerders" aangesteld. Deze zouden hun werk evenals
de executeurs verrichten in overleg met de overlevende echtgenote. Zij
zouden de "prevenden" in het gasthuis verdelen en eventuele "onsedigen
en rebellers dair uit setten ende andere weder inne setten". Intussen werden
ook hier weer alle goederen, die in het testament werden vermaakt, dus
ook het gasthuis, in de handen van de executeurs gesteld.
In de volgende gevallen tenslotte is geen gebruik gemaakt van de executele en wordt onmiddellijk gesproken van "provisores", "impositores",
"procuratores" of "rectores". Het bestuurlijk element heeft zich hier los
gemaakt van de executele en wordt hier dus originair gebruikt. Intussen
blijven in verscheidene gevallen de overdracht "in manus" en de "laudatio"
ook nu nog voorkomen. Ook de mandatum-formule en de rogans-formule
zijn nog frequent aanwezig.
De akte van oprichting van het St.-Eloysgasthuis (1394) houdt de
rogans-formule in, waarbij de bestuurders wordt gevraagd, of zij hun taak
op zich willen nemen en elk jaar twee rectoren willen benoemen.
Bij het Spijkersgasthuis (1443) worden kerkelijke personen benoemd tot
bestuurders, die bekleed worden met "auctoritas" t.a.v. het bestuur. Een
leveringsformule aan deze personen ontbreekt. Wel komt voor een levering
van de huizen aan de gasthuiscommuniteit. Dit onmiddellijk na de primaire
dotatie.
Ook bij de oprichting van het Schildersgasthuis (1500) maken de stichters
gebruik van het "mandatum" om de "provisores et impositores" met hun
macht te bekleden. Uit de formulering blijkt, dat deze "potestas" behalve
zakenrechtelij к ook bestuurlijk is gericht:
"dantesque eisdcm seu malori numero eorundem plenariam potestatem et auctoritatem bona dicte domus seu hospitalis levandi recipiendi et regendi. . .".
D e stichting van het Van-Sambeecksgasthuis (1617), waarin sprake is
van provisoren en gifters als twee verschillende soorten functionarissen,
toont ons eveneens de rogans-formule en de overdracht "in manus":
"item de testateur bidt. . . dat ten eeuwigen daghen sullen gelieven te wesen provisoirs over den voornoemden godtshuyse stellende пае sijns testateurs afflijvicheijt
in hunnen handen allen de goederen deselfs gasthuys metter machten om een goeden
getrouwen man te commiteren tot rentmeester".
Gijsbert van den Broeck (1464) tenslotte bekleedde niet alleen de eerste
procuratoren van zijn gasthuis met bepaalde bevoegdheden, maar hij ver
leende deze ook aan het door deze procuratoren te kiezen dagelijks bestuur.
Dit blijkt voor het algemeen bestuur uit de volgende zinsnede:
"ad implenda sive perficienda idem testator dedit contulit et donavit necnon dat
confert donat per presentes supradictis procuratoribus liberas potestatem facultatcm
auctoritatem et mandatum speciale rogans eosdem quatenus onus premissorum in se
suscipiant et illa que circa premissa necessaria fuerint perficiant et adimpleant pro
ut legalitate et discretioni eorundem plenarie confidit".
Voor het dagelijks bestuur blijkt dit uit het tekstgedeelte waarbij het dage83

lijks bestuur "expressis consensu et volúntate" van de drie bestuurders
verkrijgt:
"plenam et libcram potestatcm et auctoritatem bona dicti hospitalis in toto et in
parte vendendi et alienandi et iterum in aliis bonis seu reditibus hereditariis magis
congruis et securis convertendi ad usum. . .".

Blijven door deze leveringsvormen, met name door de mandatum-formule
en de rogans-formule nog banden bestaan met de "Urheber" van de fundatie, wanneer in een latere periode de levering in het algemeen en dus ook de
twee formules in betekenis zullen afnemen, zullen ook deze banden geheel
worden verbroken, tengevolge waarvan de zelfstandigheid van de fundatie
volledig wordt. Dan zal de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur van de rechtspersoon niet meer steunen op een volmacht in de statuten
maar zal zij rechtstreeks voortvloeien uit de bestuursbenoeming. De vertegenwoordigingsbevoegdheid is dan inhaerent aan het bestuur, het orgaanzijn 51 . De mandatum-formule in minder zakenrechtelij ke maar meer bestuurlijke termen zal tot deze ontwikkeling ons inziens een grote bijdrage
leveren. De groei naar deze volledige zelfstandigheid heeft zich echter in de
periode, die wij nu beschrijven, nog niet voltrokken. Wel hebben zich een
tweetal andere ontwikkelingsverschijnselen voorgedaan, die van bijzonder
belang zijn geweest voor de vervolmaking van het fundatiefenomeen. Hiervan zijn zowel het St.-Antoniusgasthuis en het Jenneke-Hamersgasthuis
als het Zinnelooshuis en de blokken, die nu onze aandacht vragen, duidelijke voorbeelden.
Het St.-Antoniusgasthuis en het Jenneke-Hamersgasthuis
Het St.-Antoniusgasthuis (1361J en het Jenneke-Hamersgasthuis (1582)
vormen vergeleken met de tot nu toe behandelde mannen- en vrouwengasthuizen een voorbeeld van een nieuw stadium in de ontwikkeling van het
fundatiefenomeen.
Het is niet zo zeer het feit, - wat men bij het Jenneke-Hamersgasthuis
zou kunnen denken - dat het gasthuis het enige van de mannen- en vrouwengasthuizen is, dat bij schepenakte is opgericht. Dit behoeft op zich zelf namelijk niets bijzonders te zijn, daar naast de notaris ook schepenen optraden
als instantie, voor welke schenkingen of testamenten werden verleden 52 .
Veel meer onderscheidt zich deze akte van de andere, doordat naast het feit,
dat de elementen van de oprichting van het gasthuis voor het merendeel niet
meer zijn geformuleerd in het schenkings- of testamentaire kader, de stichting van het gasthuis de enige inhoud uitmaakt van de schepenbrief. Zo is
het ook in de notariële akte, waarbij het St.-Antoniusgasthuis werd opgericht. Deze beide akten zijn hierdoor geworden tot louter "stichtingsakte",
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"fundatiebrief ". De naam van de inhoud van de rechtshandeling werd overgedragen op de vorm, waarin de rechtshandeling was gekleed, zodat men
ook deze met "fundatie" aanduidde 53 .
Het autonome karakter van de rechtshandeling, het funderen komt in
beide teksten duidelijk naar voren. Aan dit autonome karakter doet niets af,
dat men de oprichtingsakte van het St.-Antoniusgasthuis een parallel-akte
of een vervolg-akte zou kunnen noemen van het testament van de oprichter
Jan Toenys Vinschot, daar in de akte bij de secundaire dotatie verwezen
wordt naar diens uiterste wil, waarbij aan het gasthuis goederen worden
vermaakt. Een soortgelijke figuur treffen wij bij het Jenneke-Hamersgasthuis eveneens aan, inzoverre de stichting van dit gasthuis mede geschiedt
ter uitvoering van de uiterste wil van de zuster van Jenneke Hamers.
De formuleringen van de oprichting van het gasthuis en die van de regeling van de hele gang van zaken in de instelling hebben zich overigens bij
het St.-Antoniusgasthuis geheel losgemaakt van de schenkings- en testamentaire terminologie. Nergens is er sprake van "testator" ; er wordt steeds
het woord "fundator" gebruikt. Zo is het ook met de bestuursterminologie.
Hier ontmoeten wij nimmer de "executeurs" maar steeds de "provisores"
en hun "regimen" en "gubernatio".
De primaire dotatie zelf is als volgt geformuleerd:
"domum suam et aream cum omnibus et singulis suis structuris et aliis ejus attinentiis universis. . .".

Helaas ontbreekt in de door ons gebruikte afschriften en vertaling - de
oorspronkelijke akte is niet meer aanwezig - een aantal woorden, waaronder
het werkwoord. Uit de gehele verdere terminologie en de opbouw van de
akte mag men echter afleiden, dat hier gestaan moet hebben "ordinavit",
"statuit" ofwel "fundavit. . . ad unum hospitale" of een dergelijke formulering. In de secundaire dotatie, die onmiddellijk op de primaire volgt, is
sprake van "dicte domui seu cui hospitali", zodat men wel mag aannemen,
dat het woord "hospitale" reeds is gebruikt bij de primaire dotatie. Bovendien - en dit pleit voor onze gedachtengang - wordt op het einde van de
akte gesproken van "hospitalis sic ordinati et statuti". Het is intussen ook
mogelijk, dat er nooit een werkwoord en een "ad-opus"-formulermg is
geschreven en dat bij het copiëren van de oorspronkelijke akte de betreffende
woorden niet zijn weggevallen, zodat wij te doen hebben met de stijlfiguur
anakoloet. De bijstellingen en bijzinnen bij het object van de primaire
dotatie zijn zo uitgebreid, dat de ontwerper van de akte zich niet meer bewust geweest kan zijn, dat hij het werkwoord van de hoofdzin nog moest
vermelden en het dus wegliet.
De secundaire dotatie is nog geredigeerd - en dit is voor het secundair
doteren heel gewoon - in de vorm van een making:
"dicte domui seu cui hospitali idem Johannes fundator ejusdem contulit et legavit
ad opus pauperum ejudem domus.. . ".
Cfr. p. 68 en eveneens FEENSTRA I.e. p. 441 voetnoot 247.
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In deze dotatie wordt, zoals wij reeds vermeld hebben, aansluiting gezocht
bij het testament en daarna volgt de gereglementeerde organisatie, die zeer
uitvoerig is en geheel bestuurlijk is toegespitst. De provisores krijgen hier
de bevoegdheid nadere voorschriften voor het gasthuis te ontwerpen:
"et que magistra et alie queque muliercule et alii ibidem hospitandi statutis et ordinationibus ipsorum provisorum dicte domus fercndis pro tempore pro regimine dicte
domus et habitantium in ea tam in temporalibus quam etiam in spiritualibus obedire
tenebuntur".

Slechts de mandatum-formule, de "laudatio" in het koor van de St.-Janskerk
en de acceptatie van hun taak door de bestuurders - dit na de dood van de
fundator, omdat deze zich tijdens zijn leven het bestuur voorbehield vormen reminiscenties aan het oude schenkingsrecht.
Evenzo zij η de formuleringen van de stichtingsakte van het Jenneke-Hamersgasthuis. Ook hier ontmoeten wij nergens meer "testatrix". Er wordt
telkens gesproken van "comparante" en vooral van "fundatrix". In de aan
hef van de akte is sprake van "funderen" als immaterieel funderen:
"omme. . . te funderen zeeckere arme vrouwengasthuys. . .".

Voor het eigenlijke oprichtingselement, de primaire dotatie, wordt wel
niet het woord "funderen" gebruikt, maar de terminologie is toch minder
materieel:
"omme tselve gasthuijs ten effecte te brenghen heeft die voirn. comparante daertoe
gedestineert te laten zeeckere haer acht cameren. . .".

Hierna volgt een uitvoerig gereglementeerde organisatie met een bestuursregeling ("ordinantien poincten ende articulen"), waarin "provisoirs, gifters
en regeerders" worden benoemd, die na de dood van de fundatrix zullen
optreden. Deze moeten op hun beurt weer een rekenplichtige rentmeester
aanstellen en hebben de bevoegdheid de statuten te veranderen.
Slechts op het gebied van de levering blijft ook hier een reminiscentie aan
het oude kader bestaan. De overdracht van de eigendom is als volgt ge
formuleerd:
"Ende om alle tgene voirs. staet voirts te volbrengen ende den voirs. gasthuijs vande
voirs. acht cameren te verzeeckeren ende van tamelycken incomen te versien heeft
die voirn. Johanna fundatrix de voirn. acht cameren. . . wittelick ende erffelick op
gedragen ende overgegeven mr. Willem van emmerick tot behoeff vande voirs. gast
huijs ende fundatie van dien omme de voirs. cameren erfenissen pachten, renten ende
chynsen byden voirs. provisoirs terstont пае haere afflijvicheyt aengeverdt te worde
ne"
"te samen oick mit allen de scepene brieven instrumenten ende munimenten van
sgeens voirs. is mentionerende ende mitten geheel en recht haer inde voirs. brieven
ende den inhoudt van dien ennichssins competerende; ende heeft helmelingen daerop
vertegen in manieren in dien gewoonlyck z y n d e . . . "
"gelovende die voirs. Johanna fundatrix in goeder trouwen als schulderesse principael op haer ende alle haere goeden hebbende ende vercrijgende dese opdrachte
overgevinge ende vertydenisse altyt vast ende stedich te houden sonder wederseggen ende allen commcren calaingicn ende aentael van haerentwegen in sgeens voirs.
staet wesende ofte comende den voirs. gasthuijs aff te doen geheelyck".
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Het Zimeloosbms en de blokken
Ook in de stichtingsakten van het Zinnelooshuis (1442) en de blokken
(±1480) vormt de oprichting van de betreffende instellingen de enige
inhoud van de akte, zodat wij ook hier, omdat tevens de terminologie van de
elementen een waarlijk funderen te zien geeft, kunnen spreken van echte
stichtingsakten, die deze keer voor notarissen zijn verleden 54 .
Er is echter één verschil in de opbouw van de akten, waardoor deze fundaties zich niet alleen onderscheiden van die van het St.-Antoniusgasthuis
en het Jenneke-Hamersgasthuis, maar tevens, vergeleken met deze, een nog
hogere vorm van het stichtingsfenomeen vertegenwoordigen. Bij deze nieuwe
categorie gaat het statutenelement, de gereglementeerde organisatie vooraf
aan de primaire dotatie; ook in waarde gaat het statutenelement vóór de
dotatie en prevaleert het zodanig boven dit element, dat men inderdaad
mag stellen, dat de gereglementeerde organisatie het essentiale van de oprichtingshandeling vormt. Het funderen bestaat, zo zou men kunnen zeggen, in het geven van de statuten, de "ordinancie", zoals deze in de akte
worden genoemd.
Dat het statutenelement het belangrijkste deel van de akte vormt en dat
het zal uitgroeien tot een immaterieel funderen, is reeds merkbaar in het
eerste gedeelte van de overwegingen van de oprichtingsakte van het Zinnelooshuis:
"want voirtijts wilneer Reyner van Arkel in sinen testament off uterste wil bevolen
had den executeuren sijns testaments voirscreven te funderen ende maken eenen
gasthuys bijnnen de de stat van den Bosch met suiker ordinancien dairop te
ordineren ende te declareren, hoe men die armen dairin tot ewigen daghen
houden sali".

In het tweede gedeelte van de overwegingen komt het overheersende
karakter van het statutenelement bijzonder duidelijk naar voren. Daar lezen
wij:
"Ende omdat die ordinancie ten euwighen daghen stenteftich gehouden wordt en
die meyninge oft intencie des voirscreven wilneer Reyners testatoirs ten ewigen
daghen geopenbaert blyft ende dair niet teghen gedaen en wordt in eniger wijs,
manier oft rechten. . . soo eest dat wij.. . als executoirs des testaments des voirscreven wilneers Reyners in der machten ende meyningen ons dairop gegheven ende
bevolen voirscreven is met desen tegenwoordigen die intencie ende meijninge oft
ordinancie des gasthuys voirscreven statueren funderen ordineren openbaren ende
declareren".

Hier wordt dus de ordinancie van het gasthuis, welke bestaat in een declaratie van de uiterste wil van Reinier van Arkel terzake, gestatueerd, gefundeerd enz. Deze bestaat in de onmiddellijk volgende uitvoerige bepalingen, die betrekking hebben op vragen als wie opgenomen kunnen worden,
wat er met de goederen van de zieken moet gebeuren, hoe het bestuur
64
De notariële akte is bij het Zinnelooshuis een uitvoeringsakte van een testament en bij
de blokken een geheel originaire akte, zoals bij het Jenneke-Hamersgasthuis.
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geregeld moet zijn, of men de zieken binden kan enz. Eerst daarna komt pas
de primaire dotatie, waarbij blijkt, dat deze feitelijk reeds geschied is.
"Ende om volcomen bewisinge te doen des gastbuys voirscreven van de goeden
hen beset van den voirscreven wilneer Reyners testatoirs, soe heeft die voirscreven
Henrick in den yersten gecoft dat huys nu dat gastbuys wesende gelegen opt Hinthamereynde ende dairop getymmert een steenen buys. . . " . "
Hierna volgt de secundaire dotatie en de eeuwige overdracht van het "gasthuys ende guede" in handen van de notaris. Deze overdracht is gevat in de
volgende bewoordingen:
"ende wellic guede ende erfrenten in volcomene genochdoninge ende bewisinge des
voirscreven testaments wilneer Reyners voirscreven, soe dragen wij executoirs
voirscreven op in handen des notarys hierondergcscreven dat gastbuys ende guede
voirscreven , om die in aider formen, condicien ende maten ofte manieren als voirscreven is, erfelicken ende tot ewigen dagen te bliven tot behoeff des gasthuys. . . " .
Het prevaleren van het statutenelement boven de primaire dotatie blijkt
ook nog uit andere zinsneden in de oprichtingsakte zoals:
"syn gestaen in presencien my notarys ende getugen hieronder gescreven ende in
presencien alle der ghemeynre gebuer ende der vuurmeesters op Hinthamereynde. . .
die executoirs voirscreven, begherende die voirscreven ordinancie des gasthuys. . .
te lesen, te kundigen ende te openbaren. . ."
alsmede
"ende dieselve ordinancie den gebueren voirscreven gelesen wesende. . ."
en tenslotte
"ende op wellic punten die voirscreven executoirs een instrument ofte meer van my
notarys hieronder gescreven begheert hebben".
In de laatste zinsnede van de akte komt nog eens heel duidelijk het onderscheid tussen de statuten en de bijkomstige dotatie naar voren:
"et ego Rutgerus dictus de Arkel... quorum premissorum fundacioni, ordinancioni,
publicación!, declaracioni pretacti hospitalis ac bonorum resignacioni ac pretactae
donacioni ceterisque aliis et singulis dum sic, ut premittitur, fièrent et agerentur
unacum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula suprascripta
sic fieri vidi et audivi".
Wat het bestuur betreft, is bepaald dat de executeurs, waaronder Hendrik
van Arkel, als zodanig zullen optreden. Na de dood van Hendrik zullen
Everard van Arkel en de vuurmeesters van het Hinthamereinde het gasthuis
regeren. Komt Everard te overlijden, dan zal een andere wettige bloedverwant van Reinier van Arkel hem opvolgen. De vuurmeesters, die in de
approbatie van stadsbestuur van 1445 "verwaerders, mombers of procu56
Van de overdracht van de goederen door Reinier van Arkel aan de executeurs is sprake
in de rekening, die door Hendrik van Arkel als testamentair executeur is opgemaakt over
dcperiodelopende vanaf de sterfdag van Reinier van Arkel, 19 november 1439 tot en met
1 december 1445. Het blijkt, dat intussen twee van de vijf executeurs zijn overleden, namelijk Jan Millinc "doen ter tijt levende ende nu aflivich" en Goessen Brentens, die in de
stichtingsakte niet meer genoemd wordt en dus ook voor de stichtingsdatum wel gestorven zal zijn (VAN ROOIJ, Reinier van Arkel p. 141 e.v.).
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reerders" van het gasthuis worden genoemd, worden door de executeurs
met bepaalde bestuursbevoegdheden bekleed (potestas-formule) en door
de buren van het Hinthamereinde gemachtigd het gasthuis in toekomende
tijden "aan te nemen".
Soortgelijk, maar nog sterker doorgevoerd, is ook de onderlinge verhou
ding van het statutenelement en de primaire dotatie bij de blokken. Na een
lange inleidende overweging, hoe betrokkenen tot het hulp verlenen worden
gebracht (o.a. "ende opdat die devocie ende mynne van goeden menschen,
dairtoe geneigt te vorder mach wassen ende comen ende van aelmissen versien moegen worden") volgen de uitvoerige statuten:
"hebben sy gemaect, gcset ende geordineert zeker punten, articulen ende ordinancien»
пае den w e k k e n die aelmissen, die daer nu toe behoeren ende gegeven sijn en noch
naemaels toe beset gelaten ende gegeven sullen worden, gedeylt ende uutgereyct
sullen w o r d e n " .

In deze ordinancie worden naast de omschrijving van het gebied, waarin
de bedelingen zullen geschieden uitvoerig geregeld het bestuur, de aanwij
zing van de te bedelen personen, de wijze van bedeling, de regeling van de
begrafenis der armen enz.
Eerst dan volgt de primaire dotatie met de leveringsvormen:
" e n d e o m dan die aelmissen van desen aldus te doen, te vermeerderen ende een principael fundament (ende een beginsel) 5 6 4 te maken soe ist voert gestaen voir my
Notarys ende getugen hiernae bescreven, die eerbaere en besceyden man. . .
aensiende den goede wille ende ordinancie ende tgheene dat voirscreven steet, ende
uut sunderlinghcr mynnen ende devocien die hy dairtoe hadde ende heeft met goeden
rypen raide ende voerdachtichhciden gegeven ende opgedragen wittclijckcn, erffelijcken in handen mijns Notarys onderbescreven, in eenre levender giften, sonder die
eenichssins in ennigen toccomenden tyden te moegen wederseggen oft wederroepen,
tot behoef der voirscreven armen. . . te samen metten voirscreven brieven ende met
ten alingen rechte hem ennichsins toebehoerende, ende helmelingen overgegeven
ende dairop vertegen tot behoef der armen voirscreven пае manieren van dien gewoenlyke, belovende dat vast ende stedich te houden ende alle commer ende aensprake van zijnre wegen dairinne wesende densellve aff te doen gehelycken".

Zoals uit deze laatste tekst blijkt, zijn het dus slechts de leveringsformu
leringen, die het fundatiefenomeen in de uitgroei naar een volmaakte rechts
figuur nog in de weg staan. Wanneer deze formuleringen zullen wegvallen,
zal het stichtingsverschijnsel zijn uitgegroeid tot een rechtsfiguur sui generis
in optima forma. Dit zal echter - wij wezen hier reeds op - niet meer ge
schieden in de periode, die wij nu hebben beschreven.
5. S A M E N V A T T E N D E C O N C L U S I E

Wanneer wij aan het einde van dit hoofdstuk de geschetste ontwikkeling
van de rechtsvorm van de Bossche Godshuizen vóór 1629 in grote lijnen
D e woorden "ende een beginsel" komen slechts in twee van de drie akten voor.
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resumeren, constateren wij, dat de Tafel van de H. Geest en het Groot
Gasthuis in hun rechtsvorm de weerslag ondervonden van hun ontstaan in
het kerkelijk kader.
In het licht van onze hedendaagse begrippen mag men op grond van het
feit, dat een corporatief karakter aan de Tafel van de H. Geest geheel vreemd
was, met alle recht concluderen, dat deze instelling vanaf het begin steeds een
stichting is geweest en wel wat wij hebben genoemd een informele stichting,
waarbij de rechtspersoon feitelijk ontstond zonder akte.
Voor het Groot Gasthuis kwamen wij tot de conclusie, dat men aan de
hand van termen als "fundare", "dotare", "fundatio" en "truncus" terecht
mag stellen, dat ook deze instelling bij zijn oprichting een stichtingskarakter,
eveneens de informele stichtingsvorm, bezat. Anderzijds stelden wij tevens
vast, dat niet alleen de behoefte aan een personen-substraat achter het rechtssubject, maar ook een economische noodzaak een corporatieve benaderingswijze in de hand werkten, die het stichtingskarakter wel eens vervaagde.
Aan de wieg van de andere Godshuizen stonden wereldlijke personen. Dit
feit werkte door in de wijze van oprichten. Richtte een wereldlijke persoon
een gasthuis op, dan geschiedde dit - in tegenstelling met voorheen, toen
het gasthuis vooral feitelijk ontstond - in een formele vorm en wel bij een
notariële akte: de schenking of het testament (legatentestament "ad pias
causas"). Uit deze oprichtingshandeling "nieuwe" stijl heeft het fundatiefenomeen zich ontwikkeld en wel door omvorming van de elementen van
deze handeling. Dit werd vooral ook veroorzaakt door de incorporatie in
de testamentaire handeling van een exogene factor, het woord "fundare"
en zijn equivalenten. Deze exogene factor was zo belangrijk, dat het nieuwe
handelen hierdoor zijn eigen kleed kreeg, waarin het voortaan een volwaardige rechtshandeling was, die een rechtsinstelling sui generis tot gevolg had.
De wereldlijke Bossche Godshuizen geven van de ontwikkeling van dit
stichtingsfenomeen een mooi beeld. Wij hebben bij de beschrijving van dit
ontwikkelingsbeeld deze wereldlijke Godshuizen in drie categorieën onderscheiden.
De eerste categorie, welke wordt gevormd door al de mannen- en vrouwengasthuizen op twee na, zijn alle opgericht in het schenkings- of testamentaire kader. Wij hebben de oprichtingshandelingen van deze instellingen
geanalyseerd en daarbij bezien: de primaire dotatie, de secundaire dotatie,
de gereglementeerde organisatie alsmede de leveringsvormen en de executele. Hierbij constateerden wij, dat de meest met de schenking en het testament verwante fundatievorm die was, waarbij de oprichting van de liefdadige instelling was gegoten in de vorm van een overdracht van een huis
e.d. aan een ander persoon, die gekwalificeerd eigenaar werd, de figuur van
de zogenaamde afhankelijk stichting of trustconstructie. Deze figuur, waarbij dus aanvankelijk de instelling geen rechtspersoonlijkheid bezit, maar
waarbij de gekwalificeerde eigendom wel dikwijls spoedig uitgroeit tot een
rechtssubject, kwam ook bij de Godshuizen voor.
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Het grootste deel van de mannen- en vrouwengasthuizen werd echter in
het leven geroepen als een zelfstandige stichting, een stichting-rechtspersoon, waarbij het Godshuis onmiddellijk rechtssubjectiviteit bezit. Aanvankelijk was het eerste element van de oprichtingshandeling bij deze stichtingen nog geformuleerd als een vermogensafzondering in de vorm van een
schenking of making. Er ontbrak echter een begiftigde als toekomstig eigenaar. Het schenken en het maken was doelgericht geformuleerd in uitdrukkingswijzen als "ad opus" en dergelijke. De "Zweckwidmung" had de
eigendomsformulering verdrongen.
Op het einde van de veertiende eeuw werden in de akten van de Bossche
mannen- en vrouwengasthuizen voor de formulering van het eerste element
van de oprichtingshandeling termen gebruikt, waarin de vermogensafzondering niet louter meer geschiedt in de vorm van een doelgerichte schenking
of making in woorden als "donare" "legare" etc. Voortaan werden in verbinding met deze woorden termen gebruikt als "fundatio", "dotatio", " d o s "
en "eleemosyna". Deze woorden vinden hun plaats niet zonder meer in de
gewone schenkings- en testamentaire terminologie, terwijl bovendien bij het
gebruik van deze termen het schenken en maken niet meer gericht is op
personen, maar op iets materieels. Door het feit, dat twee woorden gebruikt
werden, van welke het laatste een meer verzelfstandigd iets aanduidt,
begon het primair doteren zich los te maken van het "donare" en "legare".
Bij de vierde wijze waarop het eerste element der oprichting is geformuleerd, heeft het primair doteren zich losgemaakt van de schenkings- en
testamentaire terminologie en heeft het een eigen uitdrukkingswijze gekregen. De woorden "donare" en "legare" en andere equivalenten komen
niet meer voor, maar de vermogensafzondering wordt weergegeven enkel
door woorden als "fundare", "maken", "instituere" etc. Met deze vierde
wijze was de doorbraak naar een eigen rechtshandeling definitief, ook al
zouden in de totale formulering van de akte reminiscenties aan de schenkings- en testamentaire terminologie blijven bestaan.
Evenals bij de primaire dotatie valt ook in de formulering van de secundaire begiftiging een variëteit van uitdrukkingsvormen waar te nemen, die
eveneens een evolutie in dit onderdeel van de oprichtingshandeling betekent. De uitdrukkingen zijn mutatis mutandis dezelfde als die van de
primaire dotatie. Nieuw is hier echter, dat de Godshuizen zelf dikwijls als
begiftigden optreden en dat voor deze begiftiging zelfs een eigen term
"dotare" wordt gebezigd.
Het element, dat in bijzondere mate heeft bijgedragen tot de verzelfstandiging van het gedoteerde, vormden de bepalingen, waaronder de primaire
en secundaire dotatie geschiedden. In praktisch alle akten die wij geraadpleegd hebben, was de inhoud van de bepalingen niet meer een last of een
voorwaarde. Niet alleen zijn de bepalingen in de akten meestal zo talrijk,
dat daardoor het simpele last- en voorwaardekarakter wordt overschreden,
maar ook de inhoud ervan is zo veelsoortig van aard en zodanig geformuleerd, dat wij van een echte bestuursorganisatie moeten spreken. In dit
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onderdeel heeft de formele stichting geprofiteerd van de praktijk, die met
betrekking tot het orgaan van de kerkelijke liefdadige instellingen in corporatie en informele stichtingsvorm bestond. Tegelijkertijd was ook de
situatie binnen het groeiend stichtingsfenomeen gunstig. De hier gebruikelijke "manufidelis" of "executeur" was uitermate geschikt om onder invloed van de bestaande kerkelijke orgaanpraktijk omgevormd te worden
tot een echt bestuur. Dit moest aanvankelijk zijn bevoegdheden en eigendommen, bestemd voor het gasthuis, verkrijgen via de leveringsvormen en
de mandatum-, auctoritas-, en rogans-formuleringen, maar op den duur zal
het deze rechtsfiguren steeds minder behoeven, al zullen er nog wel steeds
reminiscenties aan deze rechtsfiguren in de akten blijven bestaan.
Het St.-Antoniusgasthuis en het Jenneke-Hamersgasthuis betekenden een
nieuw, belangrijk stadium in de ontwikkeling van het stichtingsfenomeen.
Deze instellingen werden namelijk opgericht bij akten, die geen vormen meer
waren van het schenkings- en testamentaire kader maar voorbeelden van een
nieuwe akte, de stichtingsakte, ook zonder meer "fundatie" genoemd. Deze
akte wordt gekenmerkt door het feit, dat de oprichting van een gasthuis
haar enige inhoud uitmaakt; tegelijkertijd is ook de oprichting qua formulering - een enkele reminiscentie aan de herkomst daargelaten - niet meer
gegoten in schenkings- of testamentaire termen.
Ook in de stichtingsakten van het Zinnelooshuis en de blokken (de derde
categorie) vormt de oprichting der instellingen de enige inhoud van de akte,
zodat wij ook hier - omdat tevens de terminologie van de elementen, behoudens een enkele uitzondering, een waarlijk funderen te zien geeft - kunnen spreken van echte stichtingsakten. Er is echter één belangrijk verschil
in de opbouw van de akten, waardoor deze fundaties zich niet alleen onderscheiden van de instellingen van de tweede categorie, maar tevens daarmede
vergeleken een nog hogere vorm van het stichtingsfenomeen vertegenwoordigen. Bij deze nieuwe categorie gaat het statutenelement, de gereglementeerde organisatie, vooraf aan de primaire dotatie. Ook in waarde gaat
het statutenelement vóór de dotatie en prevaleert het zodanig boven dit
element, dat men inderdaad mag stellen, dat de gereglementeerde organisatie het essentiële van de oprichtingshandeling vormt. Het funderen bestaat
bij deze akten in het geven van de statuten, "de ordinancie". Het zijn slechts
de leveringsvormen of de reminiscenties hieraan, die het fundatiefenomeen
in de uitgroei naar een volmaakte rechtsfiguur nog in de weg staan. Wanneer
deze formuleringen geheel zullen wegvallen, zal het stichtingsfenomeen
zijn uitgegroeid tot een rechtsfiguur sui generis in optima forma. Dit zal
echter niet meer geschieden in de periode, die wij hebben beschreven.
Bij een vergelijking van de stichtingsakten, zoals die werden geformuleerd
in de jaren voor het tot stand komen van de Wet op stichtingen van 1956,
met de fundatiebrieven van het Zinnelooshuis en de blokken, mag men
ons inziens terecht concluderen, dat de formulering in de akten van vóór
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1956 in het gestalte geven aan het stichtingsfenomeen in een essentieel opzicht ten achter is gebleven bij de genoemde middeleeuwse fundatiebrieven.
In de jongste akten bleef immers de afzondering van het vermogen het
primaire element van de stichting, terwijl in de middeleeuwse stukken de
statuten het bepalend element waren geworden en de dotatie naar het tweede
plan was teruggedrongen. Als in de Wet op stichtingen gebroken wordt met
de tot dan toe in de heersende jurisprudentie bestaande eis van vermogensafzondering en het essentiële van de stichting voortaan bestaat in het tot
stand brengen van een organisatie, die zelfstandig aan het rechtsverkeer
deelneemt, dan vinden wij het voorspel hiertoe reeds in de praktijk van de
fundatiebrieven van vijf eeuwen geleden. Al moge dan het rechtsdenken
met betrekking tot het stichtingsfenomeen in de loop van deze vijf eeuwen
een grote evolutie hebben ondergaan, de notariële praktijk en het jurisprudentierecht vóór 1956 bleven in Nederland ten achter bij de scheppende
kracht van de middeleeuwse rechtspraktijk 66 .
Aan het einde van deze beschrijving onze beschouwingen overziende, geven wij dan ook gaarne uiting aan onze bewondering voor de wijze, waarop
de middeleeuwse rechtspraktijk organisch en geleidelijk uit bestaande rechtsfiguren nieuwe rechtsvormen wist te scheppen, om daardoor te kunnen
beantwoorden aan de eisen, die het civiele rechtsverkeer aan haar stelde.

5
" Bij SCHOLTEN-BREGSTEIN, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, Zwolle 1 9 4 5 ^ . 194
lezen wij nog, dat een stichting is een door een eenzijdige verklaring in het leven geroepen
rechtspersoon, welke verklaring moet inhouden de afzondering van een vermogen voor
een bepaald ideëel doel met aanduiding op welke wijze het vermogen zal worden beheerd
en gebruikt (organisatie).
In Vertegenwoordiging en Rechtspersoon van V A N DER G R I N T E N p. 292 lezen wij echter,
dat de oprichting ener stichting geschiedt door een rechtshandeling van een of meer personen - de oprichters - gericht op het tot stand brengen van een organisatie, die zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt. Ofschoon de omschrijving van de stichting in art. ι
der Wet op stichtingen wijst in de richting, dat het vermogen een essentiale is van de
stichting (eveneens art. 3, 2e lid), toont de geschiedenis van de wet volgens V A N DER
G R I N T E N echter duidelijk aan, dat de wetgever dit niet heeft bedoeld (o.e. p . 295). D e op
richting van een stichting bij testament heeft volgens V A N DER G R I N T E N inzoverre een
eigen karakter, dat zij in een onmiddellijk verband moet staan met een vermogensrech
telijke beschikking. Anders gezegd: voor een testamentaire stichting acht V A N DER
G R I N T E N vermogenstoekenning aan de stichting wel onontbeerlijk. Dit volgt zijns in
ziens uit het karakter van het testamentaire beschikkingsrecht (o.e. p . 29;).
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HOOFDSTUK III

H E T BESTUUR VAN D E G O D S H U I Z E N

I. A L G E M E N E

ORIËNTERING

Vroegen wij ons in het tweede hoofdstuk af, hoe de Godshuizen optraden
in het civiele rechtsverkeer, nu zal worden nagegaan hoe het gesteld was
met het bestuur van deze instellingen.
Omdat het gasthuis aanvankelijk steeds ontstond in het kerkelijk kader
en wel als onderdeelof dependance van een klooster dan wel in stifts verband,
werd niet alleen het dagelijks bestuur meestal door geestelijken gevoerd,
maar berustte in het begin ook het opperbestuur over de gasthuizen bij de
kerkelijke overheid. In het Romeins recht stonden alle liefdadige instellingen
onder het toezicht van de bisschop, die een "jus visitandi" bezat ten aanzien
van deze instituten. Aan hem moest jaarlijks rekening en verantwoording
worden gedaan, terwijl vervreemding van onroerende gasthuisgoederen
zijn goedkeuring behoefde. Op zijn beurt was de bisschop over zijn beleid
terzake verantwoording schuldig aan de aartsbisschop. Dit kerkelijk kader
bracht voorts met zich mede, dat de gasthuizen in het Romeinse recht
dezelfde privileges bezaten als de kerken en kloosters 1 .
In grote lijnen vinden wij deze rechtstoestand van de liefdadige instellingen op bestuurlijk gebied terug in de praktijk en het recht, grotendeels
gewoonterecht, van de middeleeuwen 2 . Eerst in de veertiende eeuw zal het
geschreven canonieke recht nieuwe voorschriften te zien geven. Dit echter
als weerslag van veranderingen, die zich inmiddels in de praktijk hadden
voltrokken 3 .
Omstreeks de dertiende eeuw beginnen zich namelijk - wij zagen het
reeds in het tweede hoofdstuk - secularisatie-tendensen af te tekenen met
betrekking tot de armenzorg en het gasthuiswezen. Deze tendensen zijn
1
IMBERT o.e. p . 27-31 en JOUBERT o.e. p . 31-33. D e liefdadige instellingen worden samen
met de kerken en kloosters behandeld in de Justiniaanse Codex 1.2 onder de titel " D e
Sacrosanctis Ecdesiis" en in de Novellae 131 onder de titel "Ecclesiasticis Titulis".
In beide boeken worden zij met kerken en kloosters begrepen onder de uitdrukking
"venerabiles domus vel loei" (JOUBERT o.e. p. 31). Intussen bezat elke civis een "actio
popularis" o m de oprichting te doen effectueren, hetgeen geschiedde door de "praeses
provinciae". Justmianus bedreigde de nalatige bisschop met goddelijke straffen en keizerlijke "indignatio" (JOUBERT o.e. p . 33).
1

IMBERT o.e. p . 44 en JOUBERT o.e. p . 57 en p . 93.

s

IMBERT o.e. p . 55-56 en p . 233-238; JOUBERT o.e. p . 94.
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ook waar te nemen in de bestuursvorm van de liefdadige instellingen. Het
is een complex van factoren, die tot de inzet van de verburgerlijking van deze
instituten hebben bijgedragen. Hierbij moge onmiddellijk worden opgemerkt, dat deze factoren niet werden bepaald door nieuwe ethische zienswijzen, maar dat zij vooral werden gevormd door feitelijke omstandigheden.
De inzet van dit secularisatie-verschijnsel moet vooral verklaard worden
tegen de achtergrond van de herleving van de steden in Europa en het daarmede gepaard gaande ontstaan van stadsbesturen en burgerij. Dit begint
in de tiende en elfde eeuw, maar eerst op het einde van de elfde eeuw en in
het begin van de twaalfde eeuw ontstaat de stad in de volle zin des woords:
een versterkte en ommuurde vestiging, bewoond door een vrije bevolking,
die zich aan handel en nijverheid wijdt en die een eigen rechtstoestand,
eigen rechtspraak en plaatselijke autonomie bezit. Elke stad was een wereldje op zich zelf met een onbegrensd exclusivisme en protectionisme. Het
gevolg van dit exclusivisme was een sterke solidariteit onder de burgers.
Met hart en ziel waren zij hun kleine vaderland toegedaan. Met hen komt
voor het eerst na de oudheid in de geschiedenis van Europa weer de burgerzin op 4 . Het kon niet anders of de aanwezigheid van deze nieuwe grootheden:
stad, stadsbestuur en burgerij en de hen begeleidende verschijnselen zouden
invloed hebben op de armenzorg en het gasthuiswezen, temeer omdat ook
de verdere omstandigheden zeer gunstig waren.
Daar is onder andere het feit, dat in het beheer van de liefdadige instellingen misbruiken voorkwamen, welke de kerkelijke overheid ging bestrijden. Wat lag er meer voor de hand dan dat de kerkelijke overheid,
die vroeger alleen maar een beroep kon doen op geletterde geestelijken, nu
ook ontwikkelde leken, stadsbestuurders en andere vooraanstaande patriciërs, in het beheer van de liefdadige instellingen betrok. Dit assisteren
van wereldlijke personen in het tijdelijke beheer van de üefdadige instellingen werd aanvankelijk nog zuiver beschouwd als een inschakeling van
gelovigen in kerkelijke activiteiten. De kerkelijke overheid zag toen in de
leken nog niet exponenten van een nieuwe macht, die later afbreuk zou
gaan doen aan haar "direction supérieure". Een voorbeeld van de door de
kerk gevolgde gedragslijn in de onderhavige materie geeft het concilie
van Vienne (1311-1312). Het concilie, dat de misbruiken, die in het bestuur
van de gasthuizen bestonden, wilde opheffen, verbood in het algemeen het
bezit van een hospitale als beneficium, terwijl het voorschreef, dat het bestuur moest worden toevertrouwd aan mannen, die hiervoor geschikt
waren en die te goeder naam en faam bekend stonden. Deze mannen
moesten alvorens hun functie te aanvaarden een eed afleggen en een inventaris opmaken van de gasthuisgoederen. Jaarlijks moesten zij aan de bisschop of een andere door hem gedeputeerde rekening en verantwoording
1

Zie voor de stedenvorming HENRI PIRENNE, Les villes du moyen âge, Bruxelles 1927
en VAN DER HEYDEN-HERMESDORF, Aantekeningen bij de Geschiedenis van het Oude
Vaderlandse Recht, Nijmegen-Utrecht 1958, p. 132.
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afleggen5. Door deze bepaling was voortaan ook wettelijk in de steden de
weg vrij voor de inschakeling van de ontwikkelde stadsbestuurders en
patriciërs.
Anderzijds bedenke men, dat de besturen der steden van hun kant een
groot belang hadden bij een goed verzorgd armenwezen en een goed functionerende gasthuiszorg, zodat zij daar, waar zij niet werden geïnviteerd
tot het medebeheren, zichzelf wel zullen hebben aangediend, terwijl zij
voorts, als hun wel door de kerk om assistentie was gevraagd, hun macht
wel spoedig zullen hebben trachten uit te breiden.
Dit geldt trouwens in dezelfde mate voor de burgerij. De rijke handelslui
en later ook de ambachtslieden hebben zich met groot zelfbewustzijn doen
gelden in het gehele stedelijke gemeenschapsleven, waar zij zich in de verschillende sectoren een plaats wisten te veroveren. Wij zien deze groeperingen niet alleen verschijnen in het bestuur van de stad, maar ook in het
beheer van de tijdelijke zaken van de kerk. In het beheer van de kerkfabrieken en de tafels van de H. Geest werden zij al vroeg deelgerechtigd
en kwam het accent voortaan praktisch geheel bij hen te liggen.
Tenslotte - en hierdoor wordt een zeer grote bijdrage geleverd tot de
secularisatie van het armenwezen en de gasthuiszorg - gaan rijke particulieren,
gilden en verschillende wijkgroepen der stad uit bewogenheid voor de
evenmens, ter liefde Gods, in het belang van eigen zieleheil en ook uit een
bepaalde trots en fier zelfbewustzijn, zelf liefdadige instellingen oprichten
(formele stichting), waarbij de stichting zodanig gereglementeerd wordt,
dat zij geïncorporeerd blijft in het wereldlijk kader en "ab origine" onttrokken is aan de jurisdictie van de kerkelijke overheid 6 .
Nauw samenhangend met deze secularisatie - tendensen is het verschijnsel,
dat het aantal organen, die ten aanzien van het gasthuis een bestuursfunctie
vervulden, zich begon uit te breiden. Werd tot op heden in het algemeen het
bestuur van het gasthuis gevoerd op twee niveaus, dat van de rentmeester
en dat van het toezichthoudend orgaan ("direction supérieure" "superintendentie" of "oppervoogdij"), van nu af treedt dikwijls tussen deze twee
categorieën een nieuwe groep op. Deze wordt gevormd door de zogenaamde
"provisores", in het Duits "Pfleger" geheten. Dit verschijnsel is door
REICKE "Spitalpflegschaft" genoemd, analoog aan de "Kirchenpflegschaft"
die zich met betrekking tot het bestuur van de kerken voltrok 7 .
Begon de secularisatie aanvankelijk vooral op het laagste en middelste
niveau (bij de door de burgerij opgerichte liefdadige instellingen is het
6

IMBERT o.e. p. 233 e.v. en JOUBERT o.e. p. 94.

* Zie hiervoor het tweede hoofdstuk.
7
"Die regelmässige Form der Verfassung vind Verwaltung der bürgerlichen Spitäler
ist gekennzeichnet durch eine Dreiteilung der Leistungsgewalt", REICKE, Das deutsche
Spital Bd. 1. p. 207 en Bd. 11 p. 53 e.v. REICKE ziet ons inziens de provisoren te veel als
"Ratsdeputationen". Dikwijls zullen zij dit zeker in latere tijd wel geweest zijn. Wij zullen
echter zien, dat er vooral in het begin ook provisoren optraden, die niet van de stadsregering afhankelijke personen waren.
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laicale bestuurskarakter op deze twee niveaus en soms zelfs op het derde
niveau van het begin af aanwezig) later zal zich de verwereldlijking ook in
de top, in de sector van de "superintendentie" openbaren en uiteindelijk
zelfs zodanige vormen aannemen, dat een volledige laïcisering van het gasthuiswezen hiervan het gevolg zal zijn. Hieraan is een levendige competentiestrijd tussen kerkelijke en wereldlijke overheid voorafgegaan, een proces,
waarvan wat 's-Hertogenbosch betreft dit hoofdstuk een beschrijving zal
geven.
Intussen kunnen wij vaststellen, dat tengevolge van de bovenomschreven
factoren het kerkelijk gasthuis in de dertiende eeuw zijn monopolie - positie
verloren had, doordat het naast zich een wereldlijk gasthuistype zag verschijnen.
De aldus in de praktijk als gevolg van deze ontwikkeUng groeiende onderscheiding tussen twee soorten gasthuizen en het veranderende gewoonterecht, alsmede de voorschriften van het concilie van Vienne zouden hun
weerslag vinden in de geschriften der canonisten. Deze gaan sedert de
veertiende eeuw in hun commentaren op de Clementinae, waartoe ook de
cañones van het concilie van Vienne behoorden, onderscheid maken tussen
kerkelijke en wereldlijke gasthuizen, die zij respectievelijk "loca religiosa"
("loca publica") en "loca profana" ("loca privata") noemen, terwijl zij
aan deze benamingen twee soorten rechtstoestanden verbinden 8 .
De "locus religiosus" werd met bisschoppelijke toestemming opgericht.
Door deze toestemming, die zowel te voren als achteraf kon worden gegeven, werd de instelling onder het "corpus" van de kerk gebracht, waardoor
zij "voor eeuwig" een kerkelijk goed werd en in principe niet meer bestemd
kon worden "ad mundanos usus" 9 . De instelling viel voortaan onder de
jurisdictie van de bisschop. Evenals in het Romeinse recht verkreeg deze
een "jus visitandi", terwijl hem jaarlijks rekening en verantwoording over
het beheer moest worden gedaan. Voor een eventuele noodzakelijke verkoop van gasthuisgoederen was zijn toestemming nodig.
Het religieuze karakter van het gasthuis bracht voorts met zich, dat de
gasthuizen dezelfde privileges bezaten als de kerken en kloosters. Sommige
privileges waren stilzwijgend aan de status van "locus religiosus" verbonden, zoals de veertigjarige verjaringstermijn, de reële immuniteiten, de
principiële onvervreemdbaarheid van goederen, alsmede het asylrecht.
Andere voorrechten moesten echter uitdrukkelijk worden verleend, wilde
men zich er op kunnen beroepen. Hiertoe behoorden het recht om een altaar,
kapel, kerkhof of klok te bezitten, de exemptie van het bijdragen in de
9

9

IMBERT o.e. p. 56 en p. 67 e.v. en JOUBERT o.e. p. 93 tot en met

95.

"Et sunt hae diversae species hospitalium (xenodochium, brephotrophium, gerontocomiuin) et talia loca videntur quod quilibet possit faceré propria auctoritate... Videtur
tarnen dicere. .. quod nemo sine auctoritate episcopi talem locum possit construere et
est verum quod non reputatur religiosus, quo ad hoc quod de corpore ecclesiae intelligatur, nisi authoritas episcopi interveniat, vel a principio, vel ex post facto. . . " (Hostiensis. Summa, De religiosis domibus nr. 1-3. Geciteerd door IMBERT o.e. p. i n ) .
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tienden alsmede vrijstellingen van sommige belastingen 10 . Of men te doen
had met een "locus religiosus", was dan ook gemakkelijk af te leiden uit
het bezit van een altaar, kapel, kerkhof en vooral ook een klok 11 .
Evenals bij kerken en andere kerkelijke instellingen gold ook voor de
gasthuizen de regel: "patronum faciunt dos, aedificatio, fundus". Op
grond hiervan presenteerde de patroon zijn candidaat voor het rectorschap
ter confirmatie en institutie aan de bisschop. Het kon in de oprichtingsakte
echter anders geregeld zijn 12 .
Het gasthuis, dat niet met bisschoppelijke toestemming werd opgericht,
was geen "locus religiosus" maar een "locus profanus". Het viel volgens
de meeste canonisten dan ook niet onder de rechtsmacht van de kerk.
Sommige juristen hebben op grond van het feit, dat de bisschop de zorg had
over alle personae miserabiles ook voor het wereldlijk gasthuis een bisschoppelijk "jus visitandi" bepleit. De "loca profana" bezaten in het algemeen geen privileges, zoals de "loca religiosa" 13 . Wij zullen zien, dat er in
de praktijk ook wel overgangsfiguren en overgangsvormen voorkomen,
waarbij sprake is van gedeelde superintendentie en rechtsmacht.

2. H E T B E S T U U R V A N DE G O D S H U I Z E N I N H U N

BEGINPERIODE

De Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis als loca religiosa
De Tafel van de H. Geest
Een zeer duidelijke exponent van de bovengeschetste ontwikkeling is
de Tafel van de H. Geest. Deze nieuwe organisatievorm van de parochiële
caritas is wel het meest markante voorbeeld van de invloed, die de opkomst
van steden en burgerij hebben gehad op de armenzorg. Deze nieuwe tafel
der armen onderscheidde zich immers juist hierin van de Karolingische
matricula, dat zij, ofschoon parochieel in haar werking, niet door de pastoor
bestuurd werd, maar door burgers, en wel vooraanstaande parochianen,
H.-Geestmeesters genoemd, die gekozen werden door de parochiegemeenschap. Het nauwe verband, dat er tussen de burgerij en deze nieuwe armentafel bestond, blijkt uit het feit dat de oudste voorbeelden van deze Tafel
van de H. Geest voorkomen in die steden in Vlaanderen, die het vroegst tot
10

IMBERT o.e. p. 74

c.v.

11

" A n hospitalia censcantur publica vel privata, si non apparet an authoritate episcopi
sint constructa, nam si ibi est campana, quae publice pulsatur, signum est illam esse
publicam et subiectam esse episcopis". Panormitanus VII, 194, in c. Dilccti X, V 33, 10;
geciteerd door IMBERT o.e. p . 86. "Talia hospitalia cum ecclesia vel altari, coemeterio vel
alio iure parochiali, vel quae sunt perpetua et religiosa erigi n o n possunt sine authoritate
diocesani. . . " (Glossa in C. 2 Clem 3, 11 v.altare. Geciteerd door GILLET, La personnalité juridique en droit ecclésiastique, Malines 1927, p 113).
12

13

JOUBERT o.e. p. 93.

JOUBERT

o.e. p. 95-96.
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economische en politieke ontwikkeling zijn gekomen, waarvan o.a. Brugge
een duidelijk specimen is.
Helaas bezitten wij te weinig gegevens om de oudste bestuursvorm van
de Bossche Tafel van de H. Geest nauwkeurig te bepalen. Door plaatsing
van de Bossche Tafel in het algemeen kader en door vergelijking met de
bestuursvorm van de kerkfabriek van St.-Jan, welke aan eenzelfde burgerlijke geest zijn ontstaan dankte, menen wij toch wel in grote lijnen deze
bestuursvorm te kunnen bepalen.
In de oudste stukken, die van de Tafel van de H. Geest bekend zijn, namelijk schepenbrieven van de jaren 1288 (13 januari), 1295 (7 juli), 1296
(6 juli), 1300(24 april), 1309 (17 juli), 1311 (11 augustus), 1312 (3 juli) en
1315 (21 augustus) is sprake van de "procurator "van de Tafel van de H.
Geest 14 . Slechts in een tweede akte van 1312 (15 september) wordt gesproken van twee provisoren 16 . Bij eerste oogopslag zou men kunnen
denken, dat met deze provisoren bedoeld zijn de H.-Geestmeester of rector,
die belast was met de uitdelingen, alsmede de ordinaris-rentmeester, die met
de administratie van de goederen van de Tafel was belast, welk onderscheid
wij aangetekend vinden bij V A N OUDENHOVEN 1 6 . Wij hellen bij nader
onderzoek over naar een andere verklaring. Wij zouden namelijk in de twee
provisoren van de akte van 15 september 1312: Arnoldus de Waderle en
Johannes Lyscop, de provisoren willen zien van het tweede bestuursniveau. Er is immers reeds een procurator, die op 3 juli 1312 in hetzelfde
jaar optreedt, namelijk Johannes Spierinc.
Als deze veronderstelling waar zou zijn, dan betekent dit, dat de invloed
van het stadsbestuur in het beheer van de Tafel reeds vroeg aanwezig was,
want Arnoldus de Waderle en Johannes Lyscop treden de 11e augustus
1311 bij het bovenvermelde transport aan de procurator van de Tafel van
de H. Geest op als schepenen. Daar de schepenen na een jaar aftraden,
waren de genoemde personen in 1312 geen schepen meer, maar gezworenen
en wellicht als zodanig belast met het provisorschap van de Tafel van de
H. Geest. Men kan immers moeilijk aannemen, dat deze twee personen, die
in 1311 nog schepen zijn, beiden in 1312 - zuiver als particulier, zonder dat
er een band bestond met het stadsbestuur - tot provisor zijn benoemd. Wij
menen te mogen stellen, dat - evenals elders aanvankelijk ook het geval
was - de meester in het begin werd aangesteld door de burgers en dat eerst
later, wellicht omstreeks het jaar 1312, de schepenen de taak van de burgerij
zijn gaan overnemen en gezworenen namens stadsbestuur hebben belast
met het provisorschap over de meester. Dit verschijnsel was volgens Withof
het onvermijdelijke gevolg van de grote aangroei der bevolking, welke het
14

Go.A.arch. H. Geesthuis.
Go.A.arch. H. Geesthuis.
1· Deze noemt overigens in zijn lijst van de meesters dezer instelling (welke lijst loopt van
1268 tot 1630) telkens maar één meester. Over de jaren rond 1312 vermeldt hij intussen
geen H.-Geestmeester; 1305 is het laatste jaar vóór I3i2,dathij noemt; 1323 het volgende.
De lijst is zeer onvolledig en vaak onjuist.
15
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onmiddellijke bestuursvermogen der burgerij onpraktisch maakte. De vertegenwoordigers der bevolking in het stadsbestuur waren het meest geschikt
om de taak der parochianen over te nemen 17 . Dit kan in 's-Hertogenbosch
des te eer het geval geweest zijn, omdat de kerk van St.-Jan, zoals wij zagen,
aanvankelijk eigenlijk de enige parochie der stad was, zodat de Tafel behalve een parochiële ook een de gehele stad omvattende liefdadige instelling
was.
Opvallend is het, dat zich ten aanzien van de kerkfabriek van St.-Jan,
de zusterinstelling van de Tafel van de H. Geest, schijnbaar een analoge
ontwikkeling heeft voltrokken. Volgens CUPERINUS werden de kerkmeesters
in 1328 door de schepenen gekozen. MOSMANS meent hieruit te mogen
concluderen, dat vanaf dit jaar de schepenen de taak van de burgerij overnamen 18 . De suggestie van V A N OUDENHOVEN, dat bij de magistraat reeds
vroeg de "superintendentie ende oppervoochdije" van de Tafel van de
H. Geest berustte en dat door en uit haar de meester of rector werd gekozen,
wordt in deze gedachtengang meer begrijpelijk.
Ofschoon het bestuur der Bossche Tafel wel steeds door wereldlijke
personen, eerst burgers-parochianen later schepenen, zal zijn gekozen,
menen wij toch de instelling ook bestuurlijk, zeker voor wat haar beginperiode betreft, evenals de kerkfabriek als een "locus religiosus" te mogen
aanmerken. Daarvoor was zij in die eerste periode van haar bestaan ( ^ 1210
— ± 1295) te nauw met de St.-Janskerk verbonden, zodat men ons inziens
toch moeilijk kan staande houden, dat de kerkelijke overheid niet mede
een beslissende stem bij de "superintendentie" heeft gehad. Voor de juistheid van deze mening blijft intussen ook de verdere ontwikkeling van het
instituut van de Tafel van de H. Geest een waarborg. Eerst toen de Tafel
aan de oostzijde van de Hinthamerstraat over een eigen gebouw beschikte,
lag de weg naar een verdergaande en werkelijke secularisatie open.
Het Groot Gasthuis
Hetgeen in de twee eerste hoofdstukken vermeld werd over het Groot
Gasthuis, toont overduidelijk aan, dat deze.instelling in de eerste periode
van haar bestaan een ware "locus religiosus" was. De instelling stond aanvankelijk onder bisschoppelijk gezag. De constituerende bevoegdheid met
betrekking tot het gasthuis berustte geheel bij de bisschop. De bepalingen,
die de bisschop van Luik in 1277 geeft, betreffen niet alleen de zusters en de
broeders maar ook de zieken en de tijdelijke aangelegenheden van het huis1*.
De status van "locus religiosus" en de daaruit voortvloeiende rechtsmacht
van de bisschop komen op het einde van de statuten nog eens uitdrukkelijk
naar voren, als de bisschop bepaalt, dat al het voorafgaande is gegeven met
17
le

19

WiTHOF o . e . d . I p . 110.
MOSMANS, De St.-Janskerk p. 72.

Men kan het geven van deze bepalingen inderdaad zien als een "authoritas episcopi
intervenire ex post facto", waarvan HOSTIENSIS spreekt, als hij handelt over de "locus
religiosus" (HOSTIENSIS, Summa, De religiosis domibus 1-3).
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behoud van zijn gezag en dat van zijn opvolgers. Aan hem en zijn opvolgers
behoren, zo zegt hij, het toezicht en de zorg over de religieuze huizen in het
diocees. Deze zorg gaat uit boven die voor andere instellingen 20 . Andere
feiten, die kenmerkend zijn voor het religieuze karakter van het gasthuis,
zijn het bezit van een klok, een kerkhof, een kapel en (wat later het geval
zal zijn) een parochiekerk. Wij hebben reeds gezien en zullen hierna nog
zien, dat de instelling hierover beschikte.
Berustte dus de jurisdictie ten aanzien van het gasthuis bij de bisschop, de
omstandigheid dat het bisdom Luik een zeer uitgestrekt gebied omvatte,
met 's-Hertogenbosch in het meest noordelijk gedeelte, bracht de bisschop
er toe van zijn delegatie-bevoegdheid gebruik te maken. De bisschop scha
kelde niet alleen zijn gedeputeerden in bij het opperbestuur, maar betrok
ook de stedelijke regering in een bepaald opzicht in dit bestuur. Daarnaast
werd het meer onmiddellijke beheer opgedragen aan leken. De regeling van
de tijdelijke zaken van het huis zou volgens voorschrift van de bisschop
namelijk behartigd moeten worden door vier godvruchtige mannen, die op
bisschoppelijk gezag en met instemming van schepenen en gezworenen
zouden worden gekozen. Deze bestuurders, die alvorens hun functie te
aanvaarden een eed moesten afleggen, konden worden afgezet om door
anderen te worden vervangen 2 1 . Het is duidelijk, dat zowel in het betrekken
van de wereldlijke overheid bij de benoeming van de bestuurders als in de
mogelijkheid dat godsdienstige leken het bestuur zouden vormen, de kiem
lag voor een secularisatie. Wie immers betrokken wordt in de benoeming
van het bestuur, zal langzamerhand een grotere zeggingsmacht ten opzichte
van het doen en laten van deze personen verkrijgen. Dit geldt nog des te
meer, zoals wij boven zagen, als de benoeming van de bestuurders - zoals
hier - wordt opgedragen aan het bestuur van een voor een groot gedeelte
gesloten gemeenschap als een stad, die veel belang heeft bij een goed ver
zorgd gasthuiswezen.
Intussen betekenen deze vier bestuurders een voorbeeld van de "Pfleger",
de "provisores" van het boven beschreven tweede bestuursniveau. Het
dagelijks beheer werd namelijk niet door deze personen gevoerd, maar door
de meesteres, terwijl de superintendentie, zoals wij zagen, berustte bij de
kerkelijke en gedeeltelijk ook bij de wereldlijke overheid.
Ook de volgende wettelijke regeling met betrekking tot het gasthuis,
daterend van 1376, gaat uit van de bisschop van Luik. Opvallend is het, dat
de overwegingen van deze statuten op een enkele uitzondering na letterlijk
dezelfde zijn als de overwegingen, welke het concilie van Vienne laat voor20

"Salva igitur in omnibus supradictis nostra ас nostrorutn Successorum Authoritate,
ad quos provisio, cura et sollicitudo in omnibus Religiosis Domibus nostrae Dioccesis
prae aliis super alias ejusdem Dioecesis nostrae noscitur pertinere".
21
"Temporalia quoque Domus memoratae de Consilio quatuor virorum zelum Dei
habentium, authoritate Pontificali, ас consensu Scabinorum ас Juratonim oppidi de Busco
ad hoc electorum, qui Sacramento Domuifidelitatcmexhibuerint, debent pertractari. Hi
vero, prout opus fuerit, poterunt amoveri, et alii substituí".
I02

afgaan aan de bepalingen betreffende het bestuur der gasthuizen 22 . De
misstanden, welke er bij de zusters en haar bestuur bestonden - zij wendden de goederen der armen ten eigen bate aan - dwongen de bisschop van
Luik opnieuw regelend op te treden. Hij bepaalde, dat de officiaal of een
andere bisschoppelijke gedeputeerde jaarlijks in overleg met schepenen en
gezworenen twee eerbare en geschikte rentmeesters zou kunnen aanstellen.
Deze zouden zich in het bezit kunnen en moeten stellen van de goederen
van het gasthuis en wel van die, welke bestemd waren voor de armen en
die, welke dienden tot onderhoud van de zusters en de convers. Zij zouden
de goederen voortaan besturen op de door de bisschop voorgeschreven
wijze 23 . Vervolgens zouden deze twee economen elk jaar op het feest van
St.-Jan Baptist, nadat de klok hiervoor was geluid, voor de bisschoppelijke
gedeputeerde rekening doen van de inkomsten en uitgaven. Aan iedereen,
voor wie het van belang was en die er om vroeg, zouden zij onmiddellijk
afschriften der rekeningen ter hand moeten stellen en deze eventueel moeten
toelichten. Dit diende plaats te vinden in tegenwoordigheid van schepenen

22
D e tekst van het Concilie van Vienne (Clementinae I I I , i i , 2) luidt:
" Q u i a contingit interdum quod xcnodochiorum, leprosariarum, eleemosynariarum, seu
hospitalium rectores, locorum ipsorum cura postposita, bona et jura ipsorum interdum
ab occupatorum et usurpatorum manibus excutcre negligunt ; quinimo ea collabi et deperdi,
domos et edeficia ruinis deformari permittunt; et non attento q u o d loca ipsa ad hoc
fundata et fidelium erogationibus dotata fucrunt ut pauperes infectique lepra reciperentur
inibì, et ex proventibus sustentarentur illorum, id renuunt inhumaniter faceré, proventus
eosdem in usus suos damnabiliter convertentes ; q u u m tamen ea, quae ad certum usum
largitione sunt destinata fidelium, ad ilium debeant, n o n ad alium (salva quidem sedis
apostolicae auctoritate) converti".
D e tekst van de statuten van 1376 luidt:
"Novissime tamen nostrum propulsavi! auditum quod rectores пес n o n loci ipsius mo
niales hujusmodi salubrium statutorum observatione postposita bona res et jura sua et
ipsius hospitalis interdum ab occupatorum et usurpatorum manibus excutcre negligunt
quinymo ea collabi et deperdi domos et aedificia ruinis deformari permittunt n o n attento
quod loca ipsa ad hoc fundata et fidelium erogationibus dotata fuerunt u t pauperes
diversis morbis infecti reciperentur inibì et ex proventibus sustentarentur illorum proventus eosque in usus suos peculiares et singulares dampnabiliter convertentes. Cum
tamen ea que ad certum usum largitione sunt fidelium destinata ad illum debeant non
alium converti".
23
"Statuentes in primis quod officialis noster foraneus loci de Buscoducis predico p r o
tempore existens seu alius pro tempore per nos ad hoc deputandus de anno in annum de
Consilio scabinorum et juratorum oppidi Buscoducensis predict! deputabit ac deputare
poterit duos yconomos honestos et ydoneos qui omnia ac singula bona dicti hospitalis
amplectabunt apprehendereque potcrunt et debebunt ipsa in usus paupcrum ad idem h o s pitalc confluentium ipsiusque hospitalis necnon septem monialium ibidem velatarum
uniusque conversi habitu dicti hospitalis induto dispensando tali videlicet forma ac moderamine q u o d . . . "
D e officiaal was een vicarius van de bisschop met algemene volmacht o m kennis te nemen
van alle zaken, ressorterende onder het "forum externum" van de bisschop. Naast de
"officialis principalis" werd in het dekenaat meestal een "officialis foraneus" (officiaalforein) aangesteld. Cfr. W. NOLET-BOEREN, Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen,
Amsterdam 1951, p . 225 e.v.
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en gezworenen en ieder ander die aanwezig wilde zijn 24 . Voorts werd door
de bisschop bepaald, dat geen nieuwe zusters in het gasthuis mochten worden
toegelaten, zolang het aantal niet was gereduceerd tot zeven zusters en een
convers. Voor een tweetal zusters, aan wie lichtvaardig toestemming was
gegeven om in het gasthuis in te treden, handhaafde de bisschop om vredeswille de toelating. Hij bepaalde intussen wel, dat deze kloosterlingen de
plaats zouden innemen van de zusters, die zouden sterven of uittreden.
Haar opname geschiedde in volgorde van de toelating. Aan het getal van
zeven zusters zou overigens in de toekomst vast de hand moeten worden
gehouden. Daarna wordt omschreven hoe de zusters, die dertig jaar moeten
zijn alvorens te kunnen intreden, de armen zullen moeten dienen, terwijl
uitvoerig wordt geregeld hoe de goederen, die aan het gasthuis worden
gelegateerd of geschonken, moeten worden verdeeld. De bisschop, die
de bepalingen van zijn voorganger uitdrukkelijk herhaalt, voorzover zij
tenminste niet zijn veranderd, bedreigt tenslotte ieder, die de voorschriften
overtreedt, met excommunicatie.
Deze verordening betekent, vergeleken met die van 1277, een vergroting
van de bevoegdheid van het stadsbestuur met betrekking tot het gasthuis.
Het kan zijn, dat de stadsregering in de praktijk reeds bij het afhoren der
rekeningen aanwezig was. Hier wordt nu echter uitdrukkelijk vastgelegd,
dat dit moest geschieden in aanwezigheid van schepenen en gezworenen.
Een belangrijke stap in de richting van de secularisatie van het gasthuisbestuur vormt de aanstelling van twee leken-economen. Deze gasthuis
meesters nemen het dagelijks bestuur van de zusters over. Uit de statuten
zou men mogen afleiden, dat het bestuur van het tweede niveau, zoals dit
geregeld was in de statuten van 1277, vervalt. Intussen blijft vooralsnog het
zwaartepunt van het opperbestuur over het gasthuis berusten bij de kerkelijke overheid, al gaat langzamerhand de wereldlijke overheid steeds meer
penetreren in het opperbestuur van het gasthuis.
Alvorens de verdere bestuursontwikkeling van de Tafel van de H. Geest
en het Groot Gasthuis te beschrijven, dienen wij eerst stil te staan bij de
bestuursvorm van de wereldlijke Godshuizen, namelijk het Zinnelooshuis,
de blokken en de gasthuizen voor mannen en vrouwen.
Het Zinnelooshuis, de blokken en de mannen- en vrouwengastbui^en
als loca profana
Het Zinnelooshuis, de blokken en de mannen- en vrouwengasthuizen zijn
voorbeelden van echte „loca profana". Deze formele stichtingen dankten
24
"Item statuimus et ordinamus quod dicti yconomi singulis annis in festo navitatis
beati Johannis Baptiste computum bonum et legalem omnium per eosdem levatorum ac
expositorum campana hospitalis predicti ad hoc specialiter pulsata in praesentia dicti per
nos deputandi faceré debebunt et tenebuntur et copias ipsius computi unicuique cujus
interest sumptibus tarnen petentis absque contradictione tradere et deliberare interessentibus scabinis et ju tads allis quibuslibetque interesse volentibus".
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niet alleen hun ontstaan aan de burgerij, maar zij bleven ook tijdens de
eerste periode van hun bestaan vallen onder de rechtsmacht van de burgers.
Betekende dit enerzijds, dat de kerkelijke overheid nagenoeg geen jurisdictie
over deze instellingen uitoefende, anderzijds hield dit ook in, dat zij in het
wereldlijk kader grotendeels onafhankelijk waren van de wereldlijke overheid en hun eigen leven leidden. Zij waren in oorsprong en bestaan specimina, niet van de politieke gemeenschap, maar van het vrije maatschappelij ke
leven. Als zodanig waren deze instellingen werkelijke uitingen van een
fundamentele verbondenheid van de mensen onderling (bepaald type personengemeenschap) en tevens tastbare openbaringen van een religieuze
sociabiliteitsvorm (liefdegemeenschap op metaphysisch niveau), waarin de
mens zich als persoon nauw verbonden weet met God 2 5 .
Het Zinnelooshuis
Zoals wij reeds in het eerste en tweede hoofdstuk gezien hebben, was de
constitutie van het gasthuis geregeld door REINIER VAN ARKEL en werd
deze nader uitgewerkt door zijn executeurs, die aanvankelijk ook het bestuur voerden. Na de dood van de executeur bij uitstek, Hendrik van Arkel,
zouden Everard van Arkel en de vuurmeesters van het Hinthamereinde het
gasthuis besturen. Na het overlijden van Everard zou een andere door de
vuurmeesters te kiezen wettige bloedverwant van Reinier van Arkel hem
opvolgen. Deze bloedverwant-bestuurder zou, evenals een van de vuurmeesters, telkens twee jaar aanblijven. De vuurmeesters kregen na de dood
van Hendrik van Arkel de volle bestuursbevoegdheid ; zij behoefden niemand rekening en verantwoording te doen. Alvorens het bestuur te aanvaarden zouden zij, evenals de bloedverwant-bestuurder, een eed moeten
afleggen26.
" Cfr. voor deze sociabiliteitsvormen en gemeenschapstypen J. J. L O E F F , D e sociale
grondrechten van de mens, opgenomen in de Handelingen der Nederlandse Juristenvereniging
1953, speciaal p. 108 e.v. alsmede diens Tilburgse inaugurale rede, Verhouding staatrechtsgemeenschap. Leiden 1955.
^ " E n d e wy executoirs voirscreven sullen dat gasthuys voirscreven regeren in der manieren voirscreven by onsen leven off wy -willen, mer na dode Henries voirscreven
Everart van Arkel, wittige brueder des voirscreven wilneer Reyners ende die vuermeesters o p Hynthamereynde der stat van den Bosch ende na dode Evcrits voirscreven, een
van den wittige blode des voirscreven wilneer Reyners, van den voirscreven vuermeesteren dairtoe gecoren te weerden ende die welic alsdan dat voirscreven gasthuys in der
manieren voirscreven ende hieronder gescreven, sullen regeren ende in sinen gewoenten
ende rechten behouden te ewigen daghen. Ende die van den blode voirscreven gecoren
sali worden sali dairaen bliven twee jair lanck, gelyc die een van den vuermeesteren doet".
"Item declareren voert van der meyningen des voirscreven wilneer Reyners testatoirs,
dat die vuermeesteren macht sullen hebben ten ewigen daghen terstont na dode Henricx
van Arkel voirscreven, alle die guede, renten en profyten des voirscreven gasthuys in der
manieren voirscreven te heffen, te manen, te boeren ende met allen weghen van recht
te vervolgen ende in oirber ende profyt des voirscreven gasthuys te bekeren ende te verwaeren, sonder enige rekeninge dairaff yemande te doen, met al suiker voirwaerde, dat die
gheeen die van den blode also gecore sali wesen als voirscreven is, syn ede doen sali,
gelyc den vuermeesteren voirscreven".
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De executeurs vroegen aan de buurtbewoners van het Hinthamereinde
goedkeuring op de formele stichting van het gasthuis, waarbij zij tevens
ook voor de vuurmeesters machtiging verzochten het bestuur in de toekomst
te mogen aanvaarden. Deze gaven gaarne aan een en ander hun consent,
wanneer schout en schepenen zich eveneens met de gang van zaken konden
verenigen en de akte op alle punten zouden confirmeren. Speciaal wensten
de buurtbewoners gewaarborgd te zien, dat de vuurmeesters en bestuurders
van het gasthuis van de zijde van de schout en het stadsbestuur geen moeilijkheden zouden ondervinden, indien een krankzinnige iets overkwam.
Het was allereerst hierom, dat de tussenkomst van de stadsregering en de
schout nodig was. De zinnelozen zouden immers adequaat aan hun ziekte
behandeld moeten worden, hetgeen betekende dat „lijfsdwang" door
het gasthuispersoneel - niet overheidspersonen - noodzakelijk was 27 .
Daarnaast was in de stichtingsakte een ingrijpende bepaling opgenomen,
dat de goederen van de zinnelozen onmiddellijk eigendom werden van het
gasthuis 28 . Ook een dergelijke bepaling diende de bewilliging te hebben van
de stadsoverheid. Waren deze omstandigheden niet aanwezig geweest, er
zou aan schout en schepenen geen approbatie op de stichtingsakte zijn gevraagd. Om als stichting te kunnen functioneren was in normale omstandigheden geen overheidstoestemming vereist 29 . Dit belette de schepenen
intussen niet deze gelegenheid aan te grijpen om zich een bepaalde zeggingsmacht over het bestuur van het Zinnelooshuis te verzekeren. Toen de
approbatie van schout en schepenen uiteindelijk - het zou bijna drie jaar
duren, alvorens een beslissing werd genomen - afkwam, bevatte zij op een
tweetal punten een verandering. Zo zou na de dood van Everard van Arkel
de bloedverwant-bestuurder gekozen en afgezet moeten worden met instemming van de schepenen, aan wie een dergelijke bevoegdheid in de
37
"ende wellic synloes menschen voirscreven, onbegrepen ofte sonder yemonts toeseggen, sullen in den gasthuis voirscreven gehouden ende gespannen worden ende in aider
manieren als den regeerders voirscreven dat oirbelyc zal duncken wesen gehouden
weerden".
28
"Die wellic synloes menschen als voirscreven is in den voirscreven gasthuys ontfangen
wesende, hoir leven lanck off si willen, gebruyken sullen alder profyten des gasthuys
voirscreven met suiker voirwaerden toegcdaen, dat die synloes menschen voirscreven,
die in den gasthuys voirscreven comen sullen, alle hoir guede die sy hebben, beruerlic
off onberuerlic, erfelic ofte havelic ende die h o n toebehoiren ofte aencomen syn ofte
aencome ende versterve moghen, soe wair die geleghen syn ofte vergelden, alsdan terstont behoeren sullen ende ten ewighen daghen bliven den gasthuys voirscreven".
In de approbatie staat o.a. dat "dat gasthuys voirscreven hebben sal allsulcke goeden
als den voirscreven sinloosen menschen toebehooren ende hen namaels aencomen end eversterven mogen eenichsins als recht ende wettige erffgenamen der sinlooser menschen
voirscreven, die n u daer in syn ende voirtaen ten ewighen daeghe daerin comen ende
ontfanghen sullen worden, die welcke sinloos menschen als voirscreven is in de den
voirscreven gasthuys ontfangen wesende, haer leven lanck gebruyeken sullen al der
profyten des gasthuys voirscreven".
29
O p de later in het kader van de amortisatie-wetgeving vereiste goedkeuring komen wij
hieronder terug.
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stichtingsakte niet was toegekend 30 . Daarnaast werden de bestuurders,
eveneens in tegenstelling met hetgeen in de stichting was bepaald, verplicht
om elk jaar vrijdags voor Palmzondag rekening en verantwoording te doen
in tegenwoordigheid van de schepenen 31 . Al had de stadsregering vooral
door deze laatste wijziging een bepaalde invloed op het bestuur van het
Zinnelooshuis weten te verkrijgen, in de praktijk heeft zij hiervan gedurende de eerste eeuw van het bestaan van het Zinnelooshuis amper gebruik
gemaakt 32 . Men kan dus vooralsnog slechts van een potentiële superintendentie van het stadsbestuur spreken. Voorlopig werd het bestuur nog gevoerd op twee niveaus. Dat op het eerste niveau was tot 1518 toevertrouwd
aan vier regenten, die ieder twee jaar achtereen zitting hadden 33 . Zij worden
in de stukken nu eens rentmeesters, dan weer regenten en soms ook provisoren genoemd 34 . Het toezicht op hun beheer werd uitgeoefend door de
vuurmeesters (later blokmeesters), waaronder de oude regenten en voormalige vuurmeesters (blokmeesters). In 1601 worden deze „generalen
meesteren" genoemd 35 . Dat ook de buren van het Zinnelooshuis, de bewoners van de wijk het Hinthamereinde naast deze personen deelgerechtigd
waren in het toeziend bestuur, is na de grote macht, die wij aan hen bij de
oprichting zagen toebedeeld, niet te verwonderen. Wij zien de rekeningen
over de jaren 1504-1516 en over 1521-1523 afgehoord door de buren en de
oude meesters 36 .

30
" E n d e пае doode Everardts voirscreven, een van den wettigen bloede des voirscreven
wilneer Reyner van den voirscreven vuermeesteren daertoe by raedc der Schepenen derselver Stadt gecoren te w e r d e n " ;
" e n d e die van den bloede voirscreven gecoren sal worden, sal daeraen blyven, hij en
wordt verset by raedc der Schepenen ende der vuermeesteren voirscreven". Volgens de
stichtingsakte mochten zij, zoals wij gezien hebben, twee jaar aanblijven, evenals de
vuurmeesters.
31
" M a c r sullen daeraff schuldigh syn alle jaer wettighe reeckeninghe te doen des Vrydachs voirden Sondach Palmarum, daer men de Schepenen deser Stadt dan weete affdoen
sali, o m dacrby te comen ende die reeckeninghe aenhooren of sy willen."
32
D e bestuurders werden steeds gekozen door de vuurmeesters, terwijl de rekeningen
zonder tussenkomst van het stadsbestuur werden afgehoord. V A N ROOY, Reinier van
Arkcl p. 15 en p . 45-46. De eerste rekening, die - voorzover bekend - in tegenwoordig
heid van vertegenwoordigers van het stedelijk bestuur werd opgenomen, is die van
1532-1533. Dit geschiedde d o o r twee schepenen, twee raadsheren en de "gemeynen
naeburen van den Hynthamereinde".
33
V A N R O O I J , Reinier van Arkel p. 20. N a 1518 werd het gasthuis geregeerd door twee
regenten, de aankomende en de regerende regent ("soo wie dat boeck voert"). VAN
R O O I J p . 35. H e t personeel, dat de dagelijkse zorg had voor de zinnelozen, bestond over
1469-1470 uit een man en een vrouw. In 1497 is er sprake van een knecht met zijn vrouw
Sedert de zestiende eeuw zijn er een binnenvader en een binnenmoeder, die de praktische
gang van zaken in het huis regelen. V A N ROOIJ, Reinier van Arkel p . 185.
34
V A N R O O I J , Reinier van Arkel, passim.
36
Het waren er toen veertien. V A N ROOIJ, Reinier van Arkel p . 280.
8e
VAN R O O I J , Reinier van Arkel, p . 45. Volgens hem zouden de rekeningen over de jaren
1469-1504, 1516-1521 en 1523-1532 niet zijn opgenomen.

107

De blokken
De bestuursorganisatie van de blokken werd geheel geregeld door de
bewoners van de verschillende wijken. Van een goedkeuring door het stadsbestuur is hier geen sprake. De keuze van de blokmeesters - „vier goede
mannen die welke die aelmissen ende renthen ende gueden deser armen
sullen spynden ende deylen desen armen huysarmen" - behielden de geburen zich zelf voor. Zij zouden daarvoor elk jaar op „Sunte Remeysavont"
samenkomen in een van de kerken. Daar moesten de aftredende blokmeesters
voor hen dan tevens rekening doen van het bestuur 37 . De bestuurswisseling
werd zo geregeld, dat telkenjare twee van de meesters zouden aftreden en
telkens twee nieuwe zouden worden gekozen 38 . Het schijnt in de praktijk
aldus gegaan te zijn, dat het werkelijke bestuur berustte bij degenen, die
voor het tweede jaar zitting hadden en dat zij, die voor de eerste maal
gekozen waren, in het eerste jaar vertrouwd gemaakt werden met het bestuur. De twee bestuurders van het tweede jaar hadden hun taak zo verdeeld
dat de een belast was met de uitdelingen ("blokmeester van den brooden")
en dat de ander zich occupeerde met de financiële administratie ("blokmeester van het boek") 3 9 .
Op een gegeven ogenblik moet er in de wijk van het Hinthamereinde
verandering zijn gekomen in het aantal blokmeesters, dat van vier werd
teruggebracht tot twee. Waarschijnlijk is dit gebeurd in hetzelfde jaar,
waarin het aantal bestuurders van het Zinnelooshuis werd gereduceerd tot
twee namelijk in 1518. In een memorie van 20 december 1582 vinden wij
voor het Hinthamereinde vastgelegd hoe "men van auts gewone is te kiesen
de blockmeesters ende sindeloosmeesters". Men legde een en ander op
papier vast om deze gewoonte ook voor de toekomst veilig te stellen. In
het kort komt deze keuze hierop neer, dat de oude blokmeesters en zinneloosmeesters samen met degenen, die op dat ogenblik het bestuur voerden
van de blok van het Hinthamereinde en van het Zinnelooshuis, een voordracht
maakten van vier goede mannen om hieruit twee te electeren. Daags daarna
op "St.Thomasdach" kwamen genoemde personen weer bij elkaar en wel
in de St.-Antoniuskapel, waar in hun tegenwoordigheid de jongste, dus
37
" I t e m hebben zij voort geotdineert, dat die gebuet van deser wycken ofte heertganck
alle jaer vergaderen sullen op Sunte Remeysavont in Sunte Janskerck ende aldaer kyezen
uut hoen gebcurten vier goeder mannen, die welke die aelmissen ende renthen ende
gueden deser armen sullen spynden ende deylen desen armen huysarmen. . . soo hen dat
пае boere conciencien goet sal duncken sijn gedaen, ende aldaar van teynden den jare,
als sy afgaen, sullen den gebueren rckeninge doen van hoen beweynde".
38
" e n d e o m m e van dese tot eenen beginnen te comen, hebben sy gebuerten, n u inden
yersten gecoeren h i e r t o e , . . . , omdat beweynde hieraff tot Sunte Rcmeysmisse toe naestcomende te hebben, ende dan altyt twee affsetten ende twee ander in die stat kyesen".
39
J. H . V A N H E U R N , Beschrijving der Geestelijke en Wereldlijke G e b o u w e n der Stat.
Manuscript Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in N o o r d Brabant
d. I I , p. 504-508. Deze beschrijving is in 1780 samengesteld. D e inhoud ervan is prak
tisch geheel verwerkt door SASSE VAN YSSELT in zijn veelvuldig d o o r ons geciteerde
studie over de voorname huizen van 's-Hertogenbosch d. III p . 200.
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de aanblijvende blokmeester uit de twee voorgestelden zijn eigen keus maakte. Op dezelfde wijze vond ook de keuze plaats van de zinneloosmeester 40 .
Overigens valt op, dat in de blok van het Hinthamereinde het toezicht op
de bestuursfuncties van de blok en dat op die van het gasthuis tot één
vergroeiden.
Het beheer over de armenfondsen van de blokken bleef, zoals wij zullen
zien, steeds gevoerd op deze twee tot nu toe genoemde niveaus, dat van
de vier (twee) blokmeesters en dat van de geburen, waarin de oude blokmeesters vanzelfsprekend een grote rol speelden. Van een superintendentie
van stadswege is gedurende de gehele periode tot 1629 geen sprake.
De mannen- en vrouwmgasthuiyen
Het formele stichtingskarakter van de mannen- en vrouwengasthuizen
leidde er toe, dat het bestuur van deze instellingen werd toevertrouwd aan
achtenswaardige particuliere personen. Een enkele keer reserveerden de
oprichters, die de stichting effectueerden tijdens hun leven, voor zichzelf
het beheer van hun fundatie. Veelvuldiger zijn echter de gevallen waarin
onmiddellijk familieleden van de stichters belast worden met de zorg voor
deze gasthuisfundaties. Een andere veel toegepaste methode was die van
de benoeming van bepaalde met name genoemde personen, waartoe ook de
executeurs behoorden. Vervolgens - en dit is eveneens een dikwijls gebruikte
figuur - kwam het voor, dat het bestuur werd opgedragen aan belangrijke
ambtsdragers of functionarissen en wel qualitate qua. Hierbij werd dus niet
een persoon als zodanig tot het bestuur geroepen, maar werd de bestuursfunctie van het gasthuis gekoppeld aan het bekleden van een ambt. Tenslotte
treffen wij ook allerlei combinaties van de hier genoemde figuren aan.
Een voorbeeld van een geval, waarbij het bestuur is voorbehouden aan
de oprichter - in dit geval aan één van de oprichters - is het HendrikBrantsgasthuis. De langstlevende van de twee stichters, die eventueel de
notaris en andere personen om hulp kan vragen, wordt hier bestuurder.
Voorbeelden van wijzen, waarbij het bestuur wordt opgedragen aan familieleden, zijn het Agnes-van-den-Broecksgasthuis en het Van Berckelsgasthuis. Bij het eerste treden twee naaste bloedverwanten van vaders en moeders zijde op en bij het tweede een neef van de stichtster en na diens dood
diens erven. Bij deze "familiale" bestuursvormen was het soms gebruikelijk,
dat eerst het bestuur werd voorbehouden aan de stichter zelf of aan diens
familie en dat na de dood van deze personen het bestuur werd opgedragen
aan bepaalde ambtsdragers. Hiervan zijn de volgende voorbeelden bekend:
St. -Antoniusgasthuis :
aanvankelijk de stichter zelf; na diens dood
de prior van de Bazelaars
de pastoor van het Groot Begijnhof
en
de procurator van de Tafel van de H. Geest.
*· VAN ROOIJ, Reinier van Ar kei p. 20 en 21.
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Gijsbert-van-den-Broecksgasthuis:
aanvankelijk twee broers van de stichter en een derde door hem aangewezen persoon; na hun dood
de deken van de St.-Jan,
de oudste schepen
en
de procurator van de Tafel van de H. Geest.
Van-Deventhersgasthuis :
aanvankelijk de oudste van de naaste bloedverwanten en naamgenoten
van de stichter. Was die er geen, dan
de prior van de Predikheren,
de oudste kerkmeester van de St.-Jan
en
de procurator van de Tafel van de H. Geest.
In gevallen, waarin gebruik is gemaakt van de executele of waarbij met
name genoemde personen tot bestuurder zijn aangesteld, wordt het voortbestaan van het bestuur verzekerd via het instituut van de coöptatie, zoals
bij het Aart-Koytsgasthuis 41 , het Van-den-Avennesgasthuis, het Jan-Koytsgasthuis of Meelmansgasthuis en het Margriet-Heerensgasthuis. Soms werd
voorbijgegaan aan de coöptatie en werd bepaald, dat na de dood van de
met de name genoemde personen, bepaalde ambtsdragers in het bestuur
zouden opvolgen. Zo bijvoorbeeld bij het Neynselsgasthuis, waarbij de
executeurs in het bestuur van het huis zouden worden opgevolgd door een
vanNeynsels mannelijke bloedverwanten van moederszijde en zijn opvolger
in het rectoraat van het Catharina-altaar in de St.-Jan. Dit was eveneens het
geval bij het gasthuis van Jacob-Uytter-Oisterwyck, waar bij overlijden van
de executeurs achtereenvolgens tot het bestuur werden geroepen: de oudste
schepen, een van de provisoren van de Tafel van de H. Geest en de fungerende deken van de St.-Jan. Bij de Van-Mierdesgasthuizen wordt aanvankelijk het bestuur opgedragen aan executeurs, die vacatures zelf kunnen aanvullen, maar in de eerste additie van het testament komt de testator in zoverre op zijn bestuursregeling terug, dat hij de coöptatiebevoegdheid aan de
executeurs ontneemt om het bestuur na de dood van de executeurs op te
dragen aan de oudste kanunnik, geboren poorter der stad, de oudste schepen
of een der oudste schepenenen de procurator van de Tafel van de H. Geest 42 .
Ruim voorhanden zijn de voorbeelden, waarbij het bestuur van het
gasthuis door de stichter onmiddellijk verbonden wordt aan personen, die
in het stedelijk leven belangrijke ambten en functies vervullen. Hieronder
41

Bij meningsverschil tussen de bestuurders-executeurs zou de procurator van de Tafel
van de H. Geest met voorbijgaan van de executeurs geheel zelfstandig optreden m.b.t.
de "bona dictis tredecim mulieribus legata".
42
In het ter uitvoering van het testament in 1445 door de executeurs gemaakte reglement
is bovendien sprake van een rentmeester, die uit de gehuisveste mannen een "sluyter"
(portier) zou kiezen, welke de zorg kreeg voor de dagelijkse beslommeringen in het huis.
HO

laten wij de betreffende gasthuizen volgen onder vermelding van de functionarissen, aan wie het beheer werd toevertrouwd:
Jan-Moonsgasthuis :
de procurator van de Tafel van de H. Geest
en
de kerkmeesters van de St.-Jan 43
Margriet-Spijkersgasthuis :
de prior van de Predikheren
de gardiaan van de Minderbroeders
en
de deken van de St.-Jan
Scbildersgasthm :
de deken van de St.-Jan
de prior van de Kruisbroeders
en
de proosten van de O.-L.-Vrouwe-Broederschap
Oomsgasthuis :
de president-schepen
en
de procurator van de Tafel van de H. Geest 44
Catersgasthuis :
de blokmeesters van het Hinthamereinde.
Bij de volgende gasthuizen werd het bestuur uitgeoefend door bepaalde
ambtsdragers en familieleden van de stichter gezamenlijk:
St.-Eloysgasthuis :
een der oudste schepenen
de procurator van de Tafel van de H. Geest
en
eventueel een geschikt ontwikkeld man uit de oudste familieleden van
Coenraad van Driel
Smidsgasthuis :
een familielid
de procurator van de Tafel van de H. Geest
en
de meesters van het Groot Gasthuis
43

De stichtingsakte is niet meer aanwezig. Het is bekend, dat de procurator van de Tafel
van de H. Geest en de kerkmeesters van de St.-Jan de rekeningen, opgemaakt door een
rentmeester, sloten. G.A. A 539 fol. 27.
44
Ook hiervan is geen stichtingsakte meer aanwezig. Zie echter VAN OUDENHOVEN o.e.
eerste editie p. 50.
III

Aert-Berwoutsgasthuis :
de rector van de Tafel van de H. Geest
en
twee naaste mannelijke bloedverwanten van de stichter; één van elke
zijde, die in de stad woonachtig moesten zijn.
Jemeke-Hamersgasthuis :
de meester van het Groot Gasthuis
de twee oudste blokmeesters van de Kerkstraat
en
twee familieleden in de stad woonachtig 46
Van-Sambeecksgasthuis :
Melchior Jansen of iemand van de nakomelingen van stichters zuster
Marieke,
de president-schepen
en
de meester van het Groot-Gasthuis 48 .
Bij verschillende gasthuizen is het dagelijks bestuur in de stichtingsakte
zelf geregeld, zodat onmiddellijk van een besturen op twee niveaus blijkt.
De volgende voorbeelden zijn ons bekend:
St.-Elqysgasthuis :
De provisoren zouden elk jaar rond Allerheiligen twee beleidvolle
en verstandige mannen, in de omgeving van het gasthuis wonende, tot
rectoren van het hospitaal kiezen.
de Van-Mierdesgastbui^en :
De provisoren zouden elk jaar twee rechtschapen en geschikte familieleden van de stichter tot bestuurders kiezen. Waren die niet aanwezig,
dan zouden andere in de buurt van het gasthuis wonende personen
worden gekozen.
Jacob-Uytter-Oisterwijcksgasthms:
Elk jaar zouden de provisoren twee personen, in de buurt van het
gasthuis wonende, kiezen tot dagelijks bestuur. Deze zouden telkenjare
rekening en verantwoording afleggen. Zij konden worden herkozen.
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De provisoren of gifters kregen de bevoegdheid de bepalingen van de stichtingsakte
te veranderen, terwijl zij ook corrigerend konden optreden.
" De stichter wilde "dat in toecomende tyden niemant vreemders tsij geestelycke werelt
ofte andere overicheijt en sal mogen in heel ofte deel onderwinden gebieden aenveerden
oft regeeren de goeden ende ordonantien van dezen godsthuyse deur oft bij andere middelen oft manieren dan hier voorens is verhaelt..." Gebeurde dit toch, dan zou de
stichting ophouden te bestaaan; cfr. het eerste hoofdstuk onder het VAN Sarabcccksgasthuis, p. 42.
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Smidsgasthuis :
Dit gasthuis zou op dezelfde voet worden geregeerd als het vorige
gasthuis; dus gelden hier dezelfde bepalingen.
Gijsbert-van-dm-Broecksgasthuis:
Elk jaar zouden twee in de buurt van het huis wonende eerbare mannen,
familieleden van de testateurs of van Hillegonda of Stephan van den
Broeck gekozen worden tot procuratoren.
Hamersgasthuis :
De provisoren zouden een rentmeester benoemen, die elk jaar voor hen
rekening en verantwoording zou doen.
Van-Sambeecksgasthuis :
Ook hier zouden de provisoren een goede en getrouwe man tot rentmeester aanstellen. Deze zou eveneens elk jaar aan hen rekening en
verantwoording afleggen.
Uit het voorafgaande blijkt voldoende, dat het bestuur van de mannen- en
vrouwengasthuizen een aangelegenheid was van de maatschappij en dat de
wereldlijke en geestelijke overheid, een enkele uitzondering daargelaten,
door de stichters niet in het bestuur van de instellingen werden betrokken.
Slechts bij het Van-den-Avennesgasthuis zien wij aan de schepenen een taak
opgedragen. In het geval dat de bestuurders bij een vacature nalieten door
coöptatie in de vacature te voorzien, moesten de schepenen overgaan tot
het benoemen van een geschikte in de Orthenstraat wonende candidaat.
Verkoop en vervreemding van de goederen van dit gasthuis behoefden
bovendien de toestemming van het stadsbestuur.
In de stichtingsakte van het Van-Sambeecksgasthuis worden daarentegen
de geestelijke en wereldlijke overheid uitdrukkelijk van elke jurisdictie
uitgesloten. Daar lezen wij namelijk dat "niemant vreemders tsij geestelijcke werelt ofte andere overicheijt en sal mogen in heel ofte deel onderwinden gebieden aenveerden oft regeren de goeden en ordonnantien van
deze godtshuyse deur oft bij andere middelen oft manieren" dan was verhaald.
Ook bij de gasthuizen voor mannen en vrouwen is dus in het begin,
evenals bij de blokken, behoudens een enkele geringe uitzondering, geen
sprake van een bepaalde "superintendentie" van de zijde van het stadsbestuur. Eerst op het einde van de periode, welke in dit boek wordt behandeld,
zal de regering in het bestuur van deze gasthuizen penetreren.
3. BESTÜURSASPECTEN GEDURENDE HET VERDERE BESTAAN
DER GODSHUIZEN

Is in het voorafgaande in grote lijnen de bestuurlijke rechtstoestand van de
Bossche Godshuizen in de beginperiode van deze instellingen aangegeven,
nu zullen wij nagaan, hoe in het verdere verloop van hun bestaan de bestuur"3

lijke situatie zich continueerde dan wel evolueerde. Is het bestuur van het
Zinnelooshuis, de blokken en de mannen- en vrouwengasthuizen zeker
aanvankelij к weinig aan veranderingen onderhevig - deze instellingen bleven
geregeld en bestuurd door de maatschappij - en was ook het beheer van het
H. Geesthuis al spoedig gefixeerd in een meer wereldlijk kader, anders was
het met het Groot Gasthuis, dat in de vijftiende en zestiende eeuw bestuur
lijk een grote evolutie heeft doorgemaakt. De rechtstoestand van deze in
stelling zal dan ook onze bijzondere aandacht hebben.
De bestuurlijke rechtspositie openbaart zich niet alleen in de regelende
bevoegdheid, de benoeming van bestuurders, het afhoren der rekeningen
en de machtiging tot bepaalde beschikkingsdaden, maar zij doet zich ook
aan ons kennen in kwesties van amortisatie, accijnzen en beden, zodat wij
ook bij deze zaken stil hebben te staan.
Bestuursbenoemingen,
aßoren van rekeningen, machtigingen en andere bestuursdaden
De benoeming van de bestuurders der Godshuizen.
Het privilege van ijfj8 en %ijn interpretatie
Een belangrijk gegeven voor het bepalen van de bestuurlijke rechtstoestand van de Bossche Godshuizen vóór 1629, liggende op het gebied van
het benoemingsrecht van de bestuurders der Godshuizen, is het privilege,
dat op 27 mei 1458 door hertog Philips de Goede op een supplicane van de
zijde van het stadsbestuur aan de stad werd verleend 47 . Wat had zich namelijk
voorgedaan? De hertog had te weinig begrip getoond voor in 's-Hertogenbosch bestaande gewoonten met betrekking tot het vergeven van de
officiën inzake het mijnen en waarderen van alle in deze stad te verhandelen
vis. Volgens oude gewoonten had alleen het stadsbestuur het recht deze
ambten te vergeven. Het voelde zich door het optreden van de hertog dan
ook ernstig tekort gedaan en wilde zich hersteld zien in de begeving en
dispositie van deze officiën. Het stadsbestuur was voorts beducht, dat een
dergelijke hertogelijke handelwijze zich ten aanzien van andere officiën van
politie en wat daarmede annex was zou herhalen. Gezien hetgeen zich in
andere steden van Brabant had voorgedaan, was dit vermoeden niet zo
ongegrond. Tot het omstreden gebied behoorde ook de begeving van de
"administracien momborien ende gouvernemente inden huysen vanden
Heiligen Gheest vanden gasthusen vanden kercken vanden ziecken oft
47

G.A. Charterverzameling Inv. SASSEN nr. 481. Cfr. bijlage nr. 8. Er zijn ons behalve
het origineel van dit privilege nog een vijftal copiëen bekend, waarvan er twee een opvallende tekstafwijking hebben. In een privilegeboek van het jaar 1553 (G.A. A5 24 fol. 72)
en in een privilegeboek van omstreeks 1576 (G.A. 535 fol. 171) staat in de zin, waarin de
stad beweert te hebben" die giften en disposicien... van de administracien, momborien
ende gouvernemente van seer ouden tijden... overmits huercn gecommitteerden", in
plaats van "gecommitteerden" "gecontinueerde possessiën". Op 24 september 1458 bepaalde het stadsbestuur, dat het benoemingsrecht van de gasthuisbestuurders zou worden
uitgeoefend door de drie leden der stad. G.A. Charterverzameling Inv. SASSEN nr. 483.
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melaedschen ende anderen goidshusen ende der armen" en andere soortgelijke instellingen.
Na zich over de supplicatie uitvoerig te hebben laten voorlichten, besluit de hertog de gedane begeving te herroepen en verleende hij aan de stad
de volkomen dispositie van de betreffende officiën, alsmede die van de
"administracien momborien ende gouvernemente" in de verschillende Godshuizen en liefdadige instellingen. Het stadsbestuur zou van deze officiën en
diensten gebruik mogen maken, zoals vroeger gebruikelijk was. Achtte het
een andere manier meer in het belang van de stad, dan kon het anders te
werk gaan. In het bestuur van deze officiën en diensten zou het geschikte
personen mogen aanstellen en wel zoals het vóór de begeving door de hertog gewoon was te doen of anders op een wijze als in het belang van de
stad was.
Waarom keerde de hertog zo snel op zijn schreden terug? Allereerst
natuurlijk, omdat hij al te vlug, zonder de consequenties te overzien, gemeend had zijn "dienaren", wier hulp hij nodig had, van goede posten te
kunnen overzien. Daarnaast zal echter ook de omstandigheid dat hij
geld nodig had, wel een rol gespeeld hebben. De stad 's-Hertogenbosch
had over 1458 geen bijdrage betaald in de beden en was schijnbaar ook niet
van zins deze betaling alsnog te doen 48 . De hertog greep deze gelegenheid
dan ook met beide handen aan om toch van de stad het benodigde geld los
te krijgen. Hij verbond aan het privilege namelijk de voorwaarde dat de
stad 32000 "overlensche" rijnsguldens zou betalen.
Intussen toont deze twist over de begeving van de bestuursfuncties van
de Godshuizen aan, hoezeer de benoeming van de bestuurders dezer instituten in het algemeen tot het wereldlijke terrein was gaan behoren. Overigens zou men uit de tekst van dit privilege verder strekkende conclusies
kunnen trekken dan gerechtvaardigd is. Bij gebrek aan kennis omtrent de
gang van zaken bij het bestuur van de Bossche instellingen zou men immers
denken, dat de bestuurders van alle Godshuizen werden benoemd door het
stadsbestuur. Deze gedachte is echter alleen maar juist voor het H. Geesthuis, het Groot Gasthuis en het Leprozenhuis Eyckendonck ter Siecken,
welke laatste instelling geen onderwerp van onze studie vormt. Voor het
Groot Gasthuis is het bovendien nog een vraag, of de officiaal op grond van
de statuten van 1376 niet mede bleef benoemen. Voor de bestuurders van
het Zinnelooshuis en de mannen- en vrouwengasthuizen golden andere voorschriften, waarbij het benoemingsrecht - voor het Zinnelooshuis onder een
kleine reserve voor het stukje potentiële stedelijke bevoegdheid - geheel
een zaak was van de maatschappij. Ten tijde van het uitvaardigen van dit
privilege bestonden de blokarmenfondsen formeel nog niet. Wanneer deze
opgericht worden, wordt ook voor deze, wij zagen het reeds, bepaald, dat
48

A.R.A. Brussel afd. Rekenkamer rcg. 2419 fol. 43. Vermeldenswaard is, dat de hertog
in hetzelfde jaar een lening afdwingt van al zijn ontvangers in Brabant, een bewijs, dat
hij naar buitengewone inkomsten van allerlei aard zoekt.
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het bestuur gekozen zal worden door niet-overheidspersonen. Intussen
heeft het stadsbestuur in dit privilege in algemene zin een bepaalde superintendentie over de Godshuizen vastgelegd gekregen. Hetgeen incidenteel
in het positieve recht was geregeld en gewoonterechtelijk verder was uitgegroeid, werd nu positiefrechtelijk geformuleerd, niet voor enkele
Godshuizen, maar voor alle liefdadige instellingen. Overigens dient men
wel te bedenken dat dit privilege in wezen een afspraak was tussen twee
politieke machten; de representanten van kerk en maatschappij participeerden geenszins in de totstandkoming ervan. Echter ook ten aanzien van
deze partijen, met name de kerkelijke, zal dit privilege in de toekomst met
succes worden gehanteerd. Het privilege is dan ook een uitermate belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de bestuurlijke rechtstoestand der
Godshuizen.
Het afloren der rekeningen
Hoe ontwikkelde zich de praktijk met betrekking tot een ander aspect
van het bestuur der Godshuizen, het afhoren der rekeningen? Van het Groot
Gasthuis weten wij uit de statuten van 1376, dat rekening moest worden
gedaan aan de bisschoppelijke gedeputeerde in tegenwoordigheid van
schepenen en gezworenen en ieder die aanwezig wilde zijn. Als men nu op
de bewoordingen over het opnemen en sluiten der rekeningen zou afgaan,
wordt men misleid. Zij doen het voorkomen, alsof uitsluitend voor schepenen en gezworenen werd gerekend. Uit de rekeningposten zelf blijkt echter,
dat dit allereerst voor de officiaal geschiedde. Zo vermeldt de rekening van
I454-I45 5:
"Inden yersten doen men laestwerf rekende tot Goyarts Schildershuys voer den
Officiaal, Scepenen en Geswotcnen, verteert aidait".

En de rekening van 1471-1472:
"In den iersten doe men laetswerf rekende voer den Officiaal, Scepenen en Gesworenen met meer andere goede mannen tot Kepkens verteert..."

Ook in andere rekeningen wordt de officiaal steeds als gevolmachtigde van
de bisschop het eerst genoemd bij het opnemen en sluiten der rekeningen 49 .
Bij het afhoren van de rekeningen van het H.-Geesthuis zal ook het kerkelijk
gezag in het begin wel aanwezig zijn geweest. De rekeningen van 1453-1454
en 1502-1503 werden echter alleen maar gecontroleerd door schepenen.
Die over 15 53-15 54 door schepenen en gezworenen 60 .
Wanneer in een bekende ordonnantie van het stadsbestuur op allerlei
zaken van "policie" van 10 november 1477 wordt bepaald:
"item dat die meester van den Heiligen Geest, die Eyckendonckmeestet ende die
meester van de groten Gasthuyse van nu voertaen sculdich sullen zijn eens des jaers
rekeninge te doen in presencien der drie leden deser stat, die alsdan notabelijken
versament sullen moeten zijn, sonder alsdan ennige costen te doen",
48

Go.A. VAN ROOIJ, Inv. Groot Ziekengasthuis d. I nr. 599 en nr. 600. Men zie voorts
o.a. nog de rekeningen van 1478/9, 1479/80 en 1501/2 (nrs. 607, 608 en 619).
60
Go.A. arch. H. Geesthuis nrs. 406, 416 en 427.
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wordt er niet een geheel nieuwe regeling ingevoerd, maar wordt slechts
nader gespecificeerd, welke organen van stadsregering het recht zouden
hebben de rekeningen af te horen. Het zijn de ambachten, die zich hier als
nieuwe gerechtigden aandienen. Zij hebben van hun rechten, zoals wij
in de rekening van het Groot Gasthuis over 1477-1478 hebben kunnen
constateren, onmiddellijk gebruik gemaakt. Daar lezen wij:
" I n den yersten doen men lestewerf rekende opten Racthuyse voir den Officiaal,
Sccpenen, Gesworenen, Raidsheren en den gemeynen Dekenen van den Ambachten,
doen inden Engel verteerdt bij den Heren de scepenen ende meer andere goede
mannen. . . " 6 1 .

Van de goede bedoelingen, die spreken uit een zinsnede van de bovenvermelde ordonnantie "sonder ennige costen te doen", waarmede het zogenaamde teergeld is bedoeld, kwam intussen niet veel terecht. De geest was
ook bij heren schepenen en de andere goede mannen blijkbaar gewilliger
dan het vlees.
Voor het Zinnelooshuis was door de stadsregering in de approbatie van
de stichtingsakte bepaald, dat de rekening vrijdags voor Palmzondag gedaan
moest worden in presencien van schepenen. Dit werd echter, zoals wij
reeds vermeldden, pas praktijk in 1533, toen de rekening over 1532-1533
voor het eerst in tegenwoordigheid van representanten van het stedelijk
bestuur werd opgenomen. Daarvóór was het steeds louter een zaak van
"het Hinthamereinde zelf". Wij zouden deze activiteit van de schepenen in
1533 in verband willen brengen met het in deze jaren tussen het stadsbestuur
en de bisschop van Luik over het Groot Gasthuis bestaande geschil. Deze
ijver zal in de loop der jaren echter weer afnemen. Over een groot aantal
jaren is het stadsbestuur namelijk bij het afhoren der rekeningen niet aanwezig
geweest onder andere niet bij het rekening doen over de jaren 1538-1539,
1541-IJ76, 1582-1583, 1586-1587, 1596-1597, 1599-1600 en 1609-1610. Het
is tenslotte bekend, dat de pastoor van de St.-Jacobskerk bij het opnemen
en sluiten der rekeningen van 1582 af tot 1598 tegenwoordig is geweest 52 .
Wellicht moet dit plotseling optreden verklaard worden uit de hierna te
behandelen voorschriften van het Concilie van Trente en de eerste Bossche
synode van 1571.
In het afhoren der rekeningen van de mannen- en vrouwengasthuizen
werd het stadsbestuur eerst tegen het einde van deze periode betrokken.
Slechts de blokken wisten op dit gebied hun zelfstandigheid te bewaren.
Wij zullen hier later op terugkomen.
Regeling inhoudende de verheffing van de kapel van het Groot Gasthuis tot parochiekerk
De verheffing van de kapel van het Groot Gasthuis tot parochiekerk
doet sterk uitkomen, dat het gasthuis ondanks verschillende burgerlijke
elementen in het bestuur (benoeming - rekening en verantwoording) zijn
61

Voor de ordonnantie zie G.A. Charterverzameling Inv. SASSEN nr. J69. Voor de rekening Go.A. VAN ROOIJ, Inv. Groot Ziekengasthuis, d. I nr. 606.
52
VAN ROOIJ, Reinier van Arkel p. 45 en 46.
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karakter van "locus religiosus" nog niet geheel verloren had. Rond 1456
richten hertog Philips van Bourgondië en Brabant, de schout, schepenen en
gezworenen, raden en bewoners van 's-Hertogenbosch zich in een petitie
tot paus Calixtus III s 3 . Dat deze supplicatie uitgaat van de wereldlijke
overheid en de burgerij is intussen wel tekenend voor de secularisatietendensen in het bestuur van de instelling. De supplianten verzoeken
hierin de kapel van het gasthuis tot parochiekerk te verheffen. Het kwam
namelijk voor, vooral in tijden van epidemie, dat zieken stierven zonder
de laatste H. Sacramenten te hebben ontvangen. De rector van de kapel
woonde immers niet bij het gasthuis. Deze had bovendien geen andere taak
dan driemaal in de week de H. Mis te lezen. De paus beschikte gunstig
op dit verzoek en droeg de deken van de St.-Janskerk op tot de gevraagde
verheffing over te gaan. Hierbij zou hij twee kapelaans moeten benoemen,
welke bij het gasthuis wonend zich met de zielzorg van iedereen die er
verbleef zouden belasten. Voor hun onderhoud zouden dienen de renten van
de kapel. Лап de toenmalige rector van de kapel zou, indien hij vrijwillig
afstand deed van zijn ambt, een pensioen worden toegekend. Op bepaalde
feestdagen in het jaar, zo werd voorts bepaald, zouden de meesters en de
meesteres van het gasthuis aan de deken van het kapittel een aantal cijnzen
betalen als teken dat de St.-Janskerk de moederkerk van de nieuwe parochie
was 5 4 . Bij nalatigheid van de kapelaans in de uitoefening van hun ambt
zouden de deken of vice-deken en het kapittel op aanwijzen van de sche
penen en gezworenen alsmede de provisoren en de meesters, de kapelaans
zonder enige vorm van proces kunnen afzetten en nieuwe benoemen.
Zij behoefden zich hierbij alleen maar te overtuigen, of het feit gebeurd was.
De drie en twintigste juni 1458 wordt door Martinus Steenberch, deken van
de St.-Jan aan deze bulle uitvoering gegeven 5 5 .
Machtiging tot verplaatsing van bet Groot Gasthuis
Uit dezelfde jaren als de verheffing van de kapel van het gasthuis tot
parochiekerk dateert ook de overplaatsing van deze instelling van de huidige
Gasselstraatnaar de tegenwoordige Gasthuisstraat. De kapel van het gasthuis
was te klein geworden en kon vanwege de aangrenzende straten en huizen
niet vergroot worden. Daarom stemde paus Calixtus III er in toe, dat de
deken van de St.-Jan na het onder ede horen van deskundigen er in zou be
willigen, dat het gasthuis met kapel en kerkhof naar een meer geschikte
53
"Sane sicut pro parte dilectorum filiorum, nobilis viri Philippi, Burgundie et Brabancie
ducis, necnon sculteti, scabinorum, juratorum ac consulum et opidanorum opidi Buscoducis, Leodiensis diócesis nobis nuper exhibita peticio continebat". Zinsnede uit de
pauselijke bulle, genoemd in voetnoot 55.
64
Over de uitoefening van "jura spiritualia" en de daaruit dikwijls voortvloeiende
conflicten met de pastoors van de kerk o p het territoir waarvan de gasthuizen gelegen
waren, zie IMBERT o.e. p . 140-145. Cfr. eveneens K U N S T o.e. p . 31-33.
65
De tekst van de pauselijke bulle kennen wij uit de uitvoerings-oorkonde. G o . A .
V A N R O O I J , I n v . G r o o t Ziekengasthuis d. I nr. 221. Cfr. eveneens Coeverincx o.e. d. II
p. 26-32.
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plaats zou worden overgebracht. De kapel van het oude gasthuis zou voor
het lezen van de H. Лііззеп in stand moeten blijven 5 6 .
De toenmalige deken van de St.-Jan, Martinus Steenberch, legt in 1458
deze pauselijke bulle ten uitvoer, waarbij hij bepaalt, dat van het oude
kerkhof alle beenderen en zelfs de aarde zoveel mogelijk naar het nieuwe
kerkhof moeten worden overgebracht en dat na de ontwijding van het oude
kerkhof de gronden en de gebouwen met uitzondering van de oude kapel,
die in stand moet blijven, verkocht kunnen worden 5 7 . Het verzoek tot
de paus ging uit van de hertog, schout, schepenen en gezworenen van
's-Hertogenbosch.
Zouden wij het bestuurlijk aspect van de rechtstoestand in deze jaren
moeten typeren, dan zouden wij van een gedeelde rechtsmacht willen
spreken. Enerzijds vormen de parochiekerk en het kerkhof met het afhoren
der rekeningen door de bisschoppelijke officiaal en het verlenen van
machtigingen tot beschikkingsdaden door kerkelijke autoriteiten de ele
menten van een "locus religiosus", anderzijds is de invloed van het stads
bestuur in het beheer zodanig toegenomen, dat het wereldlijk aandeel in het
bestuur zeer groot is. Daarvoor is het nu volgende zeer tekenend.
Machtigingen tot beschikkingsdaden.
Het provisorschap bij de Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis
Een maatstaf, waaraan men eveneens de invloed van een instantie op het
beheer van een instelling kan afmeten, is het antwoord op de vraag, wie
toestemming verleende tot het stellen van beschikkingsdaden. Van het
Groot Gasthuis zijn hiervan enkele voorbeelden bekend. Was in 1438 de
toestemming van de bisschop van Luik nodig om een aantal kleine cijnzen
en renten te verkopen en de opbrengst ervan te beleggen 5 8 , in 1471 geeft
de aartsdiaken van het Kempenland een dergelijke machtiging, waarbij deze
echter het stadsbestuur betrekt door voor te schrijven, dat de belegging van
de vrijkomende gelden zou dienen te geschieden met goedkeuring van het
stadsbestuur en wel met voorkennis en goedkeuring der schepenen, die
mede met de zorg en het bestuur daarvan schijnen belast te zijn, zo luidt het 6 9 .
Het betrof hier de verkoop van een aantal tarwepachten en cijnzen. Van een
66

" p r o v i s o quod in antiquo hospital! predicto locus seu capella remaneat in q u o possint
misse decentet celebrati". E r was gevraagd om het " d i c t u m hospitalc cum capella huiusmodi in locum profanum redigi aliudque hospitalc cum capella et c i m e t e r i o . . . et alio
fundo predicto construí et erigi. . . " G o . A . V A N ROOIJ, Inv. G r o o t Ziekengasthuis d. I
nr. 222. O o k deze pauselijke bulle kennen wij uit de uitvoerings-oorkonde. Cfr. hiervoor
de volgende noot.
" "et nichilominus capella antiqui hospitalis, p r o u t nunc est, per latum et longum, a
parte orientis versus occidentem remaneat in sua solita i m m u n i t a t e . . . " G o . A . V A N
R O O I J , Inv. G r o o t Ziekengasthuis nr. 222. Cfr. eveneens С О Ь ЕНШСХ o.e. p . 32-33.
68
G o . A . VAN R O O I J , I n v . G r o o t Ziekengasthuis d. I nr. 65.
69
G o . A . n o g ongenummerd. Dit stuk werd na het gereedkomen van de inventaris van
het G r o o t Ziekengasthuis uit een particuliere verzameling aan het archief toegevoegd.
119

dergelijk goedkeuringsrecht van de zijde van de stadsregering zijn trouwens
al van enkele jaren vroeger voorbeelden bekend. Zo behoeven de rectoren
van het Groot Gasthuis in 1465, 1466, 1467 en 1469 voor bepaalde beschikkingsdaden toestemming van de door het stadsbestuur over het gasthuis
aangestelde provisor. In 1465 betrof het het vestigen van een lijfrente, in
1466 het vestigen van een hypotheek, in 1467 de scheiding en deling van een
stuk land en in 1469 een grondtransport. Een voorbeeld van een gelijke
machtiging voor de Tafel van de H. Geest is uit deze jaren eveneens voorhanden. Hierbij machtigt de provisor van deze instelling de rector van de
Tafel een erfpachtsrecht over te dragen aan het Groot Gasthuis. Wij worden
intussen door deze machtigingen, zowel bij het Groot Gasthuis als de Tafel
van de H. Geest, geconfronteerd met het feit, dat in deze jaren tussen de
procurator van elke instelling en het stadsbestuur een provisor optreedt, die
ofwel tegelijkertijd reeds schepen is of dit spoedig zal worden. Voor het
Groot Gasthuis is deze wereldlijke provisor ten overstaan van de statuten
van 1376 nieuw; voor de Tafel van de H. Geest betekent het provisorschap
geen novum, daar zij, zoals wij zagen, reeds lang twee provisoren kende.
Alleen het aantal is hier veranderd 60 .
Andere uitingen van bestuursinvloed van de stadsregering
Zijn onze gegevens met betrekking tot het toezicht op het bestuur van de
Tafel van de H. Geest schaars, uit het afhoren der rekeningen en vooral het
provisorschap is wel voldoende duidelijk, dat de invloed van het stadsbestuur
op de Tafel erg groot was. Dit blijkt bovendien nog eens zeer duidelijk uit
de reeds meermalen aangehaalde politieverordening van 1477. Schepenen,
gezworenen, raden en de dekenen van de ambachten geven hierin namelijk
de volgende bepaling:
"item sal die meester van den Heiligen Geest jairlix den armenmeesteren vanden
huysarmen sculdich zijn te geven hondert mudden roggen ende die onder den voirs.
armermeesteren gedeylt te weerden, naedien dat die eynden groet off cleyn sijn, om
die den huysarmen voirt om Goids wille te weerden gegeven".

Het optreden van het stadsbestuur ten aanzien van het Zinnelooshuis
bleef slechts zeer incidenteel. Wij kennen naast de inmenging van het stadsbestuur bij de oprichting gedurende de eerste eeuw van zijn bestaan slechts
*0 D e provisoren van het G r o o t Gasthuis, die in de verschillende machtigingen genoemd
worden zijn: Amelis Boechem, Wilhelmus Ghent, Gerardus Bathenzoon, Goeswinus van
den Hezeacker en Johan van Os. Van de Tafel van de H . Geest wordt als provisor vermeld Enghelbertus van Uden. Van de derde, de vijfde en de zesde weten wij, dat zij tijdens hun provisorschap tegelijkertijd schepen waren. Van de anderen staat vast, dat zij
zeker enkele jaren later deze functie vervulden. Het is intussen wel zeker, dat ook zij als
schepen-provisor zijn opgetreden. Vermeldenswaard is, dat Amelis Boechem en Goeswinus van den Hezeacker eerst rector van het G r o o t Gasthuis zijn geweest. Vermeld
dient tenslotte te worden, dat er in het G r o o t Gasthuis waarschijnlijk sedert 1470 in
plaats van twee één gasthuismeester fungeerde. Voor de machtigingen zie G o . A . V A N
R O O I J , Inv. G r o o t Ziekengasthuis d. II rus. 1294, 1295, 1310, 1515, 1318 en 1469. Uit het
jaar 1476 is een machtiging bekend tot verkoop van enkele gasthuisgoederen (nr. 1428).
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een enkel voorbeeld van werkelijke bemoeiing van de zijde van de stad ten
aanzien van dit gasthuis en ook in dit geval werd deze bemoeiing door de
bestuurders zelf veroorzaakt. Het is een voorbeeld vaneen van de sporadisch
voorkomende gevallen, waarin het stadsbestuur gebruik maakt van zijn
potentiële superintendentie-bevoegdheid, die dan nog slechts wordt aangewend om een aanvullende regeling te geven.
In 1474 ontvangen de drie leden van de stadsregering een supplicatie van
het bestuur van het Zinnelooshuis. Hierin schrijven de vuurmeesters als
provisoren van dit gasthuis, dat er door de executeurs van het testament van
Reinier van Arkel "opt punte van der fundacien des voirscreven gasthuys"
een "seker declaracie" is geordineerd "dienende op die manier van den regimenté shuys voirscreven". Daarin is expressis verbis geregeld, wie in het
huis moesten worden opgenomen. Omdat er maar vijf "cameren" in het
gasthuis zijn, zouden volgens deze bepalingen ook slechts vijf zinneloze mensen er een plaats hebben. Er zijn er nu echter negen, zodat het huis overvol
is. Het schijnt, zo schrijven de vuurmeesters, dat men het huis nog verder wil
belasten, hetgeen in strijd is met de "fundacien, declaracien ende der approbacien". Het is daarom, dat "die voirscreven thoonders in desen aenroepen
Uwe live Heeren (de drie leden van het stadsbestuur) biddende Uwe eerbaerheyden zeer oitmoedelyck, dattet denselven willen beleyven, gemerct
dat voirscreven steet opt overladen van den voirscreven huyse voer nu en
voer toecomende tyden te wille voirsiene by behoerlyken provisien daertoe
dienende". De vuurmeesteren eindigen hun betoog als volgt: "Eerbare
Lieve Geminde Heeren, dit doende suldy Lieve Heeren zeer waeldoen ende
die voirscreven thoonderen sullen des onsen Lyeven Heeren Got voer U
lyeve Heeren devoetelyke bidden". Een op zo'n vriendelijke wijze geformuleerd verzoek kon het stadsbestuur moeilijk negatief beantwoorden. Voortaan zouden geen nieuwe personen boven de negen reeds in het huis opgenomen zinnelozen mogen worden toegelaten. Het getal van negen zieken
zou bovendien in de loop der jaren tot zes moeten worden gereduceerd. In
geval van overlijden mochten geen nieuwe personen worden opgenomen.
Was het getal eenmaal op zes gekomen, dan zou bij overlijden van een van
deze zes weer een nieuwe persoon mogen worden toegelaten. De stad behield zich intussen het recht voor om te "moigen mynderen ende meerderen
dese ordonnancie voirscreven" 61 .
De Godshuizen als dode handen
Bij het bestuderen van de bestuurlijke rechtstoestand van de Godshuizen
mag, zoals wij reeds vermeld hebben, niet voorbij worden gegaan aan de
vraag, of en zo ja, in hoeverre de Bossche Godshuizen vielen onder het
begrip "dode hand". In het algemeen moeten namelijk alle liefdadige instel*1 VAN ROOY, Reinier van Arkel p. 270-272. Voorts dient als een voorbeeld van bemoeizucht van de stad vermeld te worden het veranderen van de dag waarop de blokmeesters
en regenten van het Zinnelooshuis gekozen worden. VAN ROOIJ, Reinier van Arkel p. }o.
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lingen in de middeleeuwen gerekend worden tot deze categorie, aan welk
feit bijzondere rechtsgevolgen waren verbonden. Dat in het algemeen de
liefdadige instellingen als dode hand werden aangemerkt, blijkt uit de
Hollandsche Consultatiën, die zeggen "Quod manus mortuae non solum
sint monasteria, ecclesiae, capitula et collegia sed etiam communitates et
hospitalia" 82 . In een hierna te behandelen amortisatieregeling van hertog
Philips van Bourgondie van г januari 1464 е 3 wordt gesproken van "cloesteren, goidshuysen, gasthuysen, vergaderingen van mannen ende wyven
ende alle andere geestelike persoonen" en in een amortisatieregeling van
Karel V van i j z i 6 4 van kloosters, gasthuizen of andere dode handen.
Het begrip amortisatie is waarschijnlijk ontstaan in de feodale tijd, toen
het overdragen van leengoederen aan de een eigen rechtstoestand bezittende
kerkelijke instellingen in vele opzichten een schadepost voor de landsheer
betekende 8 5 . Deze eiste voortaan voor een geldige overdracht zijn bewilli
ging. Deze verleende hij gewoonlijk niet dan onder zekere voorwaarden.
Veelal verbond de leenheer aan zijn toestemming het beding, dat de kerk
het leengoed zou houden door bemiddeling van een "sterfman" ("homme
vivant et mourant"), die de vervulling der aan het leen verbonden lasten op
zich nam en bij zijn dood door een ander moest worden opgevolgd, hetgeen
de heer de betaling waarborgde van de verschuldigde retributie. De goederen
bleven dan leengoederen en bleven ten opzichte van de leenheer in de leven
de hand 6 6 . Soms deed de leenheer echter afstand van zijn leenrecht. Hij
amortiseerde de goederen, waardoor deze kwamen te vallen in de rechtssfeer
van de verkrijgende dode hand. Door de amortisatie werd het leengoed tot
allodiaal goed gemaakt, zodat "tenir en mainmorte" en "tenir en franc alleu"
of "tenir en franc aumône" uitdrukkingen werden voor dezelfde zaak 67 .
In de dertiende eeuw gaan de steden een soortgelijke gedragslijn volgen
met betrekking tot de overdracht van allodiaal goed aan kerkelijke instel62

Hollandsche Consultatiën III, 81, m . 13.
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' 4 Placcaeten ende Ordonnantien van de Herthogen van Brabandt, Antwerpen 1648
(uitgave Henderick Aertssens) d. I p . 80.
65
R. KoERPERiCH, Les lois sur la mainmorte dans les Pays-Bas Catholiques, Louvain
1922 p. X I V . Voor een recensie van deze studie zie: Tijdschrift voor Geschiedenis, 43e
jaargang p. 422 e.V., waarin dit bock door V A N APELDOORN w o r d t besproken. Voor de
amortisatie, cfr. ook E . DE MOREAU, La législation des ducs de Bourgogne sur l'accroissement des biens ecclésiastiques, étudiée spécialement en Belgique, opgenomen in
Revue d'histoire ecclésiastique 1946 t. X L I p . 44-65. Sommige schrijvers beweren, dat
het amortisatie-recht voortkomt uit de domaniale heerschappij (de Moreau p . 45).
' · KoERPERiCH o.e. p . 10-13. O m de tegengestelde belangen van kerk en leenheer te
verzoenen nam men ook zijn toevlucht tot de zogenaamde "revente forcée", gedwongen
terugverkoop. D e kerkelijke instelling kon dan een leen behouden gedurende een bepaalde tijd. N a deze tijd moest zij het goed echter terugverkopen.
117
KoERPERiCH o.e. p . 13. Het woord amortisatie wordt pas laat gebruikt. In het cartularium van Orval komt men het tegen het einde van de dertiende eeuw voor het eerst
tegen. ZYPAEUS is van mening, dat het pas door de hertogen van Bourgondie in Brabant
werd ingevoerd. Het begrip zelf kende men volgens hem reeds eerder.
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lingen. De stedelijke besturen zagen met lede ogen het steeds groeiend
grondbezit der kloosters en andere geestelijke fundaties, omdat de goederen
van deze mstellingen immuniteiten genoten en dus geen baten opleverden
voor de publieke kas en ook niet participeerden in burenplichten e.d. De
regelingen van de steden zijn niet alle even rigoreus. Sommige verbieden
aan kerkelijke instellingen nieuwe verkrijgingen, maar onderwerpen de
onlangs in het kerkelijk patrimonium gekomen goederen aan de gemeentelijke belastingen; andere verplichten om de nieuwe "acquêts" in wereldlijke
hand terug te brengen; weer andere tenslotte verbieden eenvoudig de overdracht van onroerend goed aan de dode hand en verklaren deze zonder
gevolg 68 .
In Brabant zou het volgens Koerperich nog tot 1451 duren, voordat de
hertog daar de verkrijging van allodiale goederen door geestelijke instellingen gaat beperken. De bekende regeling van Philips de Goede van 1446
zou zich in hoofdzaak nog beperkt hebben tot de feodale goederen 69 . De
kerkelijke mstellingen konden in Brabant, behalve in de steden, die zelf een
eigen amortisatieregeling hadden uitgevaardigd, in deze jaren dus nog vrij
allodiale goederen verkrijgen, Eerst in de tweede additiën van zijn Blijde
Inkomste van 20 september 1451 verbood Philips de Goede elke verkrijging
van renten door niet-Brabantse kerkelijke instellingen; de Brabantse
kerkelijke instellingen zouden renten alleen maar kunnen kopen op voorwaarde, dat de verkoper altijd het recht behield om de renten te lossen
"de penning om 18" 70 . Het schijnt, dat van deze regeling in de praktijk niet
zoveel terecht is gekomen.
Wellicht ook daarom vroeg 's-Hertogenbosch zijn eigen amortisatieregeling. In 1463 wenden schout, schepenen en raden dezer stad zich tot de
hertog over het verkrijgen van goederen door dode handen. Onlangs, zo
schrijven zij, zijn in 's-Hertogenbosch vele kloosters. Godshuizen, gasthuizen, vergaderingen van mannen en vrouwen gefundeerd, waarvan de bestuurders dagelijks veel cijnzen, renten, pachten en andere erfgoederen verkrijgen. De bestuurders willen hebben, dat deze goederen worden beschouwd
als geestelijke goederen en "exempt ende verscheyden van de weerlicheden
en weerlicke goederen". Zij zij η dan ook-hetgeen strekt tot groot nadeel van
de hertog en de burgerij - niet genegen hiervoor iets te presteren noch in de
contributie van de hertogelijke beden of cijnzen, noch door te "staan tot
gebuurlijke rechten". Op deze klacht bepaalt de hertog de tweede januari
1464, dat voortaan de genoemde kloosters, godshuizen, gasthuizen en ver
gaderingen van mannen en vrouwen en alle andere geestelijke personen
geen renten, cijnzen, pachten of erfgoederen via koop, transport, schenking,
testament of anderszins mogen verkrijgen tenzij met zijn openbaar consent,
terwijl daarnaast de "interessen" van de landsheer veilig gesteld moeten
18

KOERPERICH o.e. p. 23-30.

" KOERPERICH o.e. p. 35.
0
Art. 13, KOERPERICH o.e. p. 252 en 36; cfr. ook DE MOREAU I.e. p. 50
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zijn, hetgeen zou moeten blijken uit hertogelijke openbare brieven. Wel
mag men voor jaargetijden aan kloosters, Godshuizen en gasthuizen tot een
som van honderd stuivers per jaar kleine percelen cijnzen schenken of testeren. Deze goederen zullen echter blijven staan tot de last, contributie of
gebuurlijke rechten als waartoe zij stonden, vóórdat zij in handen kwamen
van geestelijke personen. Verkrijgen de instellingen met verlof van de hertog
enige cijnzen, dan zal aan de familieleden en erfgenamen van de verkopers
toestemming gegeven moeten worden om deze te lossen en te kwijten ten
eeuwigen dage de penning om zestien. De hertog zal tenslotte aan geestelijke
personen geen verlof geven om na hun professie goederen uit erfenissen te
verkrijgen. Deze goederen zouden vervallen aan hun naaste familielid71.
Het schijnt dus, dat ook bepaalde Godshuizen, - de loca religiosa het
H. Geesthuis en het Groot Gasthuis - ofschoon zij langzamerhand gekomen
waren in een meer wereldlijke sfeer, als het hun financieel voordeel kon opleveren, bleven opteren voor het geestelijk karakter van hun instelling.
Zoals het zo dikwijls gaat, wanneer men in twijfelgevallen kiest voor een
bepaald standpunt, heeft dit later onder andere omstandigheden nadelen.
Dan wordt het moeilijk om zijn eenmaal ingenomen standpunt consequent
door te voeren. Dit blij kt in 1469 ook het geval ten aanzien van deze regeling.
Zij had namelijk tot gevolg, dat er mensen waren, die aan het Groot Gasthuis goederen wilden testeren of schenken en dit nu nalieten, omdat zij
meenden verlof van de hertog voor deze handelwijze nodig te hebben. Het
schijnt, dat dit voor het gasthuis een nogal belangrijke schadepost betekende,
want wij zien het stadsbestuur, hetwelk zelf nota bene om de amortisatieregeling van 1464 had gevraagd, nu optreden ten gunste van het gasthuis.
Het vraagt om een interpretatie van de betreffende regeling, waarbij het
zelfs suggereert, dat de regeling eigenlijk niet zou moeten gelden voor het
Groot Gasthuis. Karel de Stoute besluit op 28 februari 146972, dat:
"een iegelyck, wie hy zy, wael heeft ende sal mogen doen ende begaen dat wetck van
carithate aen ende tot behoef der voorscreven armen siecken, die in den voorscreven
grooten gasthuyse onser voorscreven stadt van den Bossche ontfangen, geherbercht
ende gehanteert worden, ende te dien eynde denzelven armen oft tot heuren behoef
geven ende overdragen soe dat behoirt naeden gemynen landtsrechts ons lants van
Brabant zulcks zyn guede haeffelyck oft erffelycke alst hem gelieft dacr by ende
metten anderen goeden daer toe gelaten te weerden, gelaaft, gespyst ende van hoeren
nootdorften versien te worden, alzoe dat behoirt, nyettegenstaende den voirscreven
brieve hier boven geincorporeert 73 , noch des by den innehouden der zei ver by
iemanden ter contratien abuselyck voirgenomen oft verstaen mach zyn geweest
oft zoude moigen werden".

De hertog en diens smalle heren 74 zullen echter verzekerd blijven van hun
71
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Go.A. V A N ROOIJ, Inv. Groot Ziekcngasthuis d. I nr. 67.
D e amortisatieregeling van 1464.
74
Het platteland viel juridisch in twee delen uiteen. Het domein van de landsheer
(Brabant onder de hertog) en het gebied van de particuliere rechterlijke heren (Brabant
onder de smalle heren). D e heren konden in hun gebied zowel hoogheidsrechten als
eigendomsrechten uitoefenen. KOERPERICH o.e. p. 19.
73
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heerlijke en andere rechten, terwijl de erfgoederen zullen blijven staan tot
zodanige last, contributie van beden en andere gebuurlijke rechten als zij
stonden voor de tijd, dat zij de arme zieken werden geschonken.
Via een algemeen consent wordt hier formaliter de regeling van 1464
wel buiten werking gesteld, maar materialiter wordt door waarborging
van de rechten van de hertog en de smalle heren toch het beoogde doel
bereikt. Slechts de in de regeling van 1464 geschapen mogelijkheid tot
lossing werd te niet gedaan. Intussen bleef door deze regeling het gasthuis
aangemerkt als een geestelijke instelling. Het is op grond van een sociaal
motief, het belang van de armen en zieken van het gasthuis, dat de hertog
een algemeen consent geeft. Wij zullen dit sociaal motief, hierna nog verscheidene malen aantreffen. Overigens betekent dit consent geen amortisatie; deze raakte immers direct de goederen, die hierdoor kerkelijk, geestelijk werden en exempt van elke wereldlijke jurisdictie. Dit was hier nu juist
niet het geval 75 .
Deze speciale regeling voor het Groot Gasthuis schijnt aanvankelijk echter noch bij de overheid noch bij derden voldoende bekend geweest te zijn.
Een zekere Dirk Kuyst beklaagt zich namelijk in dezelfde tijd bij Karel de
Stoute, dat zijn zus, de weduwe van een zekere Arnoud, ongeveer een jaar
voor haar dood een zeer groot deel van haar vermogen met de inkomsten
ervan had overgedragen aan het Groot Gasthuis. Dit betekende voor hem als
erfgenaam een groot nadeel. Het was bovendien in strijd met de regeling
door Philips de Goede in 1464 aan de stad 's-Hertogenbosch verleend. Kuyst
verzoekt de hertog in deze aangelegenheid een voorziening te treffen,
waarop goedgunstig wordt beschikt. De hertog beveelt op 4 december
1469 aan de eerste zijner deurwaarders de bestuurders van het gasthuis te
gelasten de eigendomsbewijzen aan Kuyst over te dragen. Deze moest in
het volle genot van de betreffende goederen worden gesteld. Op zijn beurt
zou Kuyst echter aan het gasthuis elk jaar honderd stuivers betalen; dit
betekent dus eveneens een toepassing van de regeling van 1464, op grond
waarvan Godshuizen elk jaar tot dit bedrag cijnzen mochten worden geschonken. Mocht het gasthuis zich tegen de regeling verzetten, dan zou er
maar geprocedeerd moeten worden. Met de regeling van 28 februari 1469
van dezelfde hertog in de hand, zal het Groot Gasthuis zich echter sterk
hebben gevoeld, zodat het wel tegen het besluit in verzet zal zijn gegaan 754 .
Wanneer het optreden van Karel de Stoute voor Brabant een nieuw
figuur in de amortisatiewetgeving schept, is er sprake van echte amortisatie.
De hertog, die wegens zijn vele oorlogen geldgebrek had, vroeg 10 juli 1474
' · KOERPERICH O.C. p . 6 8 .

" a Go.A. VAN ROOIJ, Inv. Groot Ziekengasthuis d. I nr. 75. Het is verleidelijk om te
veronderstellen, dat de tijdsvolgorde van de twee hertogelijke regelingen anders geweest
moet zijn, zodat de regeling van 4 december 1469 de andere tot gevolg gehad zou hebben.
Dit is echter moeilijk staande te houden. Het eerste stuk is namelijk gedateerd 28 februari
1468, "na costume van schriven ons Hoofs", dus 28 febrauri 1469. Het tweede stuk is
duidelijk gedateerd 4 december 1469.
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in alle Nederlandse gewesten van de sedert zestig jaar verworven en nietgeamortiseerde erf- en leengoederen alsmede vaste renten de netto opbrengst
van drie jaren. Men stond voor de keus: ofwel om de goederen te laten
amortiseren ofwel om ze van de hand te doen. De gevraagde som moge voor
een zestigjarig gebruik niet te hoog geweest zijn, plotseling moest toch maar
in contanten worden betaald, wat eigenlijk lange tijd was verwaarloosd. En
dit niet enkel voor goederen van kloosters en parochiekerken, maar ook
voor die van gasthuizen en armenhuizen. Na een voorspel in Vlaanderen
en Artois was deze artiortisatie-taxe voor de meeste gewesten en vooral ook
voor Brabant iets nieuws, waar men geen goed woord voor over had. De
wereldlijke staten steunden bij deze gelegenheid de clerus in hun verzet,
omdat zij begrepen, dat ook hun privileges niet meer ontzien zouden worden.
De strijd begon in september 1474 en heeft twee jaar geduurd, bijna tot aan
de dood van Karel de Stoute op 5 januari 1477. In Brabant besloten de
Staten, op 17 september te Antwerpen bijeen, bij het parlement van Mechelen in beroep te gaan. De verschillende geestelijke orden benoemden op
gezamenlijke kosten een procureur, die hun zaak bij genoemd parlement
zou verdedigen. Uiteindelijk, nadat op de goederen van een aantal weerspannigen beslag was gelegd, liep de gehele materie in Brabant evenals in de
andere gewesten uit op een schikking. Zoals ook bij beden en tienden
dikwijls gebruikelijk was, werd besloten de bijdrage af te kopen met
een som ineens, waardoor het principe van een vrijwillige bijdrage gehand
haafd bleef. De afkoop geschiedde tegen de totale som van 16.872 pond 7 6 .
Tot de kerkelijke instellingen, die werden gevormd door de seculiere
geestelijkheid, abdijen, kloosters, kerken, kapellen, begijnhoven en gast
huizen, behoorde ook de Bossche Tafel van de H. Geest. Zij moest honderd
zestig pond betalen 7 7 . Dit vormt een bewijs, dat, hoe ver de secularisatie
van de bestuurlijke rechtstoestand van deze instelling in deze jaren ook reeds
mocht zijn gekomen, de instelling in een bepaald opzicht toch nog steeds
werd aangemerkt als een geestelijke instelling.
Intussen bleef het groeiend kerkelijk patrimonium in zijn verschillende
vormen ook van het stadsbestuur bijzondere aandacht opeisen. Wij treffen
in de bekende ordonnantie van 10 november 1477 op de "gemeynre
policien" een scherpe amortisatie-regeling aan, die als volgt luidt:
" I t e m dat egeen cloesterlude oft vergaderingen, die in deser stat wonen, meer cocpen
en sullen hier in der stat van erven oft anders, tenzij by consent der drie leden deser
stat, ende dat zy egeen opdracht doen ende sullen hoeren pater of mater off yemont van
hoeren cloester, tenzy in der scrijfcameren oft opten raethuyse deser stat, het en
weer by consent van den drie leden voirs. ende dat nyemonde in geestelijken scijn
gaende meer aensterven en mach, weder by profess is off nyet, dan hondert stuvers
eens пае inhoude den previlegie dairop v e r l e e n t " 7 8 .

7e
KoERPERiCH o.e. p . 68. D E MOREAU I.e. p . 55. R. R. POST, Kerkgeschiedenis van
Nederland in de middeleeuwen 1957, d. I I p . 79-80.
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De regering van Karel V brengt in 1515 voor Brabant niet alleen een verplichting tot een nieuwe opgave van de "nouveaux acquêts" sedert 40 jaar
verkregen 79 , maar zij herhaalt en omschrijft nauwkeuriger het verbod tot
overdracht van onroerende goederen aan kerkelijke instellingen. Deze kan
alleen maar plaats vinden met toestemming van de hertog of de hoofdstad
onder de jurisdictie waarvan de goederen zijn gelegen. Geschiedt een en ander zonder de nodige toestemming, dan zou dit geen rechtsgevolg hebben.
Erfopvolging ten aanzien van deze goederen door kerkelijke instellingen
wordt eveneens nietig verklaard 80 . Het jaar 15 zo zal een nog verder gaande
amortisatie-regeling brengen. Deze kwam tot stand, nadat eerst gedurende
enige jaren tussen de wereldlijke en geestelijke stand een geschil had bestaan over de vraag, hoe ver de landsheer met het oog op de privileges van
beide standen op dit terrein wel kon gaan. De steden trekken aan het langste
eind. De oude bepalingen worden enerzijds herhaald; anderzijds - en dit
betekent een zeer vergaande ingreep - wordt verboden om nieuwe kerken,
kloosters, kapellen, godshuizen en conventen op te richten. Eventueel
kan bij overtreding dezer bepalingen zelfs afbraak van het zonder toestemming
gebouwde volgen 81 .
Wij kennen voor 's-Hertogenbosch één geval, waarbij tevoren toestemming aan de landsheer werd gevraagd. Dit was bij de oprichting van het
Jenneke-Hamersgasthuis. De stichteres vermeldt uitdrukkelijk bij de oprichting, dat de hertog van Brabant haar op 26 april 1570 verlof heeft gegeven tot het stichten van een vrouwengasthuis over te gaan.
Het kon niet anders, of de conflicten, die over deze materie toch al steeds
tussen de landsheer en de bisschop rezen, moesten door dit alles worden verscherpt. Met de jurisdictie in testamenten en huwelijken vormden de amortisatie-goederen de zogenaamde "causae mixtae", waarover tussen de hertog
van Brabant en de bisschop van Luik - waartoe een groot deel van Brabant
tot aan de invoering van de nieuwe bisdommen behoorde - geregeld judiciële competentie-kwesties bestonden. Al dateren de pogingen om tot
een minnelijke schikking in deze gehele materie te geraken reeds vanaf het
einde der vijftiende eeuw, het zal echter nog tot 1542 duren, voordat er een
concordaat tussen de bisschop en Karel V tot stand komt 82 . Van de negen
titels, welke deze zo uitermate belangrijke overeenkomst aangaande de
"causae mixtae" telt, draagt de derde tot opschrift "De jurisdictione et
cognitione bonorum ecdesiasticorum admortizatorum vel non admorti" 1 2 april 1515. K O E R P E R I C H o.e. p . 46.
eo

D e tweede addittiën van de Blijde Incomste d.d. 26 april 1515. Placcaeten ende Ordonnantien van de Hertoghen van Brabandt d. I p. 209. KOERPERICH o.e. p . 47-48. D e
figuur der nulliteiten is volgens DE MOREAU nieuw; tevoren was amortisatie vereist.
Werd deze niet verleend, dan bleef n o g altijd de mogelijkheid van de gedwongen verkoop.
81
Placcaeten ende Ordonnantien van de Hertoghen van Brabandt d.I p . 80. KOERPERICH
o.e. p . 49-50.
92
A. VAN H O V E , Etude sur les conflits de jurisdiction dans la diocèse de Liège à l'époque
d'Erard de la Marck (1506-1538), Louvain 1900, p. 79-103.
127

zatorum". Minutieus wordt hierin een afbakening tussen de kerkelijke en
wereldlijke bevoegdheden vastgesteld. Slechts die goederen worden als
geamortiseerd beschouwd, die door de landsheer zijn geamortiseerd of
welke de kerk sedert zeventig of tachtig jaar als geamortiseerd heeft bezeten.
Dat in principe ook gasthuizen in deze regeling nog als dode handen
worden beschouwd, blijkt uit het feit, dat de superintendentie van de kerkfabrieken, gasthuizen, Godshuizen, Tafels van de H. Geest en andere
"pia loca" ook in deze titel wordt geregeld. Wij zullen op deze bepalingen
hieronder nog uitvoerig terugkomen. Het concordaat betekent overigens
geen definitieve regeling terzake. De bisschop wilde de amortisatieregeling
slechts als een voorlopige regeling aanvaarden 83 .
Wat de houding van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621)
betreft, het is een bekend feit, dat onder de regering van de aartshertogen
de bepalingen der dode-handwetgeving zeer ruim werden uitgelegd en
dikwijls zelfs helemaal niet werden toegepast. Wellicht is dit te wijten aan
het feit, dat de fiscale immuniteit, zoals wij zullen zien, in de loop van de
zestiende eeuw meer en meer verdween 84 .
De positie van de Godshuizen tot de accijnzen, beden en andere impositiën
De status van kerkelijke instelling, dode hand, had behalve voor de judiciële
competentie vooral zijn betekenis vanuit fiscaal oogpunt. In principe waren
de kerkelijke instellingen volgens het kerkelijk recht immers ook fiscaal
onttrokken aan de rechtsmacht van de wereldlijke heer. Wij zullen
zien, dat deze regel in de loop der eeuwen niet zonder meer is te handhaven
en dat zich ook op dit gebied langzamerhand een verwereldlijking heeft
voltrokken en dat de aanvankelijke exempties van de kerkelijke instellingen
in hoeveelheid en kracht afnamen. Door de invoering van het instituut der
amortisatie en het daaruit voortvloeiend onderscheid tussen de goederen
van de principale fundatie en de geamortiseerde goederen enerzijds en de
niet-geamortiseerde goederen anderzijds ontstond een modificatie in de
fiscale exemptie. Op den duur is de fiscale vrijdom ook voor de eerste categorie zelfs niet geheel meer te handhaven.
In de Germaanse landen bestond er sedert de Frankische periode geen
goed georganiseerd belastingstelsel, zoals de Romeinen dat bijvoorbeeld
hebben gekend. Dit kwam allereerst, omdat de omvang van de staatswerkzaamheden nog gering was, terwijl de verdediging, een van de belangrijkste
overheidsfuncties, werd vervuld door leenmannen en burgers. Voorts maak-

83
V A N HOVE o.e. p. 103-160. Voor de tekst van de overeenkomst cfr. Placcaeten ende
Ordonnantien van de Hertoghen van Brabandt, d. I, p. 16 e. v. Dit concordaat tussen Cotnelis van Berghen en Karel V werd overgenomen door de bisschop van Kamerijk en later
door de bisschoppen van de nieuwe diocesen, die onder Philips II werden gecreëerd.
84
Cfr. H . J. ELIAS, Kerk en Staat in de Zuidelijke Nederlanden onder de regering der
Aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621), Antwerpen 1931, p. 197-198.
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ten ook andere regalia, domeinen of heerlijke rechten, waartoe ook de bevoegdheid om recht te spreken behoorde, de noodzaak van een goed geordend belastingstelsel voorlopig overbodig. Deze rechten, die oorspronkelijk de koning of keizer toekwamen en die op de graven, hertogen en bisschoppen, toen deze souverein geworden waren, overgingen, leverden
immers incidenteel allerlei inkomsten op. Het was de gewoonte, dat degene,
die belang had bij het uitoefenen van een overheidsfunctie, hiervoor betaalde, zodat de openbare dienstverlening als een bron van inkomsten gold.
Dit was met name het geval met de rechtspraak 85 .
Indien niet geprivilegieerd maakten de geestelijkheid en de kerkelijke
instellingen op deze incidentele prestaties en betalingen geen uitzondering.
Het kwam echter herhaaldelijk voor, dat zij vrijdom wisten te verkrijgen
o.a. met betrekking tot de tol. Voorts vormden verschillende kloosters een
immuniteit, waardoor zij in alle opzichten aan de jurisdictie van de landsheerlijke ambtenaren waren onttrokken 86 .
In de elfde en twaalfde eeuw zien wij een stelsel van meer geregelde
belastingen opkomen. Enerzijds gaan verschillende landsheren en souvereinen er toe over om eenzijdig hun onderdanen te belasten 87 , anderzijds
vragen zij hun om bijdragen, de zogenaamde beden. Deze beden, ook
precaria geheten, waren aanvankelijk echte "cadeaux exceptionnels et plus
ou moins bénévoles". Later groeiden ook deze bijdragen tengevolge van
de steeds voorkomende herhaling uit tot verplichtingen, maar dan slechts
bij bepaalde gelegenheden. De belasting werd door de heer aan zijn vazallen
maar gevraagd in drie, vier, vijf, of zes gevallen. "De tallia indebita"
worden zoveel mogelijk tegengegaan en er wordt op grond van het beginsel "quod omnes tangit ab omnibus adprobari debet" slechts betaald
"ex libero arbitrio". De betaling is voortaan "de grâce et non de droit" 88 .
Geldt dit voor de feodale ondergeschikten, in niet mindere mate voltrekt
zich dit proces ook ten aanzien van de steden. Ook voor deze wordt in privileges vastgesteld, in welke gevallen een bijdrage door de heer kan worden
gevraagd 89 .
Gold deze gedragslijn ook voor kerkelijke instellingen? Het derde
Lateraanse concilie van 1179 had de heren, die de kerkelijke instellingen
met imposities taxeerden, met excommunicatie bedreigd, indien zij zonder
voldoende motief overgingen tot oplegging van belasting. Het vierde
Lateraanse concilie van 1215 promulgeerde een nieuwe restrictie. Alvorens
zich over de noodzaak van een fiscale bede uit te spreken, moesten de
95

D E BLÉCOURT-FISCHER o.e.

p. 12, 198 en 230

e.v.

Voorts I. H. GOSSES-R. R. POST,

Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis der Nederlanden d. I, Groningen 1959, p.
139-140.
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POST o.e. d. II p. 86.
GOSSES-POST o.e. p. 140.
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E. LOUSSE, La société d'ancien régime. Organisation et réprésentation corporatives t.
1, Louvain I9J2 p. 74-75 en p. 177-179.
^ LOUSSE o.e. p. 177-179 en p. 330-332.
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bisschoppen en hun geestelijkheid de paus raadplegen. Hem behoorde
namelijk de beslissing in dergelijke kwesties. De landsheren respecteerden
aanvankelijk deze voorschriften en bevestigden deze zelfs. Naarmate hun
behoeften echter groter werden, kwamen de exempties hun echter minder
goed van pas 9 0 . Zo is van de hertogen van Brabant Jan I, Jan Π en Jan III
bekend, dat zij de kerkelijke instellingen zeer zwaar belastten met taxen.
Jan II verleent de geestelijke instellingen in 1312 tenslotte wel exemptie van
elke belasting, subventie, exactie en buitengewone diensten, maar zijn op
volger gaat in 1315 weer de oude weg op. Dit heeft zelfs een exodus van
kerkelijke instellingen naar het Naamse gebied tot gevolg. Deze proble
matiek komt nog eens heel bijzonder naar voren in een brief, die de reli
gieuzen van Brabant in de jaren 1334 en 1342 richten aan paus Benedictus
XII en waarin zij zich beklagen over de hen opgelegde lasten. Om zich te
verzetten tegen de vele impositiën confedereren de abdijen zich op initiatief
van de praemonstratensers. Een vijfentwintigtal kloosters van Brabant,
Vlaanderen, Namen en Henegouwen neemt er aan deel. Mede op grond van
deze houding veranderen volgens D E MOREAU de hertogen hun houding.
In plaats van taxen op te leggen vroegen zij "dons gratuits". Anderzijds
verzochten de abdijen in 1378 in verband met de moeilijke tijdsomstandigheden aan de paus toestemming om met de leken te mogen contribueren.
Aldus werd het oude principe, krachtens hetwelk de kerkelijke personen gedurende eeuwen geen burgerlijke impositie behoefden te betalen, ondermijnd. Deze modificatie toont zich in dezelfde periode waarin voor de
kerkelijke goederen het amortisatierecht betaald wordt. In weerwil van hun
optreden in 1378 hielden de kerkelijke instellingen niet op te protesteren
tegen de beden. Zij gebruikten allerlei middelen, ofwel om ze in het geheel
niet te betalen, ofwel om ze verminderd te krijgen. Ten aanzien van dit
laatste wisten zij belangrijke resultaten te verkrijgen. Sedert het jaar 1474
tenslotte moest de kerkelijke stand in zijn geheel zijn aandeel in de beden
betalen 91 .
Ongeveer in dezelfde periode waarin de beden meer ingeburgerd raken,
krijgen de steden steeds meer vrijheid in het heffen van belastingen (accijnzen) van hun burgers. Om in de beden te kunnen bijdragen moesten de
steden immers over een ruimer belastinggebied beschikken. Aan 's-Hertogenbosch wordt op 16 september 1336 door de hertog een privilege verleend, waarbij deze stad wordt toegestaan om zelf haar lasten te vinden,
indien zij in schulden mocht geraken, die zij niet uit haar gewone inkomsten kan bestrijden. Dit privilege wordt bevestigd en uitgebreid bij een
volgend, daterend van 28 september van het zelfde jaar. Bij privilege van 18
maart 1387 worden voorts door hertogin Johanna van Brabant aan de stad
voor eeuwig overgedragen alle accijnzen, welke eertijds aan de hertogen van
»o LOUSSE o.e. p. 262 en POST o.e. p. 86.

" E. DE MOREAU, Histoire de l'Eglise en Belgique, V volumes Bruxelles 1945-1948, t. Ill
p . 420-421 en t. I V p . 109-111.
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Brabant toebehoorden en die tot dan toe telkens door de stad van de hertogen werden gepacht. Voorts worden aan de stad al haar eigen middelen en
inkomsten afgestaan92.
Hoe was nu in 's-Hertogenbosch de positie van de Godshuizen ten aanzien
van de beden, accijnzen en andere impositiën? Het spreekt voor zichzelf, dat
vooral de twee Godshuizen van kerkelijke oorsprong, het H.-Geesthuis
en het Groot Gasthuis onze aandacht zullen hebben. In mindere mate
zullen wij iets vermelden over de wereldlijke instellingen. Omdat de
chronologie hiertoe leidt, zullen wij aanvangen met de accijnzen. Eerst
daarna zullen de beden aan de orde komen.
De eerste accijnsregeling, die onze aandacht verdient, geeft een goed inzicht
in de relatie dode hand-accijnzen. Wanneer de stad in het jaar 1463 ter voorziening in de schade, welke door een grote brand op 13 juni 1463 e 3 is aangericht, een belasting instelt op de daken, willen de geestelijke personen in
deze belasting niet bijdragen en beroepen zij zich op hun exempties. Het
stadsbestuur vindt echter, dat niemand in deze ten achter mag blijven.
Het betreft hier immers een aangelegenheid van caritatieve aard en een zaak
van algemeen belang. Het richt zich in deze zin dan ook tot de hertog, die de
stadsordonnantie op 2 januari 1464 approbeert. Hij verklaart haar zowel op
de wereldlijke als geestelijke personen van toepassing. Wat deze laatste
categorie betreft voegt hij er evenwel een zeer belangrijke restrictie aan toe.
Geestelijke personen, die in de stad huizen, renten of cijnzen bezitten, welke
zijn gelaten tot de principale fundatie van kloosters. Godshuizen, beneficien of "godsdiensten" of die door de hertog zijn geamortiseerd, zullen
echter niet onder de werking van de regeling vallen. Zij moeten dan wel
binnen veertig dagen voor schout en schepenen verschijnen en deze mededelen, dat zij de goederen van de principale fundatie en die, welke geamortiseerd zijn, niet begrepen willen zien onder de werking van deze ordonnantie. Dan zullen zij echter ook geen profijt kunnen trekken van de door de
stad op grond van de verordening te verlenen "subventiën" 94 Wij zien dus,
dat voor deze belasting slechts als exempt worden aangemerkt de goederen,
die gebruikt waren voor de oprichting van de instelling alsmede de naderhand verkregen, geamortiseerde goederen.
Minder genuanceerd, maar niet minder duidelijk is de regeling, die ten
,s
R. A . VAN ZUYLEN, Stadsrekeningen d. I. p. II en III. In de rekening van 1399 (VAN
ZUYLEN o.e. d. I p . 2 en 3) vinden wij een kleine veertig verschillende soorten accijnzen
vermeld. H e t aantal accijnzen zal in de loop der jaren n o g blijven toenemen, terwijl ook
de hoogte ervan zal worden opgevoerd. H e t merendeel der accijnzen werd door het
stadsbestuur verpacht; een aantal behield de stad echter zelf om deze door haar ambtenaren
te doen innen (rekening 1496, V A N ZUYLEN d. I o.e. p . 21).
93
H e t beste en het grootste deel der stad was door de brand in as gelegd. G . A . Charter-

verzameling I n v . SASSEN nrs. 506 en 507.
91
G . A . Chartervcrzameling Inv. SASSEN nr. 510.
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aanzien van het brouwen van het bier is opgenomen in de bekende politieverordening van 147795. Hieruit weten wij, dat het H.-Geesthuis en het
Groot Gasthuis mee betaalden in de bieraccijns. Meermalen, vooral in
tijden van misgewas, oorlog of andere rampen, greep het stadsbestuur plotseling in om de burgers de beschikbare graanvoorraad te garanderen. Zo
mochten de brouwers in 1455 geen rogge brouwen maar alleen weit, gerst
haver en spelt. Nog heel wat verder ging de stadsraad, zij het onder invloed
vaneen revolutionair gilde-element, in 1477'*. Met uitzondering van enkele
instellingen, mocht in dat jaar in het geheel niet gebrouwen worden tot
het ogenblik, waarop de raad hiertoe weer toestemming had gegeven. Er
werd bepaald:
"Dat men de ketel ommestolpen sail gelijck dat by den drie leden deser stat geordineert is ten tijt dat by den drie leden deser stat dair anders op geordineert sal weerden
behoudelic dat die biddende ordinen ende die van den Claren sullen moeten ( =- mogen)
brouwen ende niet geven, ende die heilige Geest, Gasthuys ende Eycendonck sullen
mogen brouwen op hoeren assynse, gelyc zij van audts plegen te brouwen".

In tegenstelling met de biddende orden droegen de Tafel van de Geest en het
Groot Gasthuis evenals het Leprozenhuis op de Eijkendonck dus van ouds
bij in de bieraccijns. Het is goed mogelijk, dat de betaling van "hoeren assynse" niet bestond in het telkenmale bijdragen in de accijnzen, maar dat de
bijdrage bestond in een afkoopsom, die als resultaat van onderhandelen
tussen de instellingen en het stadsbestuur was tot stand gekomen. Deze
figuur was bij kloosters erg gebruikelijk97. Een voorbeeld van een dergelijk
compromis kennen wij van het Groot Gasthuis, dat in 1492 met het stadsbestuur overeenkomt, dat het gasthuis voor de som van driehonderd
Rijnsguldens de betaling afkoopt van alle oude en nieuwe bieraccijnzen en
de "Willems tuyn". De stadsregering behield zich echter het recht voor om
de afkoop en de vrijheid van de bieraccijns te lossen tegen de prijs van
driehonderd Rijnsguldens. Een drietal jaren later is inderdaad door de stad
van dit recht gebruik gemaakt98. Een voorbeeld van een compromis tussen
het stadsbestuur en het H.-Geesthuis bezitten wij in de rekening 149 5-1496
met betrekking tot het maalgeld. Daar lezen wij:
"Item vanden heiligen gheestmeester, die ter molen heeft gedaan in tyde deser rekening belopende XCIIII R.gulden den assijns vanden maelgelde daeraff. Ende want
voirschr. heiligen gheest by den drieën leeden deser stadt geconsenteert is geweest
·* G.A. Charterverzameling Inv. SASSEN nr. 569.

· · N . H. L. V A N DEN HEUVEL, D e Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629,
's-Hertogenbosch 1946, p. 415-416.
" I n 's-Hertogenbosch wordt in 1525, na een oproer van de ambachtsgilden naar aanleiding van de verhoging van het maalgeld en de bieraccijns, tussen twaalf kloosters en de
magistraat een conventie gesloten, waarbij de kloosters zich bij wijze van afkoop van
stadsaccijnzen verplichten jaarlijks een bepaalde som te betalen. V A N ZUYLEN Stadsrekeningen d. I p. 407-408 en V A N DEN HEUVEL o.e. p. } i 6 .
·• D e "Willems of Guilielmus tuyn" was een accijns. Zie verder Go.A. V A N ROOIJ, Inv.
Groot Ziekengasthuis d. I nr. 78. In dorso is aangetekend "Dits gelost twee off drie jaeren
na date van desen brieve".
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overmyts dat die aelmoessen der armen nyet vermindert en souden wesen voer syn
maclgelt С Rynsgulden. E n d e off die voirschr. heilige gheest jairlix boven de С
Rynsgulden ter molen dcde, soude hy sculdich syn tmaelghelt daeraff te betalen.
E n d e want dan van desen tegenwoirdige jaire tmaelghelt des voirscr. heiligen
gheest myn gedreght dan С Rynsgulden daeromme ende myts redenen voirscr.
99
gemerci dat den armen aengheet, daeraff alhier ontfangen. . .
.. .Nyet" .

De accijnzen werden in de loop der jaren in verband met de slechte finan
ciële toestand der stad steeds verhoogd, terwijl ook nieuwe soorten belastingen werden ingevoerd. Toen de schepenen het Groot Gasthuis in 1503
in verband hiermede zwaarder wilden belasten, verzette de meester van het
gasthuis zich heftig tegen deze gang van zaken en daarbij kwam duidelijk
naar voren, hoe onzeker de positie van de Godshuizen in deze jaren was met
betrekking tot de stedelijke belastingen. Zou men op grond van het vorenstaande kunnen concluderen, dat de gasthuizen geen algehele exemptie
genoten, uit hetgeen nu volgt, zou men mogen vaststellen, dat ook toen een
beperkte belastingoplegging zeker theoretisch nog aanvechtbaar was. De
bestuurder van het Groot Gasthuis riep de hulp in van de hertog. Zonder
enige consideratie met de arme en ellendige mensen, die het gasthuis dagelijks meer en meer bevolken, had de stadsregering, zo stelt hij, grote en
nieuwe impositiën van het gasthuis gevorderd. Deze beliepen jaarlijks een
tweehonderd à driehonderd Rijnsguldens.Volgens de bepalingen van het
gemene recht behoort het gasthuis echter steeds vrij te zijn en te blijven van
alle accijnzen, maalgeld en andere impositiën, zodat het koren, meel, brood,
bier en andere levensmiddelen nodig voor de armen en zieken mag opslaan en
uitdelen zonder accijns te betalen. Dit is overigens ook gewoonte in de
andere steden van Brabant, alwaar de gasthuizen eveneens vrijgesteld zijn.
De nu genomen maatregel is des te erger, omdat het gasthuis arm is en er
zeer troosteloos uitziet, zodat zowel reparatiën als nieuwe gebouwen hard
nodig zijn. In vroeger tijden, toen er minder zieke mensen werden opgenomen, werd het gasthuis slechts belast met kleine impositiën. Ter voorkoming van processen en onaangenaamheden heeft het gasthuis deze toen
maar betaald. Resultaat van deze supplicatie is, dat de stadsregering wordt
bevolen het gasthuis, mits het betaalt in alle accijnzen, impositiën en andere
lasten, die het gedurende de laatste veertig jaar gewoon was te betalen, niet
verder te belasten met hogere en nieuwe accijnzen. Het door het gasthuis
teveel betaalde moet worden gerestitueerd 100 .
In de jaren 1511 en 1512 zien wij de afkoopmogelijkheid weer toegepast.
Hiervan wordt nu niet alleen gebruik gemaakt door het Groot Gasthuis,
maar ook door het H.-Geesthuis 101 .
De schuldenlast van de stad was op het einde van de vijftiende eeuw intussen
zo opgelopen, dat de burgers het hoofd niet buiten de poorten der vesten
durfden te steken, of zij werden voor stadsschulden aan erf- en lijfrenten
• 9 G.A.
100
101

Inv. V A N ZUYLEN nr.
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G o . A . V A N R O O I J , Inv. G r o o t Ziekengasthuis d. I nr. 79.
V A N ZUYLEN, Stadsrekeningen d. I p . 222.
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gearresteerd en als gijzelaars gevangen genomen. De oorlogen met Frankrijk
met de landen en steden van Gelder, Luik, Utrecht en andere hadden de
stad zozeer met schulden belast en verarmd, dat het stadsbestuur haast geen
uitkomst zag 102 . E r -werd tot een harde ingreep in het financieel beheer der
stad en tot andere maatregelen besloten. In 1499 werd een college van zes
gecommitteerden ingesteld, ter sanering van stadsfinanciën. Alle maatregelen die het college dienstig oordeelde, om de stad uit haar "commer" en
financiële ongelegenheid te helpen, kon het in het leven roepen; de drie leden
van de stadsregering zouden deze onvoorwaardelijk goedkeuren 103 . Deze
gecommitteerden nu besloten tot het instellen van een extra belasting, de
"gemeynre setting" of "personeele omslag". Men ging hierbij met de buidel
rond ten einde bij iedere burger of inwoner, nadat deze naar vermogen gegeschat was, de bijdrage te innen 104 . De kloosters en de verschillende Godshuizen werden eveneens aangeslagen. Het is intussen opmerkelijk, dat dit
niet onmiddellijk gebeurt. In de eerste rekeningen treffen wij ze namelijk niet
aan. In de rekening van St.-Remeys 1501 tot St.-Remeys 1502 worden zij
wel vermeld namelijk het Stevens-van-den-Broecksgasthuis ( = het Gijsbertvan-den-Broecksgasthuis), de blokken van de Hinthamerstraat, de Kerkstraat
en de Weversplaats; in de rekening van 1502-1503 treffen wij aan het
Stevens-van-den-Broecksgasthuis en de blokken van het Hinthamereinde
en de Weversplaats; in die over 1503-1504 het Groot Gasthuis en de blok
van de Kerkstraat; en in die over 1504-1505 worden aangeslagen het Stevensvan-den-Broecksgasthuis, het Groot Gasthuis en de blokken van het Hintthamereinde, de Weversplaats en de Kerkstraat. Een vijftigtal jaren later,
wanneer er in verband met de bedebetaling weer eens een gemene zetting
wordt opgelegd, is het aantal Godshuizen aanzienlijk groter. Niet alleen
worden alle zeven blokarmenfondsen aangeslagen, maar naast het Zinnelooshuis worden ook een viertal mannen- en vrouwengasthuizen belast. Het
Groot Gasthuis ontbreekt nu echter 105 .
Dat het Zinnelooshuis in de oude en gewone accijnzen steeds heeft bijgedragen, weten wij uit een verklaring van een aantal oud-regenten van
het huis. Zij delen namelijk in 1631 mede, dat zij de oude rekeningen vanaf
1472 tot 1631 hebben nagegaan, waarbij hen dit was gebleken 106 . Dit
geldt trouwens in ongeveer dezelfde mate voor de blokken en gasthuizen
voor mannen en vrouwen 107 .
De bovenvermelde door de zes gecommitteerden geheven gemene zettingen
of personele omslagen waren speciaal ingesteld om naast de tegemoetkoming in stadsschulden te kunnen voldoen aan de door de hertog in
loa
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verband met de kosten in de oorlog tegen de Geldersen gedane beden.
Door te betalen in deze omslagen droegen de Godshuizen dus indirect bij in
deze "dona gratuita". Dit deden zij trouwens ook door te participeren in de
accijnzen, waarvan ook een deel door de stad werd aangewend om de beden
te kunnen betalen. Al droegen de Godshuizen in 's-Hertogenbosch bij in
de belastingen, waaruit de beden werden betaald, het was intussen nog geen
uitgemaakte zaak, dat deze liefdadige instellingen hun aandeel bij moesten
dragen via het stedelijk bedequotum. Dit blijkt uit de moeilijkheden, die in
het begin van de zestiende eeuw tussen de steden en de geestelijkheid ontstaan. Zij beweerden beiden het recht te hebben de goederen van de gasthuizen, Tafels van de H. Geest, genootschappen en broederschappen in verband met de bedebetaling te kunnen aanslaan. Margaretha van Oostenrijk
lost deze moeilijkheden op door op 4 september 15 21 te bepalen, dat deze
instellingen zullen contribueren met de steden. Slechts met betrekking tot
hun geamortiseerde goederen zouden zij bijdragen met de clergie. Deze
ordonnantie wordt op 25 maart 1528 nog eens herhaald 108 .
Dat ondanks deze ordonnantie de positie van de Godshuizen en andere
soortgelijke instellingen op het stuk van de belastingen in verband met de
beden nog niet duidelijk is, toont ons een procedure in de jaren 15 30-15 32
ten aanzien van de Bossche Godshuizen en andere dergelijke instellingen 109 .
In 1523 en 1528 waren door de geestelijkheid van Brabant aan de hertog
twee beden toegestaan, elk twaalf duizend carolus guldens groot. Een groot
aantal Bossche Godshuizen en andere instituten was nu door de geestelijkheid "op hen selffs hand" getaxeerd om hierin bij te dragen. Hierbij had
zij mede getaxeerd de niet-geamortiseerde goederen, waarvoor werd bijgedragen in de andere beden. Tot deze instellingen behoorden ook de Tafel
van de H. Geest, het Groot Gasthuis, het Zinnelooshuis, de blokken van de
Vughterstraat, de Vughterdijk, de Vismarkt, het Ortheneinde, de Hinthamerstraat, het Hinthamereinde, de Kerkstraat, de Weversplaats alsmede een
groot deel der mannen- en vrouwengasthuizen 110 . De Godshuizen waren
met de andere instituten echter in gebreke gebleven, zelfs na verlenging van
108
Deze twee ordonnanties worden in de hieronder te behandelen processtukken genoemd
Cfr. eveneens KOERPERICH o.e. p. 69; deze vermeldt als jaar van de tweede ordonnantie
1529 in plaats van 1528; hij schrijft deze bovendien toe aan Karel V.
1(
" G o . A . V A N R O O I J , Inv. G r o o t Ziekengasthuis d. I nrs. 77 en 93 (i8 stukken).
110
Go.A. V A N ROOIJ, Inv. G r o o t Ziekengasthuis d. I nr. 93. D e volgende mannen- en
vrouwengasthuizen behoren tot de aangeslagen gasthuizen: Het St.-Antoniusgasthuis,
het Van-Berckelsgasthuis, de Van-Mierdcsgasthuizen, het St.-Eloysgasthuis, het UterOisterwijcksgasthuis, het Aart-Koytsgasthuis, het Van Deventhersgasthuis, het Van
den-Avennesgasthuis, het Ulcmansgasthuis, het Schildersgasthuis, het gasthuis op de
Windmolenberg, het St.-Cornelisgasthuis, het Hendrik-Brantsgasthuis, het JanMoonsgasthuis, het Neynsclsgasthuis, het Spijkersgasthuis, het Gijsbert-van-denBroecksgasthuis, het Agnes-van-den-Broecksgasthuis, het Mcclmansgasthuis, het
Weertsgasthuis, het gasthuis in de Putstraat (het Margriet-Heerensgasthuis), het
gasthuis in de Berewoutstraat, het Herman-Cocnengasthuis (het Smidsgasthuis) het
Roelofs-metten-Keysegasthuis (het Herpensgasthuis). Daarnaast werden ook in deze aan-
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de hiervoor gestelde termijnen, om te contribueren. De keizer beveelt daarom
op 7 juli 1531, dat zij binnen zes dagen een specificatie zullen overleggen van
hun goederen, hun waarde en inkomsten, een en ander onder aanduiding van
de plaats, waar zij gelegen zijn. Dit gold "principalic aengaende de gasthuysen ende heylich geesthuysen voirscreven soe verre het roert die goeden
daer zij egheen bede af betalen met die werücke luden". De keizer gaat er
dus van uit, dat de Godshuizen geamortiseerde goederen bezitten, waarvan
zij normaal betalen moeten met de geestelijken. Bij niet-nakoming van dit
bevel zal er beslag gelegd worden op de goederen. Als door de Godshuizen
aan het keizerlijk mandement niet wordt voldaan, wordt door twee keizerlijke commissarissen, Frederik van der Moten en Eustaas Zwitten, beslag
gelegd op de gasthuis-goederen. Hiertegen komen de Godshuizen in verzet.
Zij beroepen zich op de twee bovenvermelde ordonnanties van Margaretha,
waarmede zij inderdaad bij de keizer succes hebben en provisie verkrijgen.
De executie moet cesseren. De commissarissen kunnen echter tegen deze
provisie in oppositie komen, hetgeen zij dan ook doen. De zaak dient 12
december 1531 ten hove 111 . De Godshuizen stellen als procureurs de secretaris van de stad en een tweetal personen, die reeds aan de Raad van Brabant
als procureur zijn verbonden. Er wordt uiteindelijk beslist, dat de Godshuizen de quoten, waarop zij zijn getaxeerd, zullen betalen. De keizerlijke
commissarissen Van der Moten en Zwitten zullen echter moeten beloven
deze te restitueren, indien dit ten principale zal worden bevolen. Voorts
wordt bij de betreffende uitspraak bepaald, dat de Godshuizen voor de ten
hove geordineerde commissarissen kunnen compareren, om deze een specificatie van goederen over te leggen, waaronder de bewijsstukken, hoe zij
getaxeerd zijn. Dit zal moeten gebeuren binnen zes weken. Daarna zullen
Van der Moten en Zwitten en de gedeputeerden van de clergie worden gehoord. Op 20 januari 1532 is de betreffende specificatie aan de Raad van
Brabant opgezonden, terwijl de quoten door de Godshuizen als cautie zijn
betaald in februari. De Godshuizen verzoeken dan aan de Raad van Brabant
om eveneens vertegenwoordigers van de clergie aan te wijzen. Deze zullen
dan gedaagd kunnen worden om zo ook van de geestelijkheid een specificatie der goederen te verkrijgen. Zij vragen om als vertegenwoordigers
der clergie aan te wijzen: de prior van de Bazeldonk, de landdeken van Cuyk
en de rector van de Predikheren. Dan kan volgens de Godshuizen worden
bezien, óf dat de geestelijkheid het geld zal moeten restitueren óf dat Van
der Moten en Zwitten dat zullen moeten doen.

gelegenheid betrokken het Bonifantenhuis, het Vondelingshuis, de O.L.-Vrouwebroederschap, het Leprozenhuis, de kerkfabriek van St.-Jan, de broederschappen en gilden
van het Eerwaardig Sacrament, de Zusters van Orthen, het Arme-fratershuis, de Kleine
en Grote Infirmerie op het Groot Begijnhof, de arme begijnen, en, van buiten de stad,
de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk.
111

G.A. Charterverzameling Inv. SASSEN nr. 747.
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Hoe deze aangelegenheid is afgelopen, konden wij helaas niet achterhalen111»
Het hele gebeuren is echter wel tekenend voor de hybridische figuur, die
de goederen van de Godshuizen vormden. In de marginale aantekeningen,
die wij op de specificaties van de goederen van het Groot Gasthuis en op andere
op deze materie betrekking hebbende stukken vonden, wordt intussen
telkens aangetekend, dat het gasthuis geen "vrij goeden" bezit maar
"schiet en geniet in alle beden ende scattinge der princen, acsijnsen maelgelden ende andere diverse lasten deser stadt gelijc die onvrijste borgere
ende ingeseten derselver". Bovendien wordt telkens de sociale functie van
het gasthuis in verband met ziekenverpleging sterk naar voren geschoven.
Dat de materie in 1532 nog niet definitief is opgelost tonen de volgende gebeurtenissen.
Wanneer over de jaren 1542 en 1543 door paus Paulus III aan de keizer
een geestelijke subsidie wordt toegestaan op de helft van de goedereninkomsten van kerken, kloosters, conventen en andere kerkelijke personen
worden de Tafel van de H. Geest en het Groot Gasthuis respectievelijk aangeslagen voor vijfhonderd en tweehonderd ponden artois. Daarna krijgen
zij echter een kwijtschelding van de vijfde penning ten bedrage respectievelijk van honderd pond en veertig pond 112 .
Bij een volgende door de paus aan de keizer over de jaren 1546, 1547 en
1548 toegestane geestelijke bede worden de Tafel van de H. Geest en het
Groot Gasthuis eveneens weer aangeslagen en wel respectievelijk voor
vijfhonderd ponden artois en tweehonderd ponden artois. Dit was ten onrechte gebeurd, omdat de gasthuizen, die gesticht waren voor de opname van
armen, uitgezonderd waren. De belasting was toegestaan voor de kerkelijke
instellingen, "saulf des hospitaulx, fondez pour l'entretenement des povres".
De rectoren van deze instellingen rekwestreren dan ook, dat dit onrechtvaardig is. Van al de goederen hebben zij in naam van de armen steeds bijgedragen en dragen zij nog bij tezamen met de "weerlicheyt als emmers puer
seculare persoonen in alle beden, belastingen van oirloghen ende andere
contributien hoedanich die sijn off genoemd mogen wesen". Het zou billijk
zijn, dat zij zouden kunnen volstaan met één betaling. De geestelijkheid
betaalde toch ook maar één keer, namelijk met de geestelijke stand en niet
met de wereldlijke. Door de staten van Brabant was overigens met de keizer
meermalen overeengekomen, dat de H. Geesthuizen, gasthuizen. Godshuizen, huisarmen, gilden van schutters met de wereldlijke staat zouden
llla
Omdat er geen klappers op de betreffende Sentencieboeken, die zeer veel omvatten,
bestaan, is het zoeken naar een einduitspraak in de onderhavige procedure gelijk aan het
zoeken naar een speld in een hooiberg.
118
D e kwijting voor beide instellingen wordt vermeld onder het hoofdstuk: "Aulire
despence en exemptions des hospitaulx, sainetz espritz et autres maisons fondées pour
l'entretenement des povres, qui ne doivent contribuer audict subside en vertu de la Bulle
Apostolique". A.R.A. Brussel afd. Rekenkamer Reg. nr. 15740, fol. 60 (ook aangehaald
door A . W. BIJVOET, Het G r o o t Gasthuis, Nieuwe proeve eener nalezing van schriften
betreffende dit gesticht, 's-Hertogenbosch 1852, p. 47-48. Deze ontkent, dat er een kwijtschelding heeft plaats gevonden. Daarvoor zie men echter fol. 125).
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contribueren. Het H.-Geesthuis en het Groot Gasthuis moeten hierna een
specificatie overleggen van hun geamortiseerde goederen alsmede van de
goederen, waarvoor zij participeren in de keizerlijke beden. Intussen wordt
hun surséance van betaling verleend. Het schijnt dat de keizer daarna de
mening heeft gevraagd van het stadsbestuur. De schepenen horen namelijk
de gecommitteerden tot de policie der stad, die verklaren, dat het H.-Geesthuis en het Groot Gasthuis contribueren in alle accijnzen, te weten bieraccijns, maalgeld, accijnzen van beesten, hout, turf, weggeld en dijkgeld en
dit op dezelfde wijze als andere burgers. Het H.-Geesthuis werd hierna
onmiddellijk exempt verklaard. Voor het Groot Gasthuis zou echter eerst
nog moeten worden aangetoond, dat in deze instelling de gastvrijheid werd
beoefend. Wanneer een tweetal raadsheren der stad, de pensionaris en de
secretaris op 21 juni 1547 te Brussel zijn, laten zij door het bestuur van deze
stad een certificatie opmaken van een door hen aldaar onder ede afgelegde
verklaring, dat het voorgaande inderdaad het geval is. Hierna wordt ook
dit Godshuis eindelijk in 1547 exempt verklaard 113 .
Dat ook de substituut-ontvanger van de hertogelijke beden in het kwartier
van 's-Hertogenbosch niet precies wist, hoe de vork in de onderhavige
kwestie aan de steel zat, blijkt als in 1552 door de H. Stoel wederom aan de
hertog van Brabant een geestelijke subsidie wordt toegestaan. Ook nu weer
worden het H.-Geesthuis en het Groot Gasthms aangeslagen om in de
geestelijke beden bij te dragen, ofschoon de gasthuizen tot onderhoud van
de armen wederom niet onder de bede zijn begrepen. De Tafel van de H.
Geest voor vijfhonderd pond en het gasthuis voor tweehonderd pond. Naar
de mening van de bestuurders dezer instellingen is dit geschied, omdat de
substituut in het oude register van de geestelijke subsidien waarschijnlijk
de twee Godshuizen ook heeft aangetroffen. Ook nu weer beroepen zij zich
erop, dat hun instellingen niet onder werking van deze bede moeten vallen,
omdat de Godshuizen en hun goederen worden gehouden voor wereldlijke
personen en goederen, die contribueren in de beden aan de hertog door de
staten toegestaan en voorts ook in alle accijnzen, maalgeld en alle andere onraad en lasten, gelijk andere burgers en wereldlijke personen, zonder dat
zij enige exemptie of geestelijke vrijheid genieten. De jaarlijkse inkomsten
worden niet aangewend tot onderhoud van religieuzen of geestelijke personen maar "tot behoef van arme miserabile desolate personen". Het kan
toch nooit de bedoeling van de keizer zijn, dat hij de helft van de jaarlijkse
inkomsten van deze twee Godshuizen zou verlangen. De goederen zijn immers door goede en devote lieden tot een "pure aalmoes" geschonken.
Ook de keizer zal toch liever de armen te hulp komen dan iets aan hen onthouden. Dit klemt des te meer, daar tegenwoordig de nering zeer sober is
en de lijfnering zeer duur, zodat de Godshuizen nu veel te zwaar met arme
mensen zijn belast. Als de voorgenoemde aanslag door zal gaan, zullen de
113
A.R.A. Brussel afd. Rekenkamer Reg. nr. 15743, fol. 1 en 4z, fol. 75 en fol. 78 en
G.A.A 238 fol. 208-214. Cfr. eveneens BIJVOET o.e. p . 44-45.
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armen dezer instellingen zich beklagen bij God en Zijn heiligen. Uiteindelijk
wordt het H. Geesthuis vrijgesteld, omdat het jaarlijks grote aalmoezen aan
de armen schenkt en het bij de laatste subsidie ook vrijgesteld is geweest.
Het Groot Gasthuis wordt zonder meer vrijgesteld, omdat het aanvakelijk
ook niet was begrepen onder de aangeslagen personen 1 1 4 .
Dat het in een halve eeuw tij ds kan verkeren, is voldoende duidelijk, als
men de nu aangevoerde rechtsgrond om niet te contribueren vergelijkt met
het in 1503 aan de hertog terzake gestelde.
De Godshuizen
en het keizerlijk plakkaat van 7 oktober ij)i ten аапціеп van de armenzorg
Blijven de Godshuizen die hun ontstaan dankten aan de activiteiten van de
maatschappij hun eigen onafhankelijk leven leiden, de Godshuizen van ker
kelijke oorsprong komen in de loop der eeuwen, zoals wij zagen, steeds meer
onder de rechtsmacht van de wereldlijke overheid. Dit openbaart zich vooral
in de benoeming der bestuurders, het provisorschap, het afhoren der reke
ningen en het machtigen tot bestuursdaden. Kan men heel aanvankelijk deze
rechtsmacht nog zien als een gesubordineerde dienstverlening aan de kerk,
al spoedig groeit de wereldlijke superintendentie uit tot een geheel eigen,
zelfstandige categorie, zodat men moet spreken van een gecoördineerde
verhouding van de kerkelijke en wereldlijke jurisdictie, die wij zouden willen
betitelen met gedeelde rechtsmacht. Enerzijds is dit verschijnsel bevorderd
door het eigen, autonome en exclusieve karakter van de stadsgemeenschap,
anderzijds moet dit gebeuren ook verklaard worden tegen de achtergrond
van de totale ontwikkeling, die zich in de veertiende eeuw voltrok in de
verhouding kerk-politieke gemeenschap. De vorsten werden zich in deze
eeuw weer bewust van hun eigen zelfstandigheid. Zij voelden zich niet meer
de gevolmachtigden van de paus 115 .
111

fol.

A.R.A. afd. Rekenkamer Reg. nr. 15746 fol. 1 en fol. 73. Cfr. eveneens G.A. A238
204 en BIJVOET o.e.

p . 45.
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" I n de dertiende eeuw verhief zich, boven alle wereldlijke mogendheden, de Kerk als
een vast georganiseerde monarchie van hooger orde, met eigen ambtenaren, eigen recht,
eigen domeinen en eigen belastingen. D e aardse rijken golden haar slechts als bestanddeelen van haar universeele rijk, de vorsten als gevolmachtigden van den Paus". "Naarmate het gezag van vorsten en steden zich versterkte, en legisten, doordrongen van de
opvattingen van het Romeinse recht, in de regeeringen een rol gingen spelen, hernam de
wereldlijke macht haar rechten. In de groóte kerkpolitieke conflicten van het begin van
de 14e eeuw - de strijd van den Franschen koning Philips I V den Schoone met Paus
Bonifacius VIII, en de strijd van den Duitschen koning Lodewijk de Beier met Paus
Johannes X X I I - werd luide het beginsel verkondigd: de vorst is op wereldlijk gebied
onafhankelijk; de kerk, in zaken van godsdienst souverein, is als rechtsinstelling een bestanddeel van den Staat. D e verzwakking van macht en aanzien der Pausen ten tijde van
h u n verblijf te Avignon en vooral daarna, in de periode van het Schisma en de concilies,
begunstigde de verwezenlijking van deze theorie, die in Holland omstreeks het midden
van de 14e eeuw een getemperden weerklank vond in de voor Graaf Willem V geschreven verhandeling " D e cura reipublicae" van de hand van de klerk Philips van Leiden".
A . G . JONGKEES, Staat en Kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische H e r togen 1425-1477, Groningen - Batavia 1942, p. 13.
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Het scherpe onderscheid, ja vaak de tegenstelling tussen de kerk en de
politieke gemeenschap komt heel sterk naar voren in de amortisatie-wetgeving en haar bestuurlijk sequeel, de beden- en accijnzenpolitiek. Hierbij
komt de wereldlijke overheid ook in contact met de liefdadige instellingen.
De amortisatie-regelingen en de belastingpolitiek raken de liefdadige instellingen echter niet in haar diepste wezen, daar zij slechts ontsproten - hoe
ingrijpend op zich ook - aan een economisch en fiscaal motief. Zij moeten
gezien worden als een onderdeel van het optreden der overheid ten aanzien
van het kerkelijk goed ter bescherming van de belangen van de overheid
en haar onderdanen.
Eerst in het begin van de zestiende eeuw zal de wereldlijke overheid zich
met de armenzorg en de organisatiestructuur van de liefdadige instellingen
als zodanig bemoeien, wanneer zij probeert aan deze armenzorg en de haar
uitoefenende instellingen een meer effectieve en meer doelgerichte werking
te geven. Hiertoe wordt zij overigens nog niet gebracht door een onmiddellijk sociaal motief, maar door overwegend politionele overwegingen. Het
zijn feitelijke omstandigheden, die haar hiertoe dwingen, al wordt aan haar
optreden intussen wel een staatkundige gedachtengang ten grondslag gelegd. De meer centrale overheid wordt ook hier, zoals zo dikwijls, weer
voorafgegaan door de steden.
Het immense pauperisme, waaraan West-Europa op het einde van de
vijftiende en in het begin van de zestiende eeuw was overgeleverd, confronteerde de steden, waar talloze "varende luyden" samenstroomden om er bij
liefdadige instellingen steun te zoeken, met de plaag van honger en ellende.
Uit politioneel oogpunt moesten zij wel iets gaan doen tegen het hinderlijk
optreden van deze mendicanten, die zich niet alleen aan de poorten der kerken, kloosters en liefdadige instellingen vertoonden, maar zelfs niet nalieten
om in de kerken, ja zelfs bij het hoogkoor dezer Godshuizen, tijdens de
diensten om leeftocht te vragen, 's Nachts veroorzaakten deze rondtrekkende vaganten grote rebellie in de straten, waar niemand meer veilig was.
De angst voor dit proletariaat werd bovendien nog vergroot door de gedachte, dat een dergelijk pauperisme wel eens de voedingsbodem zou kunnen zijn voor de verspreiding van ketterijen met name van het Lutheranisme
en weldra in nog erger mate van de Wederdoperij. Deze situatie leidde in de
steden van Duitsland en de Nederlanden tot de zogenaamde bedelverboden,
waardoor de magistraten probeerden het proletariaat te weren 11 '.
Deze gebeurtenissen moesten vanzelfsprekend uitmonden in een bezin116

Cfr. voor deze materie J. A. VAN HOUTTE, Algemeene Geschiedenis der Nederlanden
d. IV p . 245-249, die merendeels volgt P. BONENFANT, Les origines et le caractère de la
réforme de la bienfaisance publique aux Pays Bas sous le règne de Charles - Quint in
R.B.P.H. d. V (1926) p . 887-904 en d. VI (1927) p . 207-230 alsmede J. N O F F , La réforme
de la bienfaisance publique à Ypres au X V I e siècle, 1915. Over de "varende luyden",
D . T H . ENKLAAR, Varende Luyden, Studiën over de middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden 2e druk. Assen 1956 en B. H . D . HERMESDORF, D e
Herberg in de Nederlanden p . 265 e.v.
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ning op de aanpak van dit het gehele stedelijk leven en ook het platte land
beroerende probleem. Met bedelverboden zou men niet kunnen volstaan.
Hier lag een veel grotere taak juist voor de wereldlijke overheid, die tot het
nemen van andere maatregelen met betrekking tot de armenzorg zou moeten
overgaan. Deze plicht tot ingrijpen werd niet alleen door de bekende
Straatsburgse kanselredenaar Geiler von Kaisersberg gepreekt, zij werd
eveneens voorgestaan door Luther en de humanist Ludovicus de Vives 1 1 7 .
Deze laatste ging zelfs zo ver, dat hij niet alleen, als Luther, van alle in de
stad bestaande armenfondsen een samensmelting voorstelde, maar tevens
de bevordering der ambachtelijke scholing en de beoefening van een am
bacht adviseerde. Steden als Wittenberg (1522), Augsburg (ι 5 21), Neuren
berg (ι 5 22) en Straatsburg (ι 5 23), Mons(i525), leper (15 25), Brugge (ι 5 26),
Rijsel (1527), Oudenaarde (1529) en andere gingen intussen praktisch vóór
bij de hervorming der armenzorg 118 . Dit alles had tot gevolg, dat ook keizer
Karel V advies inwon van de steden Mons, leper en Oudenaarde en uiteindelijk alle steden bij ordonnantie van 7 oktober 1531 verplichtte tot het
nemen van de in deze ordonnantie voorgestelde maatregelen. Niet alleen
werden hierin bepalingen gegeven ter bestrijding van de bedelarij, maar
vooral ook werd het stelsel van de "gemeene borsse" als het ideaal van een
goede armenzorg-organisatie voorgesteld. Bepaald werd, dat van "allen
Charitaten, Tafelen van Huys-armen, Gasthuysen, Broerschappen ende
andere hebbende obyten ende distributien van provenen en Aelmoessen"
gemaakt zou worden een "ghemeene Borsse". De bedeling hieruit zou geschieden op advies van de meesters en gouverneurs van genoemde Tafels
der Armen, van de gasthuizen en broederschappen, alsmede van degenen,
welke het bestuur der stad, parochie of dorp daartoe zouden aanwijzen.
Daarnaast werden nog andere middelen aanbevolen. Allereerst om de financiën der armenzorg te versterken. In elke parochiekerk zou een offerblok
worden geplaatst, die drie verschillende sloten zou hebben. De met deze
sloten corresponderende sleutels zouden ter hand gesteld worden van de
pastoor, de magistraat en de "Gecommiteerde tot der Charitate". Voorts
zouden door de stadsregering in elke kerk een of twee eerbare gedeputeerden
worden aangesteld, die twee keer per week in de kerk rond zouden gaan voor
de armen. De gecommitteerden voor de armenzorg zouden voorts elke week
eens of meermalen langs de huizen collecteren. Tenslotte werd een registratie

LUDOVICUS DE VIVES werd б maart 1492 in Valencia geboren, studeerde aan de Sor
bonne te Parijs, vertrok in 1512 naar Brugge om daar les te geven aan kinderen van een
Spaanse familie. Hij adviseerde de stadsregering van Brugge over de reorganisatie van de
armenzorg. D e eerste gedrukte uitgave van zijn in 1524 of IJ25 geschreven werk " D e
subventione pauperum" verscheen in 1526 te Brugge. Cfr. J. D E BOSCH KEMPER, J. L.
Vives geschetst als christelijk philantroop der zestiende eeuw, Amsterdam 1851.
118
Bogaardenscholen om kinderen een beroepsopleiding te verschaffen en zo van de land
loperij afte houden verschenen er in Brugge, Mechelen, Leuven, Valencijn en Kamerijk.
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Cfr.

V A N HOUTTE o.e. p. 246-248.
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van de armen en hun gezinsomstandigheden en andere voor de bedeling
119
nodige gegevens bevolen .
Hoe was nu in 's-Hertogenbosch de houding ten opzichte van dit plak
kaat? Deze stad, gelegen in het noordelijke gedeelte van Brabant, dat zeer
veel te lijden had van allerlei doortrekkende legers, onderging ernstig de
120
gevolgen van het pauperisme . Geen enkel stad in de zuidelijke Neder
landen was zo rijk begiftigd met liefdadige instellingen en had met de
rijkste Tafel van de H. Geest der Nederlanden zulk een faam als liefdadig
centrum, dat deze stad overstroomd werd met allerlei soorten hulpzoekende
armen. Zij kwamen uit de landen van Cleef, Gelre, Vlaanderen, Holland en
het Sticht van Utrecht. Dit had tot gevolg, dat niet alleen de arme Bossche
naren hiervan nadeel ondervonden, doordat de grootte van de bedelingen
verminderde, maar ook dat de niet-armen onder het optreden van de
vaganten te lijden kregen. VAN HEURN verhaalt: "door de menigvuldige
vreemde armen, werden de straaten des nagts onveilig, en men hoorde alom
van roveryen en huisbraaken" 1 2 1 . Reeds in de jaren voorafgaande aan de
uitvaardiging van het edict van Karel V was daarom aan alle armen het
verbod opgelegd " t e gaen bidden inder kercken, cloosteren oft andere
goidsthuysen opten peene van heure opperste cleet". Met name gold de
bepaling, dat "aide mannen oft vrouwen en sullen nyet sitten om aelmoessen
te bidden oft te ontfangen after choer van St Janskercke oft daeromtrent
inder, daer goede luyden devocie mogen hebben". Om te vermijden, dat
's-Hertogenbosch op zou moeten komen voor het onderhoud van talrijke
tot armoede vervallen, van elders afkomstige lieden, kregen alle "vreempde
uytlendighe onbekende persoonen", die zich in de stad metterwoon hadden
gevestigd, last zich bij schout en schepenen van 's-Hertogenbosch te melden
en daarbij mee te brengen "goet wettich auctentycke beschiet vander plaetsen van waere sy geboren ende opgevoet syn oft meest gewoendt hebben
tot heuren coste, oft sy goede eerlycke persoonen van naeme fame ende
levene zyne ende пае der geboeden van der heyliger kercken leven". Kon of
wilde men aan deze eis niet voldoen, dan moest men binnen drie dagen na
publicatie van de desbetreffende verordening met zijn gezin de stad verlaten.
De bepaling gold echter niet voor mensen, die in de Meierij van 's-Her
togenbosch geboren waren 1 2 2 .
In hetzelfde jaar waarin het keizerlijk plakkaat verscheen, ging de Bos
sche magistraat op 17 december over tot het uitvaardigen van een nieuwe
" · G r o o t Plakkaatboek van de Staten Generaal, 's-Gravenhage 1658, d. I p . 470.
120
Cfr. het artikel van H . F. J. M. VAN DEN EERENBEEMT, Sociale Spanningen en over
heidsbeleid. Bestrijding der bedelarij in het N o o r d e n van Brabant in de vijftiende en
zestiende eeuw, verschenen in Varia Historica Brabantica, d. 1, 's-Hertogenbosch 1962,
p. 145-192·
121
J. H . VAN H E U R N , Historie der Stad en Meyerije van 's-Hertogenbosch, Utrecht 1776,
d. I p . 475.
lsa
G.A. Placcaet- en de Geboeiboeck. I n v . nr. A. 246 fol. X X I en fol. X X X V , aange
haald door VAN DEN EERENBEEMT o.e. p . 164 en i 6 j .
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verordening. Het blijft echter een vraag, of er verband bestaan heeft tussen
het uitvaardigen van deze verordening en het plakkaat. Het is zelfs heel
goed mogelijk dat de pest, die in dat jaar in de stad heerste en die veel ellende
veroorzaakte, met de andere tijdsomstandigheden het grootste motief is
geweest voor de nieuwe verordening. Nogmaals werd bepaald, dat arme
mensen niet meer zouden gaan bedelen in de kerken en dat men in de H.
Geest niemand brood zou geven bij de spynden dan de ingezetenen van
stad en Meierij en hun, die jaar en dag daar hadden gewoond. Alle vreemde
armen, die nog geen jaar en dag in de stad woonden, zouden de stad moeten
verlaten 1 2 3 . Heeft er wel verband bestaan tussen deze verordening en het
edict, dan is de verordening, voorzover wij konden nagaan, voorlopig de
enige weerslag geweest van het edict van Karel V in 's-Hertogenbosch.
Eerst in 1542, voorzover wij konden vaststellen, werden er aalmoezeniers
aangesteld, gecommitteerden als bedoeld in het edict; dit niet ten behoeve
van de algemene armen, maar van de huisarmen 1 2 4 . Op het stuk van de
reorganisatie van de instellingen, het amalgama in een "gemeene borsse"
is niets tot stand gekomen. De stad vormt hierin echter geen uitzondering.
De uitvoering van het edict was zeker op dit onderdeel verre van algemeen 1 2 5 .
De samensmelting der armenfondsen stuitte vooral op verzet bij de provisoren der fondsen, die op hun autonomie prij s bleven stellen 1 2 6 . Werd het edict
in Breda ook met betrekking tot de centralisatie der armenzorg wel doorge
voerd, omdat daar de graaf van Nassau in deze zeer actief was - daar kwam
namelijk een Aalmoezenierskamer tot s t a n d 1 2 7 , waarin een groot deel der
Bredase instellingen werd samengevoegd - in Amsterdam en Leiden bij
voorbeeld kwam het evenals in 's-Hertogenbosch niet zo v e r 1 2 8 . Wij
geloven dat de verklaring voor dit feit, voor wat 's-Hertogenbosch
betreft, allereerst gezocht moet worden in de omstandigheid, dat de Her
togstad reeds een "Algemeene Arme" bezat in de Tafel van de H. Geest;
1аз
" I n dit jaer, den XVIIsten in Decembris, is o p die payen voor den beeren huys by
die gruen roy Gerit Cuysten af gelesen en gepubliceert, dat geen armen menschen, man
nen of vrouwen, niet meer en sullen gaen bidden indcr kereken om Godswille ; ende noch,
datmen inden heiligen Geest niemant broot geven sal inden spynden, dan den ingesetenen vanden Bosch en ut der meyreyen ten ware dat sy jaer en dach binnen der stat hadden
gewoont, en alle andere laten gaen weder tot haeren landen". CUPERINUS o.e. eerste stuk
p. 105.
is* " i t e m in desen scepenstoel syn gcordineert vier raetsheren wesende alemossenierts,
om alle Sondach mitter scalen te gaen in Sint Jans kerke v o o r die armen huysarmen, te
weten Jacop Colen, Adriaen van Eyndhoudts, Gherit van Berckel ende Dirck Goeyaertsen of Jan die Wolff" CUPERINUS o.e. eerste stuk p . 118.
1 2 5

V A N H O U T T E o.e. p .

248.
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T e Brussel leidde de uitvoering van het edict bijvoorbeeld tot een scherp conflict
tussen de " G h e m e n e Beurze", aldaar "Overcharitaet" geheten, en de bestaande fundaties,
die op het behoud van h u n zelfstandigheid stonden en zich daartoe op de wil van de
stichters beriepen. VAN HOUTTE o.e. p . 249.
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V A N DEN EERENBEEMT o.e. p . 169-178. Bergen o p Z o o m kreeg wel een nieuwe ver
ordening, echter geen Aalmoezenierskamer.
1 2 8

V A N H O U T T E o.e. p .

249.
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een armenfonds, dat bovendien uitermate rijkelijk gedoteerd was, zodat het
in het verleden zijn zorgen niet alleen kon uitstrekken tot de eigen Bosschenaren en bewoners der Meierij, maar ook tot armen van ver daarbuiten. De
stad kende in de betrokken jaren eigenlijk nog maar één parochiekerk, de
St.-Jan, zodat er naast de uit dit parochieel verband voortgekomen en gecommunaliseerde Tafel van de H. Geest geen andere openbare officiële instellingen voor bedelaars bestonden. Op het gebied van de openbare spynden viel er dus niets te centraliseren. Nodig was slechts, dat men de oude
gewoonte om ook armen van buiten de stad en de Meierij te spynden, verliet en dat men trachtte door extra inzamelingen wat meer financiële armslag
te verkrijgen.
Werkte de openbare bedeling dus goed, ook op het terrein van de
huisarmenzorg kende 's-Hertogenbosch een situatie, die uniek was en
nauwelijks om verbetering vroeg. De een halve eeuw tevoren formeel oprichte blokarmenfondsen der huisarmen, die een organisch deel uitmaakten
van een wijksgewijs opgezet stelsel van dienstverleningen door medeburgers, voorzag voortreffelijk in een grote behoefte. Zaak was slechts, dat
de blokken over voldoende geldmiddelen konden beschikken. Hierin
kwam het stadsbestuur deze instellingen evenals in 1477 te hulp en wel via
de aanstelling van aalmoezeniers, die elke zondag in de St.-Janskerk voor de
huisarmen zouden collecteren. Ook de andere verzorgingsgebieden kenden
eigen op hun taak berekende instellingen. De zieken wisten zich verzorgd
in het Groot Gasthuis, de Leprozen in het Leprozenhuis, de zinnelozen in
het Zinnelooshuis, en de ouden van dagen in de mannen- en vrouwengasthuizen. Had hetgeen zo natuurlijk gegroeid was - behoudens in die tijden
ook voorkomende wanklanken - geen behoefte aan samengaan, ook de
aard van de door deze instellingen vervulde functies, verzette zich tegen een
amalgama. De zorg voor openbare bedelaars, voor huisarmen, voor zieken
en zwakke personen, voor leprozen, voor zinnelozen en voor ouden van
dagen was te gedivergeerd gericht dan dat men deze functies zou kunnen
bundelen in één gemeenschappelijk armbestuur. Daar kwam nog bij, dat de
herkomst van de instellingen verschillend was, terwijl ook de toenmalige
functionering in bepaalde verbanden bij een eventuele samenvoeging wel
weerstanden zou hebben opgeroepen. Waren het Zinnelooshuis, de blokken
en de mannen- en vrouwengasthuizen stevig in de maatschappij zelve verankerd, voor het Groot Gasthuis gold, dat het in een bepaald opzicht nog
steeds kerkelijk gebonden bleef in tegenstelling met de Tafel van de H.
Geest, die reeds spoedig ver gecommunaliseerd was. Niet alleen de burgerij
zou zich (daarvan zijn de voorbeelden uit de volgende eeuwen te overvloedig voor handen) verzet hebben tegen een eventuele inbreuk in de
autonomie van haar organen, ook de kerk zou zich niet onmiddellijk gewonnen hebben gegeven. De herkomst uit het religieuze kader werkte bij
het Groot Gasthuis met de Tafel van de H. Geest de belangrijkste liefdadige instelling der stad, nog te sterk door dan dat een seculiere regeling
als het keizerlijk edict, ook al was dit verre van anti-kerkelijk gericht.
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zonder meer op dit gasthuis had kunnen worden toegepast. Daarvoor waren
tenslotte in deze jaren ook de tegenstellingen tussen kerk en politieke
gemeenschap met betrekking tot dit hospitaal te groot. Hiervan geeft het
relaas van een geschil, dat vanaf 1527 tot 1540 tussen de keizer en de stad
enerzijds en de bisschop van Luik anderzijds over het Groot Gasthuis
heeft bestaan, ons een niet te verbloemen beeld.
Het jurisdictiegeschil tussen de kerkelijke en wereldlijke overheid met betrekking tot
het Groot Gasthuis. Het concordaat tussen de stadsregering en de bisschop van Luik
van IJ40.
De twee rentmeesters (sedert 1470 één rentmeester) waarvan sprake is in
de bisschoppelijke verordening voor het Groot Gasthuis van 1376 waren
geen incidentele, toeziende bestuurders van het tweede bestuursniveau,
maar wat wij zouden noemen werkers in full-time verband, bestuurders dus
van het eerste bestuursniveau. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de zusters
inzake de verzorging der armen - ook een secularisatietendens meer en meer afhankelijk werden van deze meesters, die op den duur
schijnbaar alleen maar door het stadsbestuur werden benoemd, zonder dat
de officiaal hierin werd gemengd. Dit groeiende onderscheid tussen "religieuze" en meer "wereldlijke" activiteiten binnen het geheel van het gasthuis moest bij tijd en wijle, als er niet aan beide kanten een grote tact aan de
dag werd gelegd, tot onderlinge moeilijkheden aanleiding geven. Een
voorbeeld van interne spanningen, die uiteindelijk het voorspel zijn van een
veel ernstiger conflict op het superintendentie-niveau, vinden wij in de
klacht, die de zusters van het gasthuis in 1520 schriftelijk aan het stadsbestuur richten inzake het beleid van de toenmalige gasthuismeester. Jan van
Berkel. De zusters verhalen, dat zij eerst zelf kookten en het eten opdienden
bij de zieken. Nu wordt dit gedaan door "maagden", die van het land komen
en haar leven lang nog niet gekookt hebben, zodat er niets van terecht komt.
De porties zijn bovendien de helft van vroeger. Niet alleen krijgen de zieken
te weinig, ook de kwaliteit van het eten is verre van goed en smakelijk. Op
visdag krijgen zij harde stokvis, zoute haring en twee kleine kattevisjes
met een beetje azijn. Als de zieken beginnen te eten, is alles koud. Op vleesdagen krijgen de zieken "hootvlees", wat lever en "speetkens", die men
in de keuken zelf nooit gebruiken zou 129 . Aan verbandmiddelen en linnengoed hebben de zusters veel te weinig ter beschikking en dat terwijl het
goede linnen en de goede dekens in de kast liggen te vergaan. Moeten de
zusters de zieken 's avonds verbinden, dan dienen zij de stad in te gaan om
daar ergens een kaars te lenen, omdat zij die in de keuken niet krijgen.
Mogen zij zich al beklagen bij Jan van Berkel, dan maakt hij groot misbaar
en doet hij, alsof hij de zusters wil slaan, zodat zij het uur prijzen en God
129
"hootvlees", is hoofdvlees; "speetkens" komt van spiet: kleine stukjes, of van spit:
aan 't spit gebraden, dus verbrand vlees.
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danken zullen, als zij hem kwijt zullen zijn. Zij eindigen haar klaagschrift
als volgt:
"Weet mijn, lieve beeren ende bofghers der goeder stat van tSertoghen boss, hoe
dat wij om Godswil bidden, dat ghij ons beschermen ende behulpelick wcesen wilt,
dat wij die arme ellendighe sieken dienen mochten, ghelijck als men plach doen over
meenich jaer; wij sien ende lijden soe grooten ellendichcit aen die arme sieken, dat
men dat niet scriven en m o c h t ; waent daer comen soe menich verdoek scaep, dat
wij troesten moeten, dat G o d t bekent is, ende daer moeten wij sitten dach ende
nacht bij die sieken, met wat sieckten sij beladen sijn, in stanck en de vollens.
Daerom, mijn lieve beeren ende borghers, begheeren wij hulp ende bijstant te hebben
voer ons ende voer die arme ellendighe sieken. Voert, mijn lieve beeren ende ghemeyn borghers, van der stat van tSertogenbosch, hoedat wij pleghen te hebben eenen
brueder, die gheprofesssit plach te sijn ende die plach den armen dienen, ende was
hom ghetruw in alle saken, hetwelck nu niet en is; want daer is nu een scriver, die
den meester dient пае sijnen profijt, ende niet den sieken. Daerom begheeren ende
bidden wij weeder eenen brueder te hebben, om den regel te onderhouden, ghelijck
als wij ghehadt hebben, ende den sieken dyenen ende den jonckfrauwen oeck.
Voert mijn lieve heren ende borgheren van tSertogen bossch, soe bidden wij vriendelyck dat wij ons statuten ende rechten begheren te hebben, ghelijck als ons toebc130
hoert, van alle s a k e n " .

Wij kunnen ons voorstellen, dat dit officieel schrijven van de zusters aan
stadsbestuur en de "ghemeyn borghers" van 's-Hertogenbosch alsmede een
eventueel antwoord daarop van Jan van Berkel 1 3 1 de verhouding tussen de
zusters en de gasthuismeester niet zal hebben verbeterd en dat een reeks
nieuwe moeilijkheden ervan het gevolg zijn geweest. Hoe de zaak precies
is verlopen, konden wij niet achterhalen, maar een aantal jaren later gaan de
moeilijkheden in een groter verband spelen, als het stadsbestuur zich met
een klacht aangaande de zusters richt tot de keizer, aan wie als hertog van
Brabant de voorziening behoort in het onderhouden en het tracteren van
arme zieken en de administratie en de distributie der goederen van zieken en
andere "gelijke plaatsen" 1 3 2 . Deze benoemt op 12 juli 1527 twee ordinarissen van de Raad van Brabant, Adolf van der Noot en Hendrik de Hove
tot commissarissen om zich ter plaatse te informeren en daarna eventueel een
reformatie door te voeren. Deze vaardigen op 27 juli van hetzelfde jaar een
nieuwe ordonnantie uit, die door Marcelus van Ymmersele, deurwaarder in
Brabant, aan de zusters wordt betekend in tegenwoordigheid van de laagschout en de wethouders der stad. De laatsten worden hierbij gemachtigd
om bij niet-nakoming der ordonnantie tot correctie en bestraffing over te
gaan 1 3 3 .
De zusters schijnen door een en ander niet geïntimideerd. De tegenstel180

G o . A . V A N R O O I J , Inv. G r o o t Ziekengasthuis d. I nr 2095 ; cfr eveneens Analecta
Gijsberti Coeverincx Pars II p . 34-}7.
131
E r is namelijk een concept-antwoord van Jan van Berkel bekend. G o . A . V A N R O O I J ,
Inv. G r o o t Ziekengasthuis d. I nr. 2095.
132
G.A. Geschreven Costuymen en Plakkaten van 's-Hertogenbosch, voorlopige inventaris nr. 7853 fol. 2 e.v.
133
G.A. A 539 fol. 100 e.v. en Go.A. V A N R O O I J , Inv. G r o o t Ziekengasthuis d. I nr 60,
1. D e vijftien artikelen tellende verordening houdt bepalingen in over de porties der
zieken, over het quotum der zusters in de goederen van het gasthuis, over de toestemming
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lingen tussen de zusters en de gasthuismeester blijven bestaan. Op 23 maart
1530 krijgt Adolf van der Noot wederom een opdracht van de keizer om
zich te informeren over het gedrag der zusters, die haar regel niet goed on
derhouden en, hetgeen voor de zieken bestemd is en in handen van de
gasthuismeester dient te komen, ten eigen bate en dat van haar vriendinnen
aanwenden. Na een grondig onderzoek moest de raadsordinaris van zijn
bevindingen verslag uitbrengen aan de regentes, aartshertogin λíargaretha.
Deze zou eventueel een ordonnantie kunnen uitvaardigen 134 . Hiertoe ging
de regentes inderdaad over. Aan het stadsbestuur werd hierbij verboden
nieuwe zusters in het gasthuis toe te laten 135 ..
De zusters menen niet beter tegen deze maatregelen te kunnen reageren
dan door bescherming te zoeken bij de hoogste kerkelijke instantie, de paus.
Zij vragen, of hij de destijds door de bisschop van Luik gemaakte verordening wil bevestigen en of hij wil bepalen, dat, wanneer het stadsbestuur
tekortschiet in het benoemen van nieuwe zusters, zij zelf het presentatie- en
nominatierecht zouden mogen uitoefenen. Hierop wordt door Clemens VII
op 29 juli 1530 goedgunstig beschikt. Niet alleen bevestigt hij de bisschoppelijke verordening, maar tevens verleent hij aan de zusters het gevraagde
presentatie- en nominatierecht voor het geval het stadsbestuur terzake
nalatig zou blijven. De zusters zullen van dit recht echter pas gebruik mogen
maken na herhaald verzoek aan het stadsbestuur en nadat twee maanden
hierna zijn verlopen 136 . Het schijnt, dat de zusters ondanks deze pauselijke
welke de meester moet geven o m zieken op te nemen, over de controle o p het in- en uitgaan der zieken en zusters, over het driemaal per jaar onderzoeken door de meester van
inventaris, over de boden enz.
134

G . A . Chartcrverzameling Inv. SASSEN nr. 739 en G o . A . V A N R O O I J , Inv. G r o o t Zie-

kengasthuis d. I nr. 6o, 2.
135 j j e t bestaan van deze ordonnantie kennen wij uit latere stukken. Wanneer zij is uitgevaardigd en hoe haar inhoud precies luidde, konden wij niet achterhalen. In een stuk
van 16 augustus 1537, dat hieronder zal worden behandeld, wordt verhaald, dat een tijd
geleden door de Raad van Brabant Mr. die l i a n e , secretaris en Claes van der Stock,
rentmeester van het Gasthuis van St.-Jan te Brussel tot commissarissen werden aangewezen o m zich over het bestuur van het Bossche gasthuis te informeren en een reformatie
door te voeren. Wij weten niet of dit optreden plaats vond vóór of na de informatie van
Adolf van der N o o t en welke samenhang er bestond tussen deze twee informaties.
Toen dit door de schuld van de zusters o p niets uitliep, werd door Margaretha aan het
stadsbestuur verboden nieuwe zusters in het gasthuis o p te nemen. G o . A . V A N R O O I J ,
I n v . G r o o t Zickengasthuis d. I nr. 60, 4.
13
' G o . A . V A N R O O I J , Inv. G r o o t Zickengasthuis d. I nr. 60, 3a. D e paus vangt deze bulle
aan met te stellen, dat het zijn streven is heilzame voorzieningen te treffen voor een goede
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terwijl hij gaarne zijn hulp geeft, als er om gevraagd wordt. In de bulle komt een zinsnede
voor, waarin staat, dat de zusters hem medegedeeld hebben, dat het gasthuis door schepenen en gezworenen, aan wie de presentatie en nominatie der zusters toekomen, volgens
gewoonte wordt bestuurd. Bij bulle van dezelfde datum (zelfde inv. nr. onder b) beveelt
de paus de tenuitvoerlegging van zijn opdracht aan de dekens van 's-Hertogenbosch,
Heusden en Oirschot. Deze moeten de voorschriften o p zijn gezag handhaven. O p 27
juni 15 31 w o r d t de bulle uitgevoerd (zelfde inv. nr. onder c).
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bulle haar positie nog niet voldoende stevig vinden. Zij zijn namelijk beducht de ordonnantie van Margaretha te overtreden. Nu bewandelen zij een
echt vrouwelijke weg door aan de keizer verlof te vragen de bulle van de
paus te mogen uitvoeren. De keizer is op zijn beurt niet minder diplomatiek;
hij staat op 31 oktober 1531 het gevraagde toe, waarbij hij echter de restrictie maakt, dat hij het verlof verleent in de veronderstelling, dat wat hem
door de zusters is medegedeeld overeenkomstig de waarheid is en dat de
materie hem en zijn vazallen niet anders aangaat dan is verhaald 137 .
Het schijnt, dat de zusters zich nog meer veiligheid en zekerheid willen
verwerven. Zij verzoeken de bisschop van Luik even later immers, om de
officiaal van 's-Hertogenbosch, de pastoor van Hedel en de rector van de
parochiekerk van Driel en hun opvolgers aan te wijzen als commissarissen
van het gasthuis. Deze zouden de bevoegdheid moeten hebben om, zowel gezamenlijk als ook ieder afzonderlijk, bij overlijden van zusters nieuwe te
institueren en dit na benoeming door de stadsregering en ingeval van nalatigheid van dit bestuur na benoeming door de zusters zelf. Ook hierop verkrijgen zij weer een goedgunstige beschikking. De bisschop benoemt deze
geestelijken op 23 december 1531 tot commissarissen, visitatoren en administrateurs van het gasthuis 138 .
Schepenen en gezworenen bleven zich intussen echter houden aan het
door Margaretha uitgevaardigde verbod om nieuwe zusters te benoemen.
Toen twee van de zeven zusters waren gestorven, vulden zij de vacatures niet
aan. De communiteit van zusters, die bleef staan op benoeming van nieuwe
medezusters, vindt bij de Raad van Brabant geen gehoor; de stad wordt in
het gelijk gesteld. De twee intussen in het gasthuis toegelaten novicen moeten het gasthuis verlaten. De zusters blijven halsstarrig, want soortgelijk
gebeuren herhaalt zich nogmaals. Toen er enige jaren later weer drie zusters
gestorven waren, was de maat vol en kwam Cortenbach, zegelaar van Luik,
in juli 1537 zonder medeweten van schepenen en gezworenen een persoon
tot "toekomende non" in het gasthuis aanstellen, terwijl hij beloofde op
St.-Lambrechtsdag terug te komen om het getal vol te maken en de zusters
te professen 139 .
De keizer beveelt, na dit alles via het stadsbestuur vernomen te hebben,
op 16 augustus zijn deurwaarder Jan Boel te zorgen, dat het destijds gegeven
keizerlijk bevel gehandhaafd zal worden 140 . Deze handelde echter verkeerd
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en liet de zusters in oppositie komen. De stadsregering liet de dag van oppositie echter verstrijken om andermaal de verkregen, open brieven te laten
executeren, hetgeen geschiedde door de deurwaarder van de Raad van
Brabant, Robert van Veen. Deze kwam op 15 oktober met drie dienaren van
de stadsregering het gasthuis binnen en liet de open brieven lezen aan de
twee oude zusters en een van de drie nieuwe nonnen, die door de officiaal
in strijd met de keizerlijke ordonnantie waren toegelaten. In absentie van de
twee andere nieuwe zusters - een was er buiten de stad en de andere was
ziek - beval hij de zusters te dulden, dat schepenen en gezworenen de nieuwe zusters zouden presenteren. De zusters antwoordden, dat zij dit geenszins zouden dulden 141 . De dienaars van de deurwaarder verschaften zich
toen toegang tot het huis en zetten de aanwezige nieuwe zuster buiten de
deur, terwijl zij bij de ziek liggende zuster een dienaar achter lieten, totdat
ook zij aan het bevel zou hebben gehoorzaamd. De volgende dag sloten de
zusters de dienaars echter buiten, terwijl zij intussen de zieke zuster lieten
gaan, omdat zij verklaarde het keizerlijk bevel te willen gehoorzamen.
Gewapend volk werd door de zusters het huis binnen gelaten, waardoor de
facto de executie werd verijdeld. De deurwaarder liet het exploit met het
verbod aan de burgerij om de zusters op enige wijze te helpen daarom in het
openbaar bekend maken 142 .
Zo kon de zaak echter niet langer blijven voortduren. Om in der minne
tot een oplossing te komen vond er daarom een gesprek plaats tussen de
bisschoppelijke partij en die van de stad. Men werd het praktisch eens. De
bisschop stond er echter op, dat de porties en gelden, welke de zusters
jaarlijks van de gasthuismeester ontvingen door een eerlijk man beheerd
zouden worden. Hiermede kon de stadsregering zich echter niet verenigen,
temeer niet, daar de bisschop stelde, dat hij de meester persoonlijk of via
zijn gedeputeerde wilde admitieren, hetgeen volgens het stadsbestuur
nooit gebruik was geweest. De zesde augustus 1539 schrijft de stadsregering
dan ook, dat zij met het voorstel niet kan instemmen, waarop de bisschop
de week daarna vraagt om een copie van het privilege van 1458, waarop
het stadsbestuur zich beroept. Hij voegt er aan toe, dat hij binnen een maand
naar 's-Hertogenbosch zal komen om te handelen, zoals behoren zal 143 .
Hangende deze onderhandelingen, komt op 23 augustus de landdeken van
Cuyk, Gerrit Clingel naar het gasthuis om de nieuwe zusters te professen.
Dit is volgens het stadsbestuur in strijd met de geconcipieerde overeenkomst.
Als hem de brief van de bisschop wordt getoond, waarin deze zegt te
supercederen, stemt hij hiermede in en geeft hij voor te vertrekken. De
volgende dag komt hij echter heimelijk weer het gasthuis binnen om de
twee zusters de professie af te nemen. Hiertegen wordt door het stadsbe141
Zij riepen met luide stem en grote insolentie, volgens ROBERT VAN VEEN, "moord,
moord". Geertruide, een van de oude zusters had gezegd, dat zij zich veel liever lieten uiteenrijten dan deze bevelen te gehoorzamen.
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stuur bij de bisschop ernstig protest aangetekend. Deze antwoordt op 16
oktober, dat hij binnen enkele dagen zijn gedeputeerde naar de koningin,
des hertogs zuster, zal zenden. Deze gedeputeerde zal ook contact met het
stadsbestuur opnemen. Dit contact heeft echter geen resultaat. De bisschoppelijke gedeputeerde persisteert bij zijn eis, dat de bisschop de rentmeester
voor de inkomsten der zusters zal aanstellen en dat tevens de professie door
de landdeken gehandhaafd moet blijven 144 .
Wederom op instigatie van het stadsbestuur komt voor de zoveelste maal
een deurwaarder van de Raad van Brabant, Lenaert van Heesel, naar 's-Hertogenbosch om de presentatie en admissie van de nieuwe zusters te niet te
doen. De zusters blijven zich ook nu weer verzetten, zodat de deurwaarder
zelfs overgaat tot temporaal goederenbeslag. De gasthuismeester wordt
bevolen aan de zusters niets meer van haar gelden uit te reiken 145 . Deze
doen hierop haar beklag bij de bisschop, wanneer deze in Maastricht vertoeft. De kerkvorst besluit nog krachtiger op te treden. Hij geeft namelijk
aan zijn officiaal te Diest op 27 november het bevel om de zusters in bescherming te nemen 1 4 '. Deze hoort op 14 december beide partijen namelijk
de bisschoppelijke en Daniel van Vlierden, de gasthuismeester, en draagt
hierna aan twee bisschoppelijke notarissen op om een onderzoek in te stellen
naar het door de intussen geëxcommuniceerde Daniel van Vlierden aan de
zusters aangedane onrecht. Hij geeft tevens bevel het gelegde beslag op te
heffen147.
De stadsregering, eveneens onvermurwbaar, richt zich op haar beurt
weer tot de canceüer van de Raad van Brabant. Daar hij zelf de betreffende
ordonnantie heeft gegeven, moet het de keizer toch ter harte gaan, dat het
geestelijk hof de executie van de door de stadsregering verkregen open
brieven belet. Moet de procureur-generaal de geestelijke procedure niet
casseren of tenminste zorgen, dat zij geschorst wordt, totdat er een concordaat is gesloten, zo stelt zij 148 .
Eindelijk dient de zaak dan ten principale voor de Raad van Brabant.
Besloten wordt, dat beide partijen gecommitteerden zullen zenden om het
geschil in der minne op te lossen. Deze comparitie van partijen levert tenslotte in een overeenkomst van 12 en 30 april 1540 149 kort samengevat het
volgende resultaat op:
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tussenzin of opmerking laat echter de oude geschilpunten nog even naar voren komen.
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ι. De nominatie van de religieuzen komt toe aan schepenen en gezworenen.
De institutie aan de bisschop of zijn gedeputeerde.
Omdat door vertegenwoordigers van de bisschop twee zusters zijn geïnstitueerd, zonder dat de 2usters door schepenen waren genomineerd (hetwelk achterwege bleef niet door nalatigheid van de stadsregering maar in
verband met het keizerlijk bevel), zullen schepenen en gezworenen deze geïnstitueerde personen opnieuw nomineren en presenteren, terwijl de gecommitteerden van de bisschop hierna de gedane institutie en professie
zullen approberen. Deze gang van zaken zal echter niet prejudiciëren op de
toekomst.
In verband met de vele werkzaamheden in het gasthuis zullen er voortaan
acht zusters werkzaam zijn. Bij een vacature zal een nieuwe zuster binnen
tien weken na het openvallen van deze plaats door schepenen en gezworenen
aan de officiaal-forein of een andere bisschoppelijke gecommitteerde gepresenteerd worden. Blijven deze in gebreke, dan mag de institutie door de
bisschop geschieden na presentatie door de zusters.
2. De stadsregering zal hebben en behouden de institutie, destitutie, administratie, distributie, rekening, bewijs en de reliqua van het gasthuis wat betreft de goederen der armen.
3. De nominatie van een rentmeester-ontvanger of administrateur van de
goederen der religieuzen, haar huizen, hoeven en erven zal aan schepenen
en gezworenen competeren. De institutie van deze persoon, die een bekwaam man moet zijn, zal door de bisschop of zijn gecommitteerde plaats
vinden. Deze rentmeester zal jaarlijks als de gasthuismeester zijn rekening
en verantwoording aflegt, tegelijkertijd aan schepenen en gezworenen
rekening doen. Zo luidt deze bepaling tenminste in de tekst van de stadsregering. Indie van de zijde van de bisschop staat echter, dat hij tegelijkertijd als de gasthuismeester rekening doet, aan de schepenen en gezworenen,
de moeder en zusters alsmede aan de officiaal-forein of een ander bisschoppelijk gecommitteerde rekening zal doen 160 .
150
D e tekst van de zijde van stadsbestuur luidt:
"Soe sullen alsulcker gueden als rogge, geit ende andere hoedanich die wesen moigen,
die hen susteren eertyts by den gasthuys zyn toegevuegt, ende wairvan zy hebben den
ontfanck gehadt, by ecnen goeden bcquamen, eerlycken man, als by schepenen ende geswoiren dcser Stadt dairtoe uit zal gedeputeert worden, ende by des Heeren van Luyck
Officiael Foreyn geadmitteert, voirdaen als Rentmeester dicselve gueden ontfangen word e n ; o m m e by den selven dairvan uytgereyckt te wordene, des die voirscrcven susteren
in cost, deederen ende andersins sal van node wecsen, van welken ontfanck ende uytgeven
alsulcke geordineerde alle jaire ten tyde als die voirscrcven meester zyn rekeninge doct,
van gelycke voir Scepcnen ende Geswoiren sail gehouden wesen by goede specificatien
rekeninge te doen, den voirscrcven Scepenen ende Geswoiren, w e k k e n Rentmeester men
sal moigen verlaten ende andere p r e s e n t e r e n . . . "
Die van de kant van de bisschop:
"zoe zullen alsulcke gueden als rogge, gelt ende andere, hoedanich die wezen moigen,
die hen Susteren eertyts ende hier voormaels zijn toegevueght ende wairvan zy hebben
den ontfanck gehadt, by cene gueden bequamen eerlycken man als by Scepenen ende
Gezwoeren der Stadt, dairtoe n u t zal gedeputeert worden ende by O n s oft by onsen
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4· Voorts worden door beide partijen gezamenlijk nieuwe statuten voor het
gasthuis opgesteld, die een kleine vijfentwintig bepalingen bevatten 151 .
Het zou ons te ver voeren de inhoud van deze bepalingen hier te omschrijven. Volstaan moge worden met de vermelding welke onderwerpen geregeld
worden. Hierbij komt de weerslag van de oude geschilpunten voldoende duidelijk naar voren. Intussen moge worden opgemerkt, dat de bepalingen
van de nieuwe statuten veel gelijkenis vertonen met die van de ordonnantie
welke op 27 juli 1527 vanwege de keizer werd uitgevaardigd. De volgende
punten vinden in de nieuwe statuten een behandeling: de opname der
zieken, welke mensen opgenomen worden, wat er gebeuren moet bij de
opname, met wiens toestemming; de inventarisatie van de goederen der
zieken; wat er moet gebeuren bij eventueel overlijden; regeling van hoe te
handelen met goederen van besmettelijke zieken; de verdeling van de porties door de meester via boden; het klachtrecht der zusters bij de wethouders inzake de verdeling der porties; regeling legaten en schenkingen der
zieken; de aanstelling van een linnenmeester; de eedsaflegging door de
boden en de dienstbode der zusters; de voorwaarden om tot professie toegelaten te worden; bepalingen over de goederen van de novicen en andere
zusters, haar kleding, haar uitgaan in de stad, haar "vita communis";
regeling van de quarantaine van de zusters, die besmettelijke zieken verplegen; vermaning om de liefde en de vrede in het gasthuis in acht te nemen.
Deze overeenkomst wordt op verzoek van de bisschop op 30 april 1540 door
de vice-deken en het kapittel van Luik geratificeerd en bezegeld 152 .
Na deze bewogen episode uit de geschiedenis van het Groot Gasthuis de
balans opmakend van de resultaten van deze competentiestrijd, krijgen wij
tevens een mooi inzicht in de bestuurlijke rechtstoestand van dit Godshuis
Een algehele terugblik is hierbij verleidelijk.
Zoals wij zagen begon de "penetratie" van het stadsbestuur in dit gasthuis, doordat de bisschop zelf schepenen en gezworenen in 1277 in het benoemingsrecht der bestuurders betrok. Het stedelijk aandeel in het bestuur
der instelling werd in 1376 vergroot, toen het stadsbestuur ingeschakeld
werd bij het afhoren der rekeningen. Uit deze beide bevoegdheden is in de
loop der jaren in de praktijk door allerlei omstandigheden een superin-

Officiael foreyn geadmitteert, voirdaen als Rentmeester dieselve gueden ontfangen
worden, omne by denzelven dairvan uytgereyckt wordene, des den voirscreven Susteren
in cost, decderen ende anderssins zal van noode wesen, van wekken ontfanck ende
uytgeven alsulcke geordmeerderd alle jair ten tyde als die voorscreven meester zyn
rekeninge doet, van gelycke voir Scepenen ende Gezwoeren, Moeder ende Susteren
oyck onsen Officiaci foreyn oft andere dairtoe gecommitteerde sel gehouden wezen by
goede specificatien rekeninge te doen, den voorscreven Scepenen ende Gezwoeren,
dwelcken Rentmeester men zal muegen verlaeten ende eenen andere presenteren..."
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Een enkel artikel van deze statuten hebben wij in de drie hierboven vermelde punten
reeds opgenomen, omdat het een onderwerp betrof, dat essentieel is voor de overeenkomst.
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tendentie van grotere inhoud voortgekomen, onder andere ook, omdat
de bisschop van Luik zo ver van 's-Hertogenbosch zijn residentie had, zodat
het gasthuis minder zijn belangstelling genoot. Deze gewoonte werd positiefrechtelijk van de zijde van de landsheer erkend in het privilege van 1458. Men
kan in deze j aren inderdaad spreken van een gedeelde rechtsmacht van bisschop
en stadsbestuur, van een mengvorm, zo men wil, van een "locus religiosus"
en "locus profanus". Deze secularisatietendens zet zich in de jaren na 1458
krachtiger door en treedt, behalve in de machtigingen van de provisor in
de jaren na 145 8, helder aan het licht in de competentiestrijd van 1527-1540.
Dan blijkt duidelijk, dat in de praktijk het stadsbestuur niet meer participeert in een rechtsmacht, maar dat het deze praktisch volledig bezit. Het
belangwekkende van het concordaat is nu, dat deze feitelijke ontwikkeling
ook van de zijde van de kerkelijke overheid positiefrechtelijk wordt erkend;
het gasthuis is geen mengvorm meer van een "locus religiosus" en een
"locus profanus", het is bestuurlijk een bijna wereldlijke instelling geworden.
Slechts in het convent der zusters, dat het concordaat scherp van het gasthuis onderscheidt en dat als een kerkelijk eiland in dit wereldlijk competentie-gebied overblijft, resteert nog het religieuze geestesmerk, dat het gasthuis aanvankelijk geheel beheerste. Overigens had de stadsmagistraat ook
ten aanzien van dit instituut der zusters nog een grote zeggingsmacht. Niet
alleen hadden schepenen en gezworenen immers het nominatie- en presentatierecht van deze religieuzen, maar tevens bezaten zij het recht om de
rentmeester-ontvanger der zusters aan de bisschop te deputeren.
Participeerde de bisschop door het mede-opstellen van de bepalingen
van de nieuwe statuten, vervat in het concordaat, nog in de wetgeving voor
het gasthuis, het zou nu echter de laatste keer zijn, dat hij regelend ten
aanzien van het gasthuis optrad. Voortaan zou hij slechts als wetgever optreden voor het convent der zusters 153 . Dat het terrein van het gasthuis als
zodanig voor de bisschop geheel verloren is, blijkt al spoedig enkele jaren
later, als er een reglement voor de zieken wordt opgesteld. In het tot stand
brengen van de regeling participeert de bisschop in geen enkel opzicht. Zij
komt geheel op het conto van schepenen en gezworenen. De stad zorgde
er wel voor, dat de woorden van het concordaat geen lege woorden waren
en dat de inhoud ervan ook werkelijk werd geëffectueerd154.
Wanneer wij deze overeenkomst van 1540 vergelijken met het enkele
jaren later in 1542 tussen de bisschop van Luik en Karel V gesloten concordaat tot opheffing van de geschilpunten over de kerkelijke goederen en
"causae mixtae" 155 , dan moeten wij vaststellen, dat de eerste overeenkomst
op het gebied van de liefdadige instellingen een grotere verliespost voor
de bisschop betekende dan de tweede. Voor de competentie-verdeling ten
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aanzien van de kerkfabrieken en liefdadige instellingen ("fabricae, hospitalia,
xenodochia, mensae S. Spiritus et alia pia loca"), wordt in de laatste overeenkomst onderscheid gemaakt tussen twee soorten instellingen: die, welke
door wereldlijke personen worden bestuurd en die, welke geestelijken of
voor het merendeel geestelijken tot bestuurders hebben. Wat de eerste
categorie betreft, moet rekening en verantwoording worden gedaan aan
wereldlijke superieuren, terwijl de pastoor of zijn plaatsvervanger eveneens
uitgenodigd moeten worden. De aanwezigheid van de deken foraneus of een
andere bisschoppelijke gedeputeerde is niet noodzakelijk. Het zijn ook de
wereldlijke superieuren, die de bestuurders moeten benoemen, afzetten en
terechtwijzen. Schieten deze echter tekort, dan kan de bisschop, na hen
vermaand te hebben, rekening en verantwoording eisen, straffen opleggen
en de bestuurders afzetten.
Het afhoren der rekeningen, het aanstellen of afzetten van bestuurders
komt voor de tweede categorie instellingen toe aan de bisschop.
Men zou denken, dat met de bewogen episode 15 27-1540 de slotfase van
de competentiestrijd kerk-politieke gemeenschap voor het Groot Gasthuis
is gestreden. Zoals echter zo dikwijls het geval is, komt later ook hier tengevolge van nieuwe krachten en impulsen en onder geheel andere omstandigheden en met nieuwe personen weer het verlangen op naar een "restitutio
in integrum" door een herovering van het verloren gegane gebied. Een
poging tot het vergroten van de kerkelijke rechtsmacht zal niet alleen voor
het Groot Gasthuis, maar ook voor de andere liefdadige instellingen - zelfs
voor die waarover tevoren nooit enige rechtsmacht door de kerk was uitgeoefend - worden ondernomen. Deze poging is slechts te begrijpen in het
kader van het streven van het concilie van Trente, dat een reveil in verscheidene sectoren van het geestelijk en kerkelijk leven inluidt.
De bepalingen van het concilie van Trente ten aandien van de liefdadige instellingen
Hun doorvoering te 's-Hertogenbosch
Wanneer van 1545-1563 het concilie van Trente wordt gehouden, is het,
gezien de doelstelling van deze kerkvergadering, te verwachten, dat met
betrekking tot de liefdadige instellingen bepalingen worden gegeven, díe
niet alleen een goed bestuur dezer instellingen beogen, maar welke eveneens
de kerkelijke rechtsmacht ten aanzien van deze instellingen hechter willen
funderen en ten doel hebben het verloren terrein te herwinnen. Het concilie
beperkt zich er op dit punt dan ook niet toe de door het concilie van Vienne
gegeven bepalingen te hernieuwen, maar het geeft ook een aantal nieuwe
regelen, die aan de kerkelijke overheid een grotere bevoegdheid toekennen,
dan het zo juist behandelde concordaat van i542 16e .
Zo werd bepaald, dat de bisschop de gasthuizen en allerlei "pia loca"
ібв ρ WiLLOCx, L'Introduction des déctets du concile de Trente dans les Pays Bas et
dans la principauté de Liège, Louvain 1929, p . 53.
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zou kunnen visiteren, ook al werden zij bestuurd door leken en ook al
waren zij exempt. Hij moest dan kennis nemen van alles, wat in het belang
van de godsdienst, het zieleheil en de zieken was geregeld voor de nakoming
van welke regels hij de zorg had. Dit "jus visitandi" had de bisschop echter
niet ten aanzien van hospitalia, welke onder de onmiddellijke bescherming
van de vorst stonden, als deze hiertoe zijn toestemming niet had gegeven 157 .
Zowel kerkelijke als wereldlijke bestuurders der gasthuizen en "pia loca"
zouden elk jaar aan de ordinaris rekening en verantwoording moeten doen,
ook al was dit geen gewoonte of niet volgens privilege. Deze regel gold
echter niet als in de stichtingsbrief of statuten anders was bepaald. Moest
men volgens gewoonte, privilege of statuten aan anderen rekening doen,
dan zou de ordinaris mede tegenwoordig moeten zijn, anders was de kwijting niet geldig 158 . Tenslotte kon de bisschop hen, die in hun bestuur tekort
schoten, terechtwijzen en afzetten, om nieuwe bestuurders aan te stellen,
terwijl hij, als er bij de stichting geen regeling was getroffen, wegens het
wegvallen van de mogelijkheid tot het bereiken van het doel der stichting,
de goederen hiervan voor een ander godvruchtig doel, het eerste het meest
nabijkomend, kon bestemmen 159 .
Op 23 oktober 1565 werden de besluiten van het concilie van Trente door
Sonnius, die als eerste bisschop op 18 november 1562 met veel moeite
bezit had genomen van het nieuwe bisdom's-Hertogenbosch, afgekondigd 160 .
Dat de bisschop ernst maakte met de doorvoering van de constituties
van het concilie zou men wellicht mogen afleiden uit de aanwezigheid in het
bisschoppelijk archief van de rekening van het Groot Gasthuis over 15631564, betrekking hebbende op de goederen van de zusters 161 . Dit blijkt
trouwens ook uit de reformatie die hij in 15 69 geeft voor "'t goodtshuys
der juffrouwen int groet gasthuys" 162 . Om rechtskracht te bezitten, moesten
de besluiten van het concilie van Trente ook door de vorst worden geaccepteerd en gepromulgeerd 163 . Ofschoon Philips II een integrale afkondiging van het concilie had bevolen, hield de publicatie in de Nederlanden
door Margaretha van Parma op 11 juli 1565 enkele belangrijke restricties in,
waardoor de realisering van een aantal voorschriften van het concilie onmogelijk werd. Een van deze restricties had betrekking op de liefdadige in-

157

Sessio X X I I , cap. 8.
Sessio X X I I , cap. 9.
158
Sessio X X V , cap. 8.
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WILLOCX o.e. p. 256. D e bisschop had het verre van gemakkelijk. In 1566 moest hij
's-Hertogenbosch zelfs verlaten. Hij ondervond bij de oprichting van zijn bisdom niet
alleen tegenstand van het opkomend calvinisme, maar ook van de ambachten en het kapittel.
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B.A. A.K. 8-6.
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COEVERINCX O.C. d. I I , p . 4 5 .
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" L e régime d'union de l'Eglise et de l'Etat, qui était en vigeur dans tous les pays
catholiques, exigeait que les décrets du concile fussent acceptés d'abord par les souverains et promulgués, par leurs soins, dans leurs E t a t s " . WILLOCX o.e. p . 54-55.
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Stellingen. Aan het bestuur hiervan mocht niets veranderd worden 164 .
Het concilie van Trente, dat aan de bisschopppen, zoals wij reeds zagen, een
grotere macht toekende dan het concordaat van 15 42 - hetwelk hun slechts
een recht van toezicht toestond bij nalatigheid, terwijl in andere gevallen
het aan de pastoors was de afrekening bij te wonen - zou dus op het stuk van
het bestuur der liefdadige instellingen zonder effect moeten blijven. De
bisschoppen zullen de opheffing van deze beperkingen ten aanzien van het
concilie van Trente echter blijven nastreven en tenslotte verkrijgen.
Een eerste poging tot opheffing der beperkende bepalingen wordt aangewend bij gelegenheid van de eerste provinciale synode van Mechelen
van 15 70. De bisschoppen trachten dan de door het concilie van Trente gemaakte voorschriften vast te leggen in provinciale statuten. Dat zij hierin
uiteindelijk niet zijn geslaagd, is te wijten aan de houding van de
hertog van Alva. Vanaf het eerste ogenblik waakte deze er namelijk voor,
dat de rechten der wereldlijke overheid niet werden bekort. De hertog,
die inzage had gevraagd en gekregen in de vraagpunten, welke de deelnemers aan de synode voor de aanvang der zitting waren toegezonden, was
van mening, dat enkele punten, waarvan twee de liefdadige instellingen betroffen, schenen te raken aan de rechten, autoriteit of jurisdictie van Zijne
Majesteit of diens onderdanen. In een der vraagpunten werd de kwestie
aangesneden, of niet bepaald moest worden, dat de bisschoppen elk jaar de
rekeningen der kerkfabrieken, tafels van de H. Geest, hospitalen en allerlei
andere "pia loca" moesten afhoren, zelfs wanneer volgens gewoonte, privilege of stichtingsbrief anderen hiertoe gerechtigd waren. Wanneer de bisschoppen deze bevoegdheid hadden, behoefde dit immers nog niet te betekenen, dat zij, die volgens gewoonte of privilege hiertoe bevoegd waren,
werden uitgesloten. De bisschoppen zouden immers zoals cap. 9 van sessio
XXII van het concilie van Trente voorschreef samen met deze personen
optreden. Zouden de bisschoppen door de bestuurders of toezichthouders
der instellingen hiertoe niet in staat worden gesteld, dan zou van rechtswege
met de sterke arm moeten worden opgetreden. De bisschoppen bezaten
immers volgens het concilie het oppertoezicht over deze instellingen. In de
kanttekening, welke de hertog op dit vraagpunt maakte, gaf hij als zijn mening te kennen, dat het afhoren der rekeningen overgelaten moest worden
aan hen, die van ouds gewend waren dit te doen.
164
Over de moeilijkheden tussen Philips II en Margaretha met betrekking tot de afkondiging cfr. WiLLOCx o.e. p. 106-137. Margaretha zegt in haar schrijven aan de bisschoppen van 11 juli 1565, dat, waar enkele artikelen betreffende "les régalles, droictz, haulteurs et preeminences de S.M., ses vassaubc, étatz et subiectz" schadelijk kunnen zijn voor
de godsdienst en een aanleiding zouden kunnen vormen tot conflicten, "S.M. entend que
en ce regard l'on se conduyse comme jusques oires a esté faict, sans... riens y changer
ou innover et especiallement en l'endroict de la jurisdiction laicalle jusques à oires usitée"
etc. etc. "y joinct la superintendance et administration jusques à oires usitée par loix,
magistratz et autres gens lays sur l'hospitaulx et aultres fondations pieuses". WILLOCX

o.e. p. 122.
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Een ander vraagpunt betrof het zonder verlof van de bisschop vervreem
den of bezwaren van goederen der "pia loca". Voorgesteld werd dit onder
strafbedreiging te verbieden en nietig te verklaren, als het geschiedde
zonder verlof van de bisschop. Hierbij tekende de hertog aan, dat hij het
billijk vond, dat de bisschopppen pogingen aanwendden om onverplicht ver
vreemde kerkelijke goederen terug te krijgen. Hij vond het echter niet juist,
dat enige bepaling terzake werd gepubliceerd zonder eerst de voorzitter van
de Grote Raad hierin te hebben gekend, of zonder hem zelf eerst de con
ceptbepaling te hebben toegezonden. Dan kon er immers nagegaan worden,
in hoeverre geprejudicieerd werd aan de rechten van de vorst of diens onder
danen.
Om er zeker van te zijn, dat er niets bepaald zou worden dat in strijd was
met de restricties van Margaretha van Parma en tevens om, zoals hij het
uitdrukte, de bisschoppen behulpzaam te zijn, besloot de hertog Jan van
Glymes, de voorzitter van de Grote Raad van Mechelen als zijn vertegen
woordiger bij de besprekingen aanwezig te doen zijn. Bisschop Rythovius
weigerde echter Van Glymes tot de synode toe te laten en stond zelfs de
publicatie van een brief, waarin de hertog zijn mening over de betreffende
materie gaf, niet toe. Daar hij de hertog, met het oog op diens uiteindelijke
hulp echter toch ter wille wou zijn, verbond hij zich niets in de onderhavige
materie te bepalen zonder eerst de voorzitter van de Grote Raad te hebben
gehoord. De hertog kon zich hiermede verenigen, maar eiste wel, dat alle
besluiten voor hun definitieve vaststelling aan de voorzitter van de Grote
Raad zouden worden voorgelegd en dat men hem voortdurend op de hoogte
zou houden van de voortgang der besprekingen. Rythovius bleef intussen
echter aandringen op een erkenning, dat toezicht door de bisschoppen in
het belang der liefdewerken was. Ernstig attaqueerde hij de beperkingen
van Margaretha van Parma, maar de hertog bleef op zijn standpunt staan
en hief de beperkingen niet ο ρ 1 β δ .
De bisschop van 's-Hertogenbosch Laurentius Metsius, die in 1570
Sonnius opgevolgd was, kondigde de voorschriften van de provinciale
synode af op 9 januari 1571 en wachtte hiermede niet, totdat hij zelf zijn
diocesane synode had bijeen geroepen 1 6 6 . Wanneer deze synode op 8 mei
15 71 te 's-Hertogenbosch wordt gehouden, wordt de door Trente voor de
liefdadige instellingen uitgestippelde lijn zonder meer doorgetrokken. Aan
het begin van het hoofdstuk, dat handelt over de meesters van de kerkfa
brieken. Tafels van de H. Geest en andere "pia loca" wordt zonder nader on
derscheid gesteld, dat de bisschoppen de zorg hebben over de goederen van
de Tafels van de H. Geest, gasthuizen, broederschappen, colleges of zoge1,5

WiLLOCx o.e. p. 263-269 en P. DE RAM, Synodicon Belgicum, sive acta omnium Beigli
a celebrato Concilio Tridentino usque ad concordatum anni 1801. Nova et absoluta collectio synodorum tam provincialium quam doecesanarum archicpiscopatus Mechliensis,
Mechelen 1828 vier delen, d. I p. 64-77.
1·· WiLLOCx o.e. p . 270.
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naamde gilden en alle "pia loca". De bestuurders dezer instellingen moeten elk
jaar rekening doen aan degenen, die hierop volgens lofwaardige gewoonte
recht hebben, alsmede aan de deken of pastoor en de gedeputeerde der
bisschop. Goedgekeurde rekeningen zouden aan de landdeken of bisschop
pelijke gedeputeerde moeten worden getoond. Voor vervreemding, ver
koop, hypotheek, ruil of verhuur voor langer dan negen jaar van de goede
167
ren der instellingen was bisschoppelijke toestemming vereist .
De bisschoppelijke gezindheid ten aanzien van Trente blijkt ook duidelijk
uit het feit, dat hij in 1573 in het Groot Gasthuis een reformatie doorvoert
voor de zusters en de aldaar wonende kapelaans 1 ' 8 . Overigens had ook deze
bisschop het verre van gemakkelijk. In de jaren 15 77-15 79 had 's-Hertogenbosch te zeer te lijden van het opluikend calvinisme en daarmede gepaard
gaande troebelen. In 1577 moet Metsius zelfs uitwijken. Hij zal niet meer
naar 's-Hertogenbosch terugkeren. In 1580 sterft hij te N a m e n 1 6 9 .
Intussen zijn de bisschoppen doorgegaan om te trachten de opheffing van
de restricties van Margaretha van Parma op de besluiten van het concilie van
Trente te verkrijgen. Met de derde provinciale synode van Mechelen van
22 mei 1607 zien zij eindelijk hun pogingen beloond 1 7 0 . Ten aanzien van het
afhoren der rekeningen van de "pia loca", hetwelk elk jaar of om de twee jaar
moest geschieden, hadden de bisschoppen bepaald, dat de rekeningen op
vaste tijden moesten worden opgenomen en wel door de ordinarissen zelf,
de aartsdiakens of andere gedeputeerden 1 7 1 . Om een goede doorvoering
der statuten te waarborgen, richtte aartsbisschop Hovius zich in een gede
tailleerd rapport tot de aartshertog, waarin hij vroeg om de beperkingen van
Margaretha van Parma op te heffen 172 . Aartshertog Albrecht weigerde dit,
ofschoon hij de provinciale statuten volledig goedkeurde 1 7 3 . Op 26 augustus
1608 stellen de hertogen namelijk nadere regelen " t o t goede en naarstighe
onderhoudinghe van zekere poincten ende articulen" der synode, welke in fei
te een opheffing van de betreffende beperkingen op het concilie betekenen 1 7 4 .
De formulering van de brief beoogt echter tevens het primaire opper-
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Synode Π dioecesanae silvaeducenaes, Leuven, 1692 (uitgave Petrus de Vadder), p.
82-86.
1ββ
1

COEVERINCX O.C. d. I p. 46-49.
· · L. PlRENNE, O.C. p. 9 I - 9 2 .
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W I L L O C X o.c p . 284 e.v. D E RAM o.e. d. I p . 291 e.v. D e pia loca worden behandeld
in titel X X I I : " D e elocatione et conservatione b o n o r u m ecdesiasticorum".
171
Cap. i o : ' O r d i n a r l i ipsi per se, vel saltern Archipresbyteros vel alios ad deputandos
n o n tantum fabricarum et mensarum pauperum, sed etiam hospitalium, d o m o r u m orphan o r u m ac quarumeumque locorum computus semper audiant et examinatis precedentibus
computibus videant n u m eorum conclusiones debite purgatae, seu reliqua eorum piene
soluta sint; ut omnia debite administrentur, diligenter advigebant". D e voorschriften
gaan verder over het controleren der registers en het elke tien jaar opmaken van een
volledige specificatie der goederen.
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WiLLOcx o.e. p . 287.
1 , a

WlLLOCX O.C. p. 2 8 8 .
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D E RAM o.e. d. I p . 412.
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toezicht van de aartshertogen te waarborgen. Deze beginnen hun schrijven
nl. met te zeggen, dat zij belast zijn met de zorg voor het behoud der
kerken, godshuizen. Tafels van de H. Geest en alle andere deugdelijke fundaties, alsmede van de goederen hiervan. Van deze goederen, welke gelegen zijn in hun gebied onder hun hoogheid en jurisdictie, is een groot deel
afkomstig van hun voorzaten en vazallen. Aangezien zij overtuigd zijn van
de goede intentie van de aartsbisschop en de bisschoppen om hen behulpzaam te zijn in het nakomen van hun plicht, waartoe de bisschoppen volgens
kerkelijk recht bevoegd zijn, herhalen zij hetgeen zij met betrekking tot de
liefdadige instellingen op 17 maart 1606 reeds als een provisionele regeling
aan de aartsbisschop toestonden 175 . De bisschoppen of hun gecommitteerden
mogen met de eventueel aanwezige patronen der fundaties of anders met de
voormalige patronen of het plaatselijk bestuur een dag vaststellen, waarop
door de ontvangers der "pia loca" schriftelijk rekening moet worden gedaan.
Komt het voor, dat instellingen door meer personen worden geadministreerd, hetgeen vooral op dorpen het geval is, waar bijvoorbeeld kerkmeesters of caritaat-meesters besturen "den een op den andere zijn excuserende",
dan zullen de bisschoppen, patronen of plaatselijke bestuurders samen een
of twee van hen aanstellen, terwi j 1 nochtans de andere mede verbonden en verantwoordelijk blijft ingeval van insolvabiliteit. Naar voorbeeld van hetgeen
voor Kamerijk in 15 87 reeds was bepaald, wordt de bisschoppen toegestaan,
te interveniëren naast degenen, die namens de hertogen of hun vazallen optreden. Moeilijkheden bij het horen der rekening zullen in gezamenlijk
overleg moeten worden opgelost. Indien iemand zich hierbij tekort voelt
gedaan, kan hij zich wenden tot de wereldlijke rechter. Bij visitatie van de
instellingen door de bisschoppen of hun vicarissen zullen de provisoren of
administrateurs, indien zij op de hoogte zijn van de visitatie, aanwezig
moeten zijn. Als er om gevraagd wordt, zullen zij de gesloten rekeningen
moeten overleggen. Tot behoud van de goederen der instellingen verbieden
de hertogen andermaal de beschikking over "geschreven" rechten, de vervreemding, bezwaring of verpanding der goederen. In speciale gevallen,
zoals ernstige moeilijkheden zullen de bisschopppen en de andere personen,
die gewoon waren dit te doen, kunnen beslissen. Schriftelijke toestemming
van elk van deze personen is dan vereist. Mochten de bisschoppen belangrijke misbruiken aantreffen, dan moeten zij de hertogelijke fiscalen van de
betreffende Raad in elk diocees waarschuwen, opdat van "officiewege"
hierin kan worden voorzien.
Deze regeling stuitte op verzet bij verschillende Brabantse steden, die
gedwongen moesten worden het plakkaat af te kondigen 176 . Brussel pro175

D e bevoegdheid, welke in 1606 provisioneel aan de aartsbisschop werd toegekend,
werd dus uitgebreid tot alle bisschoppen. De inhoud van de brief van 17 maart 1606
( D E RAM o.e. d. I p. 285-286) en die van het plakkaat van 1608 zijn dan ook praktisch
gelijkluidend.
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testeerde na ontvangst van het plakkaat bij de Raad van Brabant tegen
schending van zijn costuymen. Bij brief van 30 oktober 1608 gaven de
177
aartshertogen echter bevel over te gaan tot afkondiging van het plakkaat .
Brussel echter weigerde en trachtte andere steden in zijn verzet mee te
sleuren. De 16e januari 1609 gaf de aartshertog aan de Raad van Brabant
bevel Brussel tot afkondiging van het plakkaat te dwingen. Dit bevel werd
178
nogmaals aan Brussel aangezegd en eindelijk 28 januari ten uitvoer gelegd .
Te 's-Hertogenbosch rezen naar aanleiding van het beheer van gasthuizen.
Godshuizen en andere stichtingen eveneens moeilijkheden. Deze stad zou
zich het langst blijven verzetten tegen de afkondiging van het plakkaat
binnen haar muren. Eerst anderhalf jaar na datering van de ordonnantie
zou het Bossche verzet gebroken worden. E n dit terwijl de Bossche magi
straat, zoals wij uit een schrijven van de aartbisschop aan de Bossche bis
schop Gijsbertus Masius van 18 oktober 1608 weten, zich aanvankelijk
juist verzet heeft tegen de negatieve houding der andere steden 1 7 9 . Hoe deze
plotselinge ommekeer te verklaren? Het is de houding van de Bossche
bisschop, die de afkondiging van de hertogelijke ordonnantie in de stad
niet afwachtte en reeds voor de afkondiging er bij het stadsbestuur op aan
drong de rekeningen van de Bossche Godshuizen mede te mogen afhoren.
Op 8 april 1609 weet hij zelfs van de hertog een interpretatie te verkrijgen
van de hertogelijke ordonnantie van 1608, op grond waarvan hij namens de
hertog ingevolge art. 22 en volgende zou mogen staan bij het afhoren der
rekeningen 1 8 0 . Het stadsbestuur schijnt hierdoor nog meer in zijn verzet
te zijn gesterkt. O p 20 mei 1609 richt de aartshertog zich namelijk in een
waarschuwing tot de Bossche magistraat over de uitvoering van enkele
artikelen van het besluit van 31 augustus 1608 1 8 1 . Het stadsbestuur echter
weigert over te gaan tot publicatie van het aartshertogelijke plakkaat. De
23e juli 1609 wenden de aartshertogen zich weer tot het stadsbestuur met
betrekking tot de uitvoering van zekere artikelen van de synode van Mechelen aangaande de "handelinge, gouvernemente, als superintendentie van
Gasthuysen, Godshuysen en andere goddelijke, laicale fundaties, eentsaemelijk het aensetten van regeerders, als ook het verhooren van de reeckeninge des selven". De hertogen zeggen, dat zij een reglement hebben gegeven
over het horen der rekeningen, met behoud echter van hun eigen superin
tendentie en die van hun onderzaten en degenen, welke tot dan toe toezicht
hadden. D e Raad van Brabant hebben zij verzocht eventuele duistere punten
te verklaren. Ofschoon zij bevolen hebben, dat men binnen 's-Hertogen1 , 7

WiLLOCx o.e. p. 289. ELIAS o.e. p. 225.

1 7 β

D E RAM o.e. p. 435-437; WILLOCX o.e. p. 290 en ELIAS o.e. p. 225.
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Dit blijkt uit een brief van de aartsbisschop aan Gijsbertus Masius van 18 oktober
1608. Daar lezen wij: "Gaudeo Magistratum Buscoducensem tam prudenter respondiese
civitatibus, quae admodum imprudenter contradictionem moliunter quam tarnen spero
fore inefficacem". D E RAM o.e. d. I p. 427.
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bosch tot publicatie van het plakkaat zou overgaan, vernemen zij nu, dat dit
nog steeds niet is gebeurd, waarover zij zeer verwonderd zijn. Andere
hoofdsteden van Brabant hebben het immers zonder enig uitstel en bezwaar
gepubliceerd. En dan schrijven zij: "Wij ordineren en bevelen u andermaal
wel scerpelyc bij desen, dat ghij terstont, immers ten lanxten binnen acht
dagen, naer de receptie deser, eelck voor so veele aengaen mach de publicatie
en assistentie, daer toe oude manieren geploegen, van voorscreven placcaeten, sonder des te wesen in einnige gebreecken". Anders zullen de hertogen commissarissen sturen, om op kosten van de stad zo te handelen als
nodig mocht zijn. De schout wordt speciaal bevolen behoorlijk relaas van
een en ander te doen aan des hertogen raad en speciaal gecommitteerde,
Charles de Bourgeois, die op zijn beurt de hertogen zal moeten rapporteren 182 . Ook na dit schrijven blijft het stadsbestuur halsstarrig. De schepenen blijven protesteren en stellen, dat deze hele gang van zaken een grove
inbreuk is op "stadts privilegien, rechten en costuymen" met name op het
privilege van 145 8. Zij verzoeken om uitstel van de plicht tot publicatie om
eerst hun rechten in volle rade te kunnen verdedigen. De gevraagde provisie
werd inderdaad verleend, maar toen was het al te laat. Zij moesten eerst het
plakkaat publiceren en daarna konden zij pas remonstrantien ter contrarie
doen 183 . Eind november 1609 waren intussen Charles de Bourgeois en
Joannes Fourduyn namens de hertog naar 's-Hertogenbosch gekomen.
Ook dan schijnen de schepenen zich nog te hebben kunnen verzetten 184 .
Nadat Charles de Bourgeois de schepenen met "swaere ongewoonlijcke
penen van executien bedwongen hadde te staen over de publicatie desselfs
placcaets" 185 , kondigen zij eindelijk op 1 februari 1610 het plakkaat af186.
Dit betekent voor de schepenen echter geenszins het einde van de strijd.
Daarvoor was hen het privilege van 1458 te lief; hadden zij dit privilege
niet "titulo oneroso" van de hertog verkregen? Als zij de bisschop zouden
toestaan, wat hij vroeg, dan zouden zij de eed, die zij bij het aanvaarden van hun
schepenambt, met name op het onderhouden van de stadsprivileges, rechten
en costuymen hadden afgelegd, schenden 187 . Een dergelijke handelwijze
durfde men van hen toch niet te veronderstellen. Met nog meer energie
werpen zij zich nu dan ook tegen de bisschop in een rechtsstrijd via een
procedure, die gedurende twee jaar zal spelen voor de Raad van Brabant.
Procedure voor de Raad van Brabant tussen de stadsregering en de bisschop van
:
's-Hertogenbosch over het afiloren van de rekeningen der Godshuizen 1610-1612
Op 16 september 1610 wordt een door de stadsregering tot de Raad van
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Brabant gerichte supplicatie in dit college behandeld 188 . De stad beweert
hierin, dat over meer dan vier honderd jaar:
i. zij had gehad de administratie, regering, momberije en toezicht op de
Godshuizen van de H. Geest, de gasthuizen, de kerken, de zieken of melaatsen en alle wereldlijke pieuze fundaties in 's-Hertogenbosch opgericht;
2. zij had aangesteld de administrateurs, rectoren en regeerders hiervan;
3. zij had gehoord de rekeningen, zoals zij in dergelijke pieuze fundaties,
door "wereldlijke personen alleenlijk zonder autoriteit of consent van de
geestelijke of diocesane overheid opgericht", naar geestelijk en wereldlijk
recht vermocht te doen en dat met uitsluiting van de geestelijke overheid,
zoals de bisschop van Luik en diens opvolgers;
4. zij was geweest in de immemoriale possessie hiervan, welke rechtens
bestond "voor titule van propriëteit ende dominie" 189 .
Na aldus haar recht gesteld te hebben, geeft de stadsregering te kennen,
dat de bisschop van 's-Hertogenbosch haar dagelijks bleef verzoeken toe
te staan, dat hij mede de rekeningen van de Godshuizen, H.-Geesthuizen en
gasthuizen zou horen. Hij meende hiertoe het recht te hebben op grond van
het door de hertogen met betrekking tot de synode van Mechelen gegeven
plakkaat, waarin scheen geordineerd, dat de bisschop in elke stad met de
wereldlijke fundateurs zou staan en compareren over de rekeningen ook van
wereldlijke Godshuizen. Tot afkondiging van dit plakkaat nu was zij indertijd door Charles Bourgeois, raadsheer van de Raad van Brabant, gedwongen, ofschoon zij eerst haar standpunt in de Raad van Brabant had willen
uiteenzetten. Zij verzoekt daarom nu alsnog "in volle Rade" ontvangen te
worden en ingeval, de bisschop gelegenheid krijgt zijn visie te geven, verzoekt zij surceantie van de poenale ordonnantie.
In de exceptie, welke de bisschop hierop de eerste oktober 1610 poneert,
voert deze aan, dat hetgeen in het request van de stadsregering gesteld werd,
nogmaals was verhaald aan Hunne Hoogheden, die hem bij akte van 8 april
1609 gemachtigd hadden namens hen te staan over het horen en sluiten der
rekeningen. Deze akte behoorde daarom verantwoord te worden door de
fiscalen van Zijne Hoogheid. Hij verzoekt dan ook het hierheen te willen
leiden. Voorts vraagt hij tevens de stadsregering niet ontvankelijk te verklaren. Hierop wordt hij voorlopig gemachtigd te interveniëren.
De stadsregering ontkent echter, dat de zaak nogmaals was voorgelegd
aan Hunne Hoogheden. Volgens haar was de akte van 8 april 1609 naar alle
waarschijnlijkheid alleen verleend om te bereiken, dat de vorsten door het
188

Zowel in het Gemeentearchief (diverse stukken 1612) als in het Archief van het
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privilege van 1458 niet zouden worden verhinderd om de bisschop in hun
naam over de rekening te doen interveniëren. Het bleek uit het privilege
echter voldoende, dat de hertog in 145 8 zijn principale macht ook voor zijn
nakomelingen had uitgesloten en dat de schepenen de volkomen dispositie
over deze materie zouden bezitten. De bewering van de bisschop, dat hierover niet opnieuw gedisputeerd moest worden, was al te "frivool". De akte
van 8 april 1609 was immers geen definitieve sententie, daar zij niet met
volkomen kennis van zaken noch "in volle Rade" was gegeven en nog niet
in kracht van gewijsde was gegaan. Het was daarom geoorloofd de vorst in
de Raad terzake te suppliceren. Dat de verantwoording der ordonnantie
door de fiscalen moest geschieden, zoals de bisschop beweerde, ging de
stadsregering niet aan en zij had met betrekking hiertoe dan ook niet geconcludeerd. Waar de bisschop haar echter niet met rust liet in haar absolute
regering van de Godshuizen en het afhoren der rekeningen zonder zijn interventie, verzocht zij, niettegenstaande de publicatie, alsnog in rechten te
worden ontvangen, "niet particulierlijk" tegen de bisschop maar "generalijk"
tegen allen, die het privilege van 1458 wilden schenden.
De eerste maart 1611 richt de stadsregering zich in een tweede supplicatie
tot de Raad van Brabant. Wederom stelt zij haar rechten en releveert zij de
inhoud van een gedeelte van het privilege van 1458. Voorts wordt gesteld
dat de stadsregering op 24 september 1458 had verordend, dat de administrateurs van de gasthuizen enz. niet mochten worden afgezet of benoemd,
tenzij met "volkomen eendrachtige rade en ordonnantie van schepenen,
gezworenen en raeden". Haar rechten handhavende, was de stadsregering
echter met de bisschop overeengekomen het incident te verlaten en ten
principale te procederen. Terzake stelt zij nu, dat de hertog in 1458 van zijn
soevereiniteit ten aanzien van de Godshuizen afstand had gedaan, maar
weer niet in die mate, dat hij, nadat de rekeningen door de stadsregering
waren gehoord, geen recht van revisie via zijn gecommitteerden zou bezitten. Zij verzocht daarom, het plakkaat op de synode van Mechelen (wat
art. zi e.v. betreft) met de akte van interpretatie niet te doen gelden voor de
wereldlijke Bossche Godshuizen, H.-Geesthuizen, kerkfabrieken, melaatsenhuizen en andere dergelijke door wereldlijke personen opgerichte pieuze
fundaties en de bisschop dus niet te laten interveniëren bij het horen van de
rekeningen dezer instellingen. Hunne Hoogheden zouden echter na het
horen der rekeningen door schepenen vrij blijven deze te reviseren. Zij
vroeg tenslotte surceantie van de executie der betreffende ordonnantie.
Intussen liet de bisschop de excecutie niet na. Hij schakelde zelfs deurwaarders
in, die - aldus de stadsregering - zeer rigoreus te werk gingen, waardoor
dit optreden grote ontstichting, schandaal en opspraak veroorzaakte.
Na twee nieuwe supplicaties van de stadsregering, een schriftelijk antwoord van de bisschop, een interlocutoir, een verlening van uitstel van
executie der ordonnantie en een op niets uitlopend gegeven bevel tot comparitie, volgt op 28 januari 1612 de einduitspraak in deze kwestie, waarbij
de stadsregering in het gelijk wordt gesteld, mits zij zich reguleert "naar de
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presentatie en dispositieve" van het request van ι maart і б и . Met andere
woorden het recht van Hunne Hoogheden tot revisie der rekeningen moet
gewaarborgd blijven. Hiermede is de strijd gestreden. De stadsregering zag
haar inspanning uiteindelijk beloond. Zij had dan ook niets onbeproefd
gelaten om haar standpunt zo sterk mogelijk te argumenteren. In de maan
den maart en april van het jaar 1611 had zij van bijna alle in 's-Hertogenbosch
bestaande liefdadige instellingen de rekeningen over de laatste anderhalve
eeuw door Mr. Gijsbert van der Velde, secretaris en griffier der stad, dan wel
door notaris Gerlingh Ruys laten onderzoeken om te bewijzen, dat "alle
de voors. reeckeninge alleenlijk sijn gehoort, gevisiteert, gepasseert, res
190
pectieve bij de beeren schepenen ende gesworenen" .
Het kon niet anders, of de positie van het stadsbestuur ten aanzien van de
liefdadige instellingen is door de uitspraak van de Raad van Brabant nog
verder versterkt. Met deze uitspraak in de hand konden schepenen en ge
zworenen ook ten aanzien van instellingen, waarover zij tevoren geen superintendentie uitoefenden en waarover zij (zoals wij nog zullen zien) intussen
reeds enige zeggingsmacht hadden verkregen, hun macht doen gelden. Dit
zou al spoedig het geval zijn met de mannen- en vrouwengasthuizen, toen
zich een gelegenheid hiertoe aandiende. Hieraan kon zelfs de tweede synode
van 's-Hertogenbosch,welke gehouden wordt op 9 en 10 oktober 1612,
niets afdoen 190 ».
Penetrane van de stadsregering in het beheer van het Zinnelooshuis en de mannen- en
vrouwengasthuizen
Alvorens de penetratie van het stadsbestuur in het beheer van de mannenen vrouwengasthuizen te bezien, verdient eerst een tweetal geschillen van
de stad met de bestuurders van het Zinnelooshuis onze belangstelling.
Bovendien zullen wij bezien in hoeverre het stadsbestuur zich occupeerde
met het afhoren van de rekeningen van dit huis.
Tussen de gestichtsbestuurders en de leden van de stadsregering zal in
de toekomst dikwijls onenigheid ontstaan ten aanzien van het opnemen van
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G.A. Charterverzameling Inv. SASSEN nrs. 1740-1755. De geciteerde tekst is van het
verslag van de examinatie van de H.-Geestrekeningen (nr. 1740).
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Deze synode houdt een uitwerking in van de bepalingen van de synode van 1571 en
herhaalt veel van de inhoud van de synode van Mechelen. De gasthuizen en Tafels van de
H. Geest worden hier zonder onderscheid op één lijn gesteld met kerkfabrieken, kapellen
en andere "pia loca". Elk jaar (soms om de twee jaar) zouden de bestuurders dezer instellingen rekening doen aan de deken of de pastoor, de bisschoppelijke gedeputeerde en
aan personen, die genoemd werden in het hertogelijk plakkaat van 26 augustus 1608. Om
de tien jaar moesten zij voorts een volledige specificatie van de goederen geven, zoals ook
door de synode van Mechelen was voorgeschreven.
Er moesten steeds twee bestuurders zijn. Deze mochten niet langer regeren dan twee
jaar. Zij konden wel herkozen worden. Degene, die voor het tweede jaar bestuurd had,
moest de rekening en verantwoording doen. In elke parochie zou een register bijgehouden moeten worden, waarin aantekening gehouden werd van de goederen der verschillende "pia loca" (Synode II dioecesanae silvaeducenses ρ. 118-122).
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patiënten in het Zinnelooshuis 191 . In 1580 deed zich een dergelijk geschil
voor de eerste maal voor. De stadsregering dwong toen de regenten om een
patiënt, een minderbroeder uit het convent te Thienen, die geboren was in
het kwartier dezer stad, gratis in het huis op te nemen en te onderhouden,
ofschoon het haar bekend was, dat zinnelozen, geboren buiten de Meierij
van 's-Hertogenbosch, krachtens de stichtingsbrief niet tot het huis konden
worden toegelaten. Uit enkele andere contracten is bekend, dat de regenten
wel zieken van buiten de stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tegen betaling hebben opgenomen 192 . Gratis was echter nog nooit iemand van buiten
de stad en Meierij opgenomen. Met klem verzetten de regenten zich dan ook
tegen de inmenging van het stadsbestuur. Uiteindelijk verkeert het Zinnelooshuis in dezelfde armoede als het convent der Minderbroeders te Thienen,
zo stellen zij. Veel belangrijker is echter nog, dat het de regenten in de stichtingsakte verboden is mensen van buiten de stad en Meierij op te nemen.
Dit kon alleen maar, als een patiënt familie was van de stichter. Bovendien
was het aanvankelijk getal van vijf personen door de stad zelf gesteld op zes.
Boven dit getal mocht niemand worden opgenomen. Tenslotte was het gasthuis "een vry huys ende van gelycke conditie met alle andere der borgeren
huysen, met deze Stadt in allen lasten schietende ende geneytende ende
daeromme oyck vuyt dyen respecte nyet meer onvryheits oyck cesserende de
redenen vuyt de fundatie voer verhaelt, des neen- en behoirt subiect te
wesen dan andere gemeyn borgers woensteden". Bewust van haar positie
houdt de stadsregering (die dé drieleden van haar bestuur "opperprovisoeren"
van het Zinnelooshuis noemt) echter voet bij stuk en beveelt zij :
"dat de Provisoeren van den voirscreven sinneloosenhuyse neyttegenstaende haere
redenen in de voirscreven rescriptie geposecrt binnen den voirscreven sinneloosen
goidtshuyse terstont ende zonder vertreck zullen hebben inne te nemen ende te ontfangen, den voirscreven sinneloosen Minrebroeder, alles zonder prejudicie ende
nadeel van den gerechticheden ende oude usancien van den voirscreven huyse ende
zonder tselve inne toecomenden tyden te trecken inne consequentien in eniger
manieren. Aller navolgens de tenuer van de voirscreven acte, tvoirscreven innemenen ende ontfangen van den voirscreven Minrebroeder opten voet ende conditie
voirscreven, den voirscreven Provisoeren deselve Drie Leden als opperprovisoeren
van dusdanige goidtshuysen midts desen expresselyck ordonnerende ende belastende zonder ennich tegenseggen ende exceptie ter contraríen".

Wilden de bestuurders wat tegemoetkoming hebben in de verpleegkosten,
dan moesten zij maar aan de familie van de minderbroeder schrijven.
Dit gebeuren moge dan wel "zonder prejudicie" geweest zijn, in 1599 ^ e r "
haalt zich een dergelijk rigoreus, ons inziens ongemotiveerd optreden. In
dat jaar wordt elke bestuurder van het Zinnelooshuis door de schepenen
zelfs een geldboete van vijfentwintig gulden in het vooruitzicht gesteld,
zo hij mocht weigeren een patiënt in het gesticht op te nemen 193 . De potentiële superintendentie van de stad, waarover wij boven in verband met het
1,1
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Zinnelooshuis spraken, begint hier plotseling weer realiteit te worden. Een
halve eeuw vroeger viel hetzelfde waar te nemen op het stuk van het
afhoren van de rekeningen. De stad maakte van haar rechten terzake - wij
vermeldden het terloops - reeds gebruik in de jaren na 1532. Intussen was
haar belangstelling voor het financiële wel en wee van het Zinnelooshuis
niet altijd constant. Ook na 15 34 zijn er rekeningen van het huis opgenomen,
zonder dat een vertegenwoordiger van stadsregering tegenwoordig was,
onder andere die van 1538 tot 1539, v a i 1 I H I t o t e n m e t І 57б, van 1582 tot
t o t I
0 0 e n v a i 1 I
0
1583, van 1586 tot 1587, van 1596 tot 1597, van 1599
^
^ 9
194
tot 161 o . Dat het Zinnelooshuis een "vry huys" was gelij к elk ander woon
huis in de stad, is gezien het vorenstaande dan ook meer theorie dan werke
lijkheid. Dit zullen ook de mannen- en vrouwengasthuizen in het begin van
de zeventiende eeuw aan den lijve ondervinden.
Reeds op het einde van de zestiende eeuw, toen het calvinistisch element
somtijds in de stedelijke regering de overhand had, was gesuggereerd om
het stadsbestuur van alle gasthuizen en Godshuizen de rekeningen te laten
afhoren. In de stadsraad, waarin sinds oktober 1578 vijf van de negen sche
penen de nieuwe godsdienst waren toegedaan, werd namelijk door de cal
vinistische schepenen in een adres over de hervorming van het stadsregi
ment, dat bestemd was voor de prins van Oranje, onder punt 4 voorgesteld
op te nemen:
Dat men de ketckmeesters, gasthuysmeester, beweynt gehadt hebbende van enige
geestelijke plaatsen en godtshuysen, tot goede rechtvetdige Rckenninge bewijs ende
Reliqua brengen ende hen daertoe otdineeren sal onpartijdige, getrouwe commis
sarissen" 1βδ .
Wat het lot is geweest van deze concept-regeling is ons niet bekend. Feit
is in elk geval, dat in 1610, het jaar waarin tussen de stadsregering en de
Bossche bisschop de procedure voor de Raad van Brabant wordt aange
spannen, "commissarissen tot auditie van de reeckeningen der particuliere
gasthuysen gecommitteert" optreden. Dit blijkt, als de rekeningen van het
Bonifantenhuis over de jaren 1Ó05-1609 worden onderzocht. Dan treden deze
commissarissen namelijk op. Zij zijn echter van mening, dat, daar de voorgaande rekeningen gepasseerd zijn voor de provisoren van het Bonifantenhuis, en wel de prior van de Bazeldonk, de scriptor van het kapittel en de
H.-Geestmeester (hetgeen ook overeenkomstig de fundatiebrief is), het
niet op hun weg ligt de rekeningen te controleren. Zij verwijzen de rekeningen dan ook ter examinatie naar de provisoren. Hierna zouden zij wel
van het resultaat van dit onderzoek in kennis gesteld willen worden om van
dit feit aantekening te kunnen houden 196 . Wij mogen uit deze gang van
zaken afleiden, dat deze commissarissen zich dus slechts met het opnemen
191
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van de rekeningen van particuliere gasthuizen occupeerden, als dit niet in
strijd was met de statuten of als er geen andere personen waren, die zich
hiermede belastten. Intussen ligt in het instituut van deze auditie-commissarissen de kiem voor een verdergaande penetratie in de mannen- en vrouwengasthuizen, een penetratie die vanzelfsprekend nog aangewakkerd is
door de uitspraak van de Raad van Brabant van 1612. Dit blijkt al spoedig,
als in 1614 onregelmatigheden geconstateerd worden in de administratie
van het Van-Deventhersgasthuis. De zaak vormt een onderwerp van gesprek in de stadsraad. Deze besluit om, totdat de provisoren getoond
hebben weer capabel te zijn, het bestuur zelfstandig te voeren en uit zijn
midden twee medeprovisoren over dit gasthuis aan te stellen. Hetzelfde zou
ook gebeuren met de andere wereldlijke gasthuizen, waarover geen provisoren of "executeurs" bij testament of fundatie waren aangesteld 197 . Als
vertegenwoordigers van het stadsbestuur in de gasthuizen, waar provisoren
regeren, wier bevoegdheid niet berust op een stichtingsbrief, worden aangewezen de eerste gezworene en de eerste raad 198 .
Is men eenmaal aan het regelen, dan is het zo verleidelijk verder te gaan.
Dit blijkt ook nu weer. In hetzelfde jaar wordt immers besloten, dat alle
provisoren, gifters en andere executeuren van particuliere, wereldlijke
gasthuizen verplicht zijn binnen veertien dagen aan heren schepenen te
brengen alle originele bescheiden over het jaarlijks inkomen van de gasthuizen. Deze zouden dan ten stadhuize worden geregistreerd en geïnventariseerd 199 . Deze regeling moest wel op verzet stuiten, zodat zij even later
in dier voege gewijzigd werd, dat geen registratie en copiëring door de
griffier of secretaris behoefden te geschieden, daar anders de kosten voor de
gasthuizen veel te hoog zouden worden. Een korte inventarisatie zou voldoende zijn, mits in het kort het aantal pachten, cijnzen en renten met de
daarbij behorende onderpanden en de data van de brieven en cijnsdagen van
de pachten enz. werden genoteerd 200 .
De slotsom opmakend van de communale penetratie in het oppertoezicht
over de liefdadige instellingen moeten wij vaststellen, dat slechts de blokken
zich van een bevoogding van de zijde van het stadsbestuur wisten te vrijwaren.
Laatste bestuursdaden met betrekking tot het Groot Gasthuis vóór 162p
Aan de centrale plaats, die het Groot Gasthuis in onze beschouwingen in dit
hoofdstuk steeds heeft ingenomen, ontleent deze instelling, naar het ons
voorkomt, het recht, dat onze laatste kanttekeningen bij de bestuurlijke
rechtstoestand van de Bossche Godshuizen handelen over deze instelling.

29 juli 1614. G.A. Notulen der Drie Leden A 18.
9 augustus 1614. G.A. Notulen der Drie Leden A 18.
30 juli 1614. G.A. Notulen der Drie Leden A 18.
11 augustus 1614. G.A. Notulen der Drie Leden A 18.
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Zij gaan over het afhoren van rekeningen, machtigingen en dispensaties
en wel ten behoeve van het zustersconvent van dit gasthuis.
Zagen wij hierboven, dat de bisschoppelijke rechtsmacht over het Groot
Gasthuis in 1540 positiefrechtelijk geheel werd ingeperkt tot het zustersconvent en dat de stadsmagistraat zelfs ook ten aanzien van de goederen
van de zusters een niet geringe bevoegdheid bezat, de volgende feiten tonen
aan, dat de gedragslijn van 1540 later niet alleen werd gehandhaafd, maar
zelfs nog verder werd doorgetrokken. Als zodanig zijn deze feiten illustratief voor de verdere communale penetratie in het gasthuisklooster.
Aan het in 1540 overeengekomene, dat de nominatie van een rentmeesterontvanger van de goederen der religieuzen aan schepenen en gezworenen
zou competeren en dat daarna diens admissie zou geschieden door de bisschop, werd inderdaad de hand gehouden. De rekening over 15 63-1564 betreffende de exploitatie van de bezittingen van de zusters wordt gedaan
door een zekere Willem Jans van Soemeren, die, zoals het stuk zelf vermeldt, geordineerd is door schepenen en geadmitteerd door de bisschop.
Eveneens volgens de bewoordingen van dezelfde rekening werd de financiële verantwoording afgelegd aan schepenen en gezworenen. Het feit, dat
de rekening aanwezig is in het archief van het bisdom doet vermoeden, dat
ook de bisschop de rekening heeft afgehoord 201 . Dit was ook overeenkomstig de bisschoppelijke tekst van de overeenkomst van 1540. In deze gang
van zaken schijnt in 1573 door de conventsreformatie van Metsius enige
verandering te zijn gebracht. In art. 21 hiervan bepaalde deze, dat de meesteres der zusters eenmaal per jaar in presentie van de nonnen over de ontvangsten en uitgaven van het convent rekening en verantwoording zou
doen voor de bisschop of zijn gedeputeerde en dit alvorens de rentmeester
van het convent "goede generael reeckeninghe voer dien heeren sal moghen
doen" 202 . De versmelting van de rekeningen van het convent en het gasthuis
in enge zin in een "goede generael reeckeninghe voer dien heeren" is wel
tekenend voor de grote macht van het stadsbestuur.
Komen wij nu tot de machtigingen. Tijdens het bestuur van bisschop
Masius (dus in de periode 1596-1616; het jaar is niet bekend) geven de meesteres en de zusters van het gasthuis aan de bisschop te kennen, dat zij tezamen met de armen van het gasthuis een aantal roggepachten bezitten.
Voorzover het betreft het aandeel hierin van de armen, heeft de rentmeester
in overleg met de schepenen met de debiteuren afgesproken om de pachten
te lossen. De zusters vragen, of de bisschop haar wil toestaan, dat zij voor
haar aandeel eveneens zo handelen 203 . Is dit nog een voorbeeld, waarbij de
bisschop optreedt, het volgende voorbeeld van 1616 doet ons een machtiging aan de hand van de zijde van de stad. D e zusters vragen aan schepenen
consent tot authorisatie voor de verkoop van twee kampen lands, gelegen
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onder Kessel en dit "gemerct de vercoopinge van dyen nyet en can gescieden
sonder voorgaende kennisse ende authorisatie" van de schepenen. De zusters maken in haar schrijven er melding van, dat "deze vorscreven campen
nyet en syn belast midt onderhoudinge van eenige goidtsdiensten, jaergetyden, pitantien oft dergelycken". Mag men hieruit wellicht afleiden, dat,
als dit wel het geval was geweest, de kampen beschouwd zouden zijn als
geamortiseerde goederen, zodat dan toestemming gegeven had moeten
worden door de bisschop? Op de marge van het stuk vinden wij aangetekend, dat het schrijven ter informatie in handen werd gesteld van de meester
van het Groot Gasthuis, die bij zijn advies een exemplaar van de tekst van de
overeenkomst van 15 40 moest overleggen 204 .
De twee laatste bestuursdaden, die onze aandacht vragen, houden dispensaties in en wel betreffende het aantal in 1540 voorgeschreven aantal zusters,
dat met de verpleging in het gasthuis is belast. In een gezamenlijke bijeenkomst van schepenen en gezworenen en de bisschop wordt op 11 oktober
1618 afgesproken, dat boven het getal van acht twee nieuwe novicen zouden
mogen intreden. Dit zou echter niet prejudiciëren op het vroeger vastgestelde getal van acht zusters. Tegelijkertijd werd ontheffing verleend van de
bepaling, dat een novice vijf en twintig jaar moest zijn205.
Een jaar later in 1620 doet een dergelijk geval zich weer voor. Dan staan
schepenen na "communicatie" met de bisschop toe twee zusters boven de
door het concordaat van 1540 gestelde numerus clausus van acht te benoemen. In afwijking van de bepaling van het concordaat, maar in overeenstemming met de wetgeving van het concilie van Trente, wordt zelfs toegestaan, dat deze twee zusters bij het verlaten van het klooster haar goederen
weer terug zullen krijgen. Het zwaartepunt bij het verlenen van deze ontheffing ligt, zoals uit de formulering blijkt, bij de stadsregering 20 *. Dit is
wel tekenend voor de communale secularisering van deze in oorsprong kerkelijke instelling.
4. SAMENVATTENDE CONCLUSIE
Gekomen aan het einde van dit derde hoofdstuk willen wij niet nalaten het
voorafgaande in het kort in een samenvattende conclusie te resumeren.
Bleven de Godshuizen, die hun ontstaan dankten aan de activiteiten van de
maatschappij, gedurende de beschreven periode - behoudens een aantal
penetraties van de stadsmagistraat met name in de laatste decennia - hun
eigen onafhankelijk leven leiden, de Godshuizen van kerkelijke oorsprong
kwamen in de loop der eeuwen steeds meer onder de rechtsmacht van de
wereldlijke overheid. Dit openbaarde zich vooral in de benoeming der
bestuurders, het provisorschap, het afhoren der rekeningen en het machti204
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gen tot bestuursdaden. Kan men heel aanvankelijk het wereldlijk optreden
nog zien als een gesubordineerde dienstverlening door de stadsoverheid
aan de kerk, al spoedig groeide de wereldlijke superintendentie uit tot een
geheel zelfstandige categorie, zodat men kan spreken van een gecoördineerde verhouding van de kerkelijke en wereldlijke jurisdictie, die men kan
betitelen met gedeelde rechtsmacht. Enerzijds is de hier geschetste ontwikkeling bevorderd door het eigen, autonome en exclusieve karakter van
de stadsgemeenschap, anderzijds moet dit gebeuren ook verklaard worden
tegen de achtergrond van de totale verandering, die zich in de veertiende
eeuw voltrok in de verhouding kerk-politieke gemeenschap, waarbij de
politieke overheid zich meer en meer bewust werd van haar zelfstandigheid en eigen taak. Deze verandering vertoont zich voor de liefdadige instellingen ook in de amortisatiewetgeving en haar sequeel de accijnzen- en
bedenpolitiek. Vervolgens in een eerste aanzet van direct gerichte wetgeving met betrekking tot de armenzorg en het gasthuiswezen, die een exponent vond in het zo bekende plakkaat van Karel V ten aanzien van deze materie. Ook al was de doorvoering van deze regeling in 's-Hertogenbosch, omdat zij hier inopportuun was vanwege de goede structuur der armenzorg en
het gasthuiswezen, praktisch nihil, zij heeft er wel onbewust sterk toe bijgedragen om de positie ook van de Bossche magistraat in de onderhavige
materie te versterken.
De laïcisering van de Tafel van de H. Geest voltrok zich sneller dan die
van het Groot Gasthuis, omdat daar geen statuut aanwezig was, waarin de
uiteindelijke superintendentie van de kerkelijke overheid was omschreven,
terwijl daarnaast vanaf het begin de stedelijke overheid reeds zeer sterk in
het beheer van de instelling participeerde. Bovendien heeft ook het feit, dat
deze instelling al spoedig buiten het kerkdomein beschikte over een eigen
gebouw, de bestuurlijke band met de kerk zeer snel losser gemaakt.
Bij het Groot Gasthuis was de situatie vanaf het ontstaan geheel anders.
Daar waren statuten gegeven door de bisschop, waarin diens superintendentie uitdrukkelijk werd omschreven en gereserveerd, terwijl daarnaast een
gemeenschap van zusters alsmede een parochiekerk een te vlotte overgang
naar het wereldlijk vlak in de weg stonden.
De in 's-Hertogenbosch in de praktijk gegroeide rechtsmacht van de stad
over de kerkelijke Godshuizen, werd bijzonder versterkt, toen deze positiefrechtelijk van de zijde van de landsheer erkenning vond in het belangrijk
privilege van 1458. Dit was echter een contract tussen twee wereldlijke
machten en het kon geen genade vinden bij de kerkelijke overheid, die ten
aanzien van het bestuur van het Groot Gasthuis minder inmenging aan de
stad wilde toestaan dan deze nastreefde. Dit komt helder aan het licht in de
competentie-strijd over deze instelling in de jaren 15 27-15 40. In de deze
strijd afsluitende overeenkomst van 1540 blijkt echter, hoe sterk het stadsbestuur stond. Het gasthuis was geen mengvorm meer van een "locus religiosus' 'en een "locus profanus". Het was praktisch een wereldlijke instelling
geworden.
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In het kader van het streven van het concilie van Trente zal de bisschop
echter toch nog trachten een "restitutio in integrum" met betrekking tot
de vroeger kerkelijke Godshuizen te verkrijgen. Hij zal zelfs proberen om
invloed uit te oefenen op de wereldlijke Godshuizen, waarover hem vroeger
geen enkele macht was toegekend. Het stadsbestuur bleef zich tegen deze
bisschoppelijke strevingen verzetten. Al moest dit bestuur het in 1608 met
betrekking tot de derde synode van Mechelen gegeven plakkaat - en daarmede de bepalingen van het Concilie van Trente - afkondigen, het zou echter
niet toestaan, dat de betreffende bepalingen in 's-Hertogenbosch werden
geëffectueerd. In een procedure voor de Raad van Brabant zou de stadsmagistraat in 1612 uiteindelijk een overwinning behalen op de bisschop van
's-Hertogenbosch, die, ook al beriep hij zich op de hertogelijke bepalingen,
de rekeningen van de wereldlijke Godshuizen niet mede mocht afhoren.
De bestuurlijke rechtstoestand van de Bossche Godshuizen op het einde
van de landsheerlij ke periode fixerende, stellen wij dan ook vast, dat de
aanvankelijk kerkelijke Godshuizen in hun bestuur niet alleen bijna volledig
geseculariseerd zijn, maar dat zij in wereldlijk verband praktisch ook geheel
vallen onder de rechtsmacht van de stadsregering. De bindingen tussen deze
instellingen en de stedelijke magistraat zijn zo veelvuldig en zo sterk geworden, dat er nog maar weinig voor nodig is om deze instituten - zij het
met behoud van hun privaatrechtelijke zelfstandigheid in hun rechtspersoonlijkheid - te doen opgaan in het totale complex van het stedelijke overheidsapparaat 207 . Deze laatste ontwikkelingsfase naar een zo hoog mogelijke
vorm van "communalisering" zal zich met de doorvoering der Hervorming
voltrekken, als de kerkelijke overheid en het canonieke recht terzake weg
zullen vallen en de opengevallen leemten in 's-Hertogenbosch - aldus zeer
gunstig voor een monopoliepositie van de stedelijke magistraat - niet zullen
worden ingenomen door nieuwe kerkelijke instellingen en nieuw kerkelijk
recht 208 .
Het beeld van de bestuurlijke ontwikkeling van de in oorsprong kerkelijke instellingen stellend naast dat van de aan de maatschappij ontsproten
Godshuizen valt de vergelijking gunstig uit voor de maatschappij. Op het
einde van de beschreven periode bezitten de "maatschappelijke" instellingen
nog hun autonomie, ofschoon zij bepaalde penetraties van de politieke gemeenschap moeten dulden.
Voor de toekomst houdt dit alles in, dat het veld van de competentiestrijd over de Godshuizen voortaan betreden zal worden door slechts twee
partijen, maatschappij en politieke gemeenschap, al zullen haar onderlinge
verhoudingen wel doorkruist worden door het verschijnsel van de politieke
reformatie, waaronder men verstaat het streven om in de bestuursfuncties 207

Wij zouden in de hedendaagse bestuursrechtelijke terminologie spreken van "gemeentelijke openbare dienst".
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Was dit in 's-Hertogenbosch wel het geval geweest, dan zou toch in verband met het
gesubordineerde karakter van de kerk aan de politieke gemeenschap, het zwaartepunt
van de superintendentie gelegen hebben bij de stadsoverheid.
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dus ook in die van de Godshuizen - zoveel mogelijk personen van de nieuwe godsdienstige richting te doen benoemen. De problemen die wij hier
aansnijden zijn echter van een nieuwe tijd, de Generaliteitsperiode en de
Hervorming, die te 's-Hertogenbosch officieel aanvangen met de reductie der
stad door Frederik Hendrik in 1629. De behandeling ervan, evenals die van
de rechtstoestand der Godshuizen in latere tijden, kan echter geen plaats
meer vinden in dit boek; wij hopen deze in een volgende publicatie te
kunnen geven.
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RÉSUMÉ

A Bois-le-Duc même et dans les environs immédiats de la ville, il existe
encore aujourd'hui, sous la dénomination générique d'«Hospices» (Godshuizen) tout un complexe d'institutions de bienfaisance administré par la
même direction, à savoir: le Grand Hôpital, le Fonds Social (trois maisons),
l'Asile de Vieillards (hommes et femmes ; auquel se rattache le centre moderne dit St.-Antoniegaarde), l'Institut psychiatrique Reinier van Arkel et,
enfin, la Clinique psychiatrique de Voorburg avec ses trois dépendances. Ce
complexe est unique aux Pays-Bas, tant par la diversité de ses fonctions, que
par le nombre des institutions qui dépendent d'un seul organisme directeur.
Du point de vue juridique, les institutions elles-mêmes relèvent à la fois de
l'ordre privé et public. Ce sont des fondations d'une part, et de l'autre, elles
s'apparentent aux services publics de la ville, en tant qu'elles dépendent de
l'administration municipale.
C'est à l'époque de la domination française aux Pays-Bas que toutes les
institutions de bienfaisance, existantes alors à Bois-le-Duc, furent groupées
d'abord sous une seule direction puis sous deux. Cet état de choses se
prolongea en vertu d'un arrêté du roi Guillaume 1er, en date du 31 décembre
1814, en ce sens que la plupart des institutions tombèrent sous une seule
direction.
La plupart d'entre elles (dans une ville d'ailleurs renommée pour ses
institutions de bienfaisance) sont antérieures à 1629: l'anné emême où Boisle-Duc fut enlevée de haute lutte au roi d'Espagne par le stathouder FrédéricHenri, pour être placée sous l'autorité des Etats-Généraux des ProvincesUnies et, par là même, de la religion réformée.
Nous nous sommes proposés d'étudier le statut juridique, dont elles ont
joui, entre le milieu du XHIe siècle et l'année 1629 précitée.
Nous avons réparti l'ensemble de la matière en trois chapitres:
I. Les origines des institutions de bienfaisance.
IL Leur caractère de fondation.
III. Leur administration.
Chapitre 1er. Après quelques remarques d'ordre comparatif au sujet des
institutions de bienfaisance en Europe occidentale, nous traitons successivement de:
1. La Table du Saint Esprit. Cette Table existait dès le début du ХІПе
siècle, dans l'Église St-Jean. Elle disposa très tôt d'un immeuble propre
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dans le domaine appartenant à l'église; dès avant 1325 elle se transporta dans
un autre édifice, tout neuf, en dehors du domaine. Les distributions auxquelles elle procédait n'étaient pas limitées aux habitants de la ville et de la
mairie de Bois-le-Duc; d'autres nécessiteux étaient également admis à en
bénéficier.
2. Le Grand Hôpital (Groot Gasthuis). Antérieur à 1274. Des hôtes de
passage, des malades, des vieillards et autres nécessiteux y étaient admis.
Desservi primitivement par des religieux et des religieuses, plus tard par une
communauté de soeurs uniquement. Les évêques de Liège édictèrent en
1277 et en 1376 des règlements le concernant.
3. L'Asile d'Aliénés (Zinnelooshuis). Fondé en 1442, en exécution des
dernière volontés de Reinier van Arkel, au profit des aliénés mentaux de
la ville et de la mairie de Bois-le-Duc.
4. Les «Blocs» (De Blokken). Cette dénomination provient des neuf ou
dix quartiers (wijken), ou blocs (blokken, heertgangen), entre lesquels le
territoire de l'ancienne ville était réparti, notamment pour ce qui regardait
les secours en cas d'incendie et l'assistance publique. En 1480, les habitants
des différents quartiers de la ville constituèrent pour chacun des blocs des
fonds d'assistance, dotés de statuts particuliers, et destinés tout spécialement
aux pauvres honteux, non mendiants (huisarmen).
5. Les Hospices de Vieillards (vingt-cinq hospices), tirent leur origine
d'initiatives privées au profit des deux sexes.
6. L'Hospice des Enfants trouvés (Vondelingshuis). Existait certainement
à la fin du XVIe siècle. Mais nous n'avons guère de données à son sujet.
Au chapitre II nous traitons du caractère juridique des fondations charitables que nous venons d'énumérer.
La Table du St-Esprit et le Grand Hôpital étaient d'origine ecclésiastique,
et leur statut juridique s'en ressentait. La première n'avait rien d'une corporation au sens actuel du terme. Dès l'origine elle se manifeste à nous sous la
forme particulière de l'une de ces fondations que nous avons qualifiées de
«non formelles», parce que la naissance de leur personnalité juridique ne
semble pas avoir dépendu de la rédaction d'un «acte» ou document ad hoc.
Dans les documents relatifs au Grand Hôpital nous avons fréquemment
relevé des termes tels que: «fundare», «dotare», «fundado», «truncus».
Nous en avons déduit qu'il s'agissait également là d'une fondation non
formelle. Mais nous avons observé d'autre part que le caractère de corporation a fini par estomper quelque peu l'idée de fondation, en raison même
de la multiplicité des personnes dissimulées derrière le sujet de droit, et en
raison des nécessités de la gestion économique.
Toutes les autres institutions charitables de Bois-le-Duc partent d'initiatives
laïques. Leur naissance est consacrée par la rédaction d'un acte notarial:
donation, testament (legs «ad pias causas»), dans lequel plus tard le terme
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«fundare» est inséré. L'incorporation de ce facteur étranger aux actes testamentaires dits modifia la nature des actes eux-mêmes, et façonna le caractère des institutions qui procédèrent de ces actes.
Sur cette base, nous avons divisé les fondations charitables d'origine
laïque, ayant existé à Bois-le-Duc, en trois catégories.
Tous les Hospices de Vieillards (hommes et femmes), à deux exceptions
près, se groupent dans la première des trois catégories ainsi distinguées. Ils
tirent leur origine de donations ou de testaments. Nous avons analysé leurs
actes de fondation, et nous y avons étudié: la dotation primaire, la dotation
secondaire, l'organisation réglementaire, les formes de transmission et les
dispositions exécutoires.
Nous avons pu constater que la forme de la fondation la plus proche de la
donation et du testament, consistait à revêtir l'établissement de l'institution
charitable de la forme de transmission d'un immeuble, d'une maison, à une
tierce personne, qui devenait ainsi nommément propriétaire de la chose
transférée: c'est la forme de la fondation dépendante, en vertu de laquelle
l'institution nouvellement créée ne possédait point de personnalité juridique au départ, tandis que la propriété elle-même était susceptible de devenir
assez rapidement sujet de droit.
La majorité des Hospices d'hommes et de femmes a été érigée sous la
forme plus parfaite d'une fondation indépendante, qui conférait immédiatement la personalité juridique à la Maison-Dieu en question. Originellement le premier élément de l'acte de fondation se présentait encore sous la
forme d'une aliénation d'une certaine portion de patrimoine, présentée
comme donation ou leg. Le bénéficiaire ou futur propriétaire faisant défaut,
on se servait communément de la clause «ad opus», ou d'autres stipulations
semblables. Et c'est ainsi que le transfert de propriété fut supplanté par la
«Zweckwidmung ».
A la fin du XlVe siècle, les formalités de cette espèce se compliquent. Les
termes «donare», «legare» et autres semblables, ne sont plus employés seuls.
Ils sont accompagnés de «fondatio», «dotatio», «dos», «eleemosyna», qui
ne figurent pas d'ordinaire dans la terminologie usitée pour les testaments et
les donations, mais qui veulent signifier ici, que la donation n'est plus faite
à une personne, mais à quelque chose de matériel. L'accouplement des deux
espèces de termes indique clairement que la dotation primaire se détache
du «donare» et du «legare».
Dans une quatrième manière de formuler le premier élément de la fondation, la dotation primaire s'est complètement détachée de la terminologie de
la donation ou du testament, et est exprimée d'une manière particulière. Les
termes «donare», «legare» et leurs équivalents n'apparaissent plus du tout
dans les formules; il n'est plus question que de «fundare», «maken», «instituere». Ce qui signifie que la dotation est devenue un nouvel acte juridique, bien que l'ensemble de la formulation renferme encore des réminissences verbales de la terminologie de la dotation et du testament.
La formulation de la dotation secondaire ne présente pas moins de variété.
Elle permet de discerner la même évolution institutionnelle que la formulation de la dotation primaire, et ses modes d'expression sont les mêmes que
ceux de la dotation primaire, mutatis mutandis. On observe toutefois la
présence d'éléments nouveaux: les Hospices eux-mêmes font figure de béné175

ficiaires et l'acte de donation proprement dit s'exprime par le verbe «dotare».
L'élément qui a contribué d'une manière toute particulière à la personification de l'organisme doté, est constitué par les dispositions concernant les
deux dotations, primaire et secondaire. Pratiquement, dans tous les actes que
nous avons consultés, le contenu de ces dispositions n'apparaît plus comme
charge, ni comme condition. Les dispositions elles-mêmes sont si nombreuses que le simple caractère de charge ou de condition s'en trouve largement
dépassé; mais en outre leur contenu est si varié et formulé de telle sorte
qu'il faut nécessairement parler d'une vraie organisation administrative.
C'est à cet endroit que la fondation formelle a tiré parti de la pratique qui
s'était introduite dans l'organisation des institutions charitables ecclésiastiques en corporations et fondations non-formelles. Conjointement la
situation interne était favorable pour l'évolution du phénomène «fondation ».
Le «manufidelis»ou «exécuteur» était extrêmement propre à se transformer en une véritable administration, sous l'influence des pratiques ecclésiastiques existantes par rapport à l'organisme. Cette administration dut
recevoir au début ses compétences et ses biens, destinés à l'hôpital, selon
les formes de transmission et les formulations de «mandatum» «auctoritas» et «rogans»; mais à la longue elle aura toujours moins besoin
de ces termes de droit, bien que certaines réminiscences s'en soient perpétuées
dans les actes.
L'hôpital St.-Antoine et l'hôpital Jenneke-Hamers représentent un stade
nouveau et fort important dans l'évolution du phénomène «fondation».
Ces institutions furent en effect érigées par des actes qui n'avaient plus rien
des formes de «dotation» ou de «testament», mais présentaient un modèle
nouveau, «acte de fondation», dit sans plus «fondation». Cet acte se caractérise par le fait que la création d'un hôpital en est l'unique contenu ; de plus
cette création n'est plus formulée en termes de donation ou de testament à part quelques rares réminiscences.
Les actes de fondation de l'Asile d'aliénés et des Blocs (3 e catégorie) ont
également comme unique contenu la création de l'institution, de sorte
qu'ici aussi nous pouvons parler de vrais actes de fondation, parce que la
terminologie de leurs éléments (à l'une ou l'autre exception près) donne
à entendre qu'il s'agit vraiment de «fonder».
Cependant il y a une importante différence dans la structure de ces actes,
par laquille ces fondations, non seulement se distinguent des institutions de la
seconde catégorie, mais, comparées à elles, représentent une forme plus
haute encore du phénomène «fondation». Dans cette nouvelle catégorie
l'élément statutaire, l'organisation réglementée, précède la dotation primaire.
Cet élément statutaire l'emporte à ce point sur la dotation qu'on peut vraiment dire que l'organisation réglementée forme la partie essentielle de l'opération institutionelle. Dans les actes «fonder» consiste à donner des statuts
«de ordinancie». Seules les formes de transmission ou leurs réminiscences
s'opposent encore à ce que le phénomène de «fondation» évolue définitivement vers une forme de droit parfaite. Lorsque ces formulations auront
disparu le phénomène de «fondation» sera devenu une institution juridique
«sui generis in optima forma». Mais ce terme ne sera pas atteint durant la
période que nous décrivons ici.
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Au chapitre III il est longuement question du développement de l'administration des hospices.
Si les hospices qui tirent leur origine des initiatives de la société civile
durant la période en question mènent (à part certaines infiltrations de la magistrature de la ville) leur vie propre et indépendante, les hospices d'origine
ecclésiastique tombèrent toujours davantage au cours des siècles sous la
direction de l'autorité civile. Ceci se manifesta surtout dans la nomination
d'administrateurs et de proviseurs, dans des contrôles de comptes et des
autorisations d'actes administratifs.
Si, tout au début, il est encore possible de considérer cette ingérence
séculière comme une intervention d'aide subordonnée de l'autorité municipale à l'Église, bientôt cette surintendance séculière devint une catégorie
totalement indépendante, si bien que l'on peut parler d'une coordination des
juridictions ecclésiastique et séculière, à laquelle convient le titre de
«juridiction partagée». D'une part le développement décrit ici est favorisé
par le caractère propre, autonome et exclusif de la communauté municipale;
d'autre part cet ensemble de faits s'explique par le changement complet qui
s'opéra au XlVe siècle dans les rapports entre la société ecclésiastique et la
société civile, où le pouvoir politique se rendit de plus en plus compte de son
indépendance et de sa mission.
Cette transformation paraît aussi pour les institutions charitables dans la
législation au sujet de la mainmorte d'accises et d'aides variées. Puis encore
dans un premier effort de législation ayant directement rapport au soin des
pauvres et aux hospices, comme il se trouve exposé dans le fameux placard
de Charles Quint sur la matière.
Bien qu'à Bois-le-Duc l'exécution de cette ordonnance demeurât nihil,
(vu qu'elle était ici inopportune, étant donné la bonne organisation du soin
des pauvres et des hospices,) elle n'en a pas moins fortement contribué, sans
même s'en rendre compte, à consolider la position de la magistrature de
Bois-le-Duc dans la matière en question.
La laïcisation de la Table du St-Esprit s'opéra plus rapidement que celle
du Grand Hôpital, parcequ'il n'y avait là aucun statut qui délimitât la surintendance de l'autorité ecclésiastique, tandis que d'autre part l'autorité
municipale participa largement dès le début à l'administration de l'institut.
De plus, le fait que cet institut disposa rapidement d'un bâtiment à soi en
dehors du domaine de l'église contribua à rendre de plus en plus faible le lien
administratif qui le rattachait à cette église.
Pour le Grand Hôpital la situation fut tout autre dès le début. Il possédait
des statuts donnés par l'évêque, et qui précisaient et limitaient cette surintendance; de plus une congrégation religieuse et une église paroissiale
s'opposaient à un rapide passage au plan séculier.
La haute main de la ville de Bois-le-Duc, acquise peu à peu sur les hospices,
se fortifia particulièrement lorsqu'elle fut reconnu par les ducs de Brabant dans
l'important privilège de 1458. Mais c'était là un contrat entre deux pouvoirs
séculiers et qui ne pouvait trouver grâce auprès de l'autorité ecclésiastique,
laquelle n'était pas disposée à accorder à la ville toute l'ingérence que celleci désirait obtenir dans l'administration du Grand Hôpital. Ceci parut au
grand jour lors de la compétition au sujet de cette institution dans les années
15 27-15 40.
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Cependant il apparaît nettement dans le concordat qui mit fin à la lutte en
1540 combien l'administration urbaine était forte. L'hôpital n'était plus une
combinaison de «locus religiosus» et de «locus profanus». Il était devenu
une institution séculière.
Mais dans l'esprit et les tendances du Concile de Trente, l'évêque s'efforcera encore d'obtenir la «restitutio in integrum» par rapport aux anciens
hospices ecclésiastiques. Il essayera même d'exercer une influence sur les
hospices séculiers, sur lesquels il n'avait d'abord possédé aucune juridiction.
L'administration urbaine continua à s'opposer aux efforts de l'évêque.
Bien que cette administration fût obligée de publier le placard donné en
1608 en référence au з і е т е synode de Malines, selon des dispositions du
Concile de Trente, elle ne voulut pas permettre que les prescriptions
correspondantes entrassent en vigueur à Bois-le-Duc. Dans une procédure
du Conseil de Brabant le Magistrat de ville finit par remporter la victoire sur
l'évêque de Bois-le-Duc, lequel, tout en s'appuyant sur les ordonnances
ducales, ne put obtenir de contrôler avec la vüle les comptes des hospices
séculiers.
Aussi, déterminant l'administration des hospices de Bois-le-Duc à la fin
de la période ducale, nous pouvons conclure que l'administration des hospices d'origine ecclésiastique est non seulement entièrement sécularisée, mais
tombe totalement et pratiquement à ce point de vue sous l'autorité supérieure
de la municipalité.
Les rapports entre ces institutions et la magistrature de la ville sont si nombreux et si puissants qu'il ne tient plus qu'à un fil pour qu'elles (tout en conservant leur personnalité cmle) ne soient totalement absorbées dans le
complexe des services de l'autorité civile. Cette dernière phase de développement vers la plus haute forme possible de «Kommunalisierung» se consommera en effet à l'époque de la Réforme, lorsque à cette matière l'autorité
religieuse et le droit canonique disparaîtront et qu'à Bois-le-Duc ces lacunes
ne seront pas comblées par de nouvelles institutions ni par un nouveau droit
ecclésiastique, favorisant ainsi la monopolisation par le gouvernement de la
ville.
A placer l'un en face de l'autre le développement administratif des instituts d'origine ecclésiastique et celui des hospices d'origine laïque, la comparaison regardant leur indépendance tourne à l'avantage de la société civile.
Au terme de la période que nous venons de décrire les institutions de la deuxième catégorie possèdent encore leur autonomie, bien qu'elles doivent
accepter certaines infiltrations de la ville.
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BIJLAGEN

I. JULI 1 2 7 7 , STATUTEN VAN JAN VAN ENGHIEN, BISSCHOP VAN
LUIK, VOOR HET GROOT GASTHUIS

(Miraeus-Foppens, Opera diplomatica d. Ш p. 134-136).
In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis. Joannes Dei gratia Episcopus Leodiensis,
univcrsis Fidelibus praesentem Paginam inspecturis, perpetuam in Domino salutem.
Quoniam via vitae est custodientibus disciplinara, ad laudem et honorem Dei omnipotentis, et ut viam vitae fidèles inveniant, in Hospitali B. et gloriosae Virginis Genitricis
Dei Mariae, quod in Busco-Ducis Brabantiae de fidelium est eleemosynis aedificatum,
Deo famulantes, ipsum Hospitale, ас vitam et mores in ilio, Christo et Christi pauperibus
sub disciplina regulan servientium, Consilio Vironim Ecclesiastícorum et Religionis
expectorum prudentia sic ordinanda disponimus: ut Fratres et Sórores ibidem degentes
in habitu et gestu, in modestia victus et vestium, se a saeculo et saecularium conversatione séquestrent.
Statuimus itaque, ut quicumque divina inspiratione tractus, in eadem Domo se Domino
famulaturum obtulerit, non prorsus ad obedientiam recipiatur, nisi primo per annum
unum integrum tamquam Novitius inter Fratres et Sórores conversando probetur, et
labore domus modoque vivendi experiatur.
Nec etiam votum professionemquc Religionis quisquam ab eo recipiat, sine Leodiensis
Episcopi mandato et licentia speciali. Sed ex tune si de domo ipsa quacumque occasione
exire voluerit, de bonis quae ipsi Domus dedit, seu quae ex parte ipsius Hospitalis eidem
provenerint, nihil omnino repetere poterit, nec de ipsa exiens de bonis ipsis quicquam
extra feret. Sed ipsa bona integraliter Domui dictae, ac pauperibus ibidem degentibus
remanebunt.
Vestimentis in pretio. colore et forma hurmnitatem et Religionem praeferentibus,
Fratres et Sórores induantur. Fratres a Sororibus, ac Sórores a Fratribus, Refectorium,
Dormitorium, et officinas suis administrationibus deputatas habeant separatim.
Frater cum Sorore nunquam singularia ac secreta misceat colloquia. Nunquam solus
cum sola sedeat; ne capiendis malignus insidiator viscerium tendat.
Prohibemus, ne quicquam propria volúntate faciant, sed omnia nutu et Consilio ejus,
cui dispositie talis commissa est, cum obedientia et humilitate sine reclamatione ac murmuratione peragantur.
In Refectorio et Capitulo juxta conversionis suae ordinem sedeant, et eodem ordine in
coquina et refectorio ministrare duae Sórores eligantur; quarum intererit sagaci discretione providere, si quorum imbeciUitas exigat edulium, quod in omnibus non est aptum
refocillationi.
Septa loci sui et terras domus suae, nici de officio sibi commisso, vel de licentia rationabili nequáquam exeant, vel excédant per vicos et plateas seu domos.
Nulla Sororum ab alterius Sororis comitatu et testimonio incedere aut spaciari praesumat.
Confessiones suas semel ad minus infra qumdenam faciant, et ad Capitulum conveniant
de communi utilitate tractaturi, et excessus si qui forte acciderint correcturi. Qui in
Capitulo correptus et accusatus fuerit, breviter respondeat, si conscientia de hoc ipsum
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reprehendit, libenter emendabo: sin autem, nescio me culpabilem, dicat, et sic verbis
litigiosis finis imponatur.
Nee aliquis in Capitulo loquatur sine licentia, nisi propriam culpam confitendo, vel
aliam proclamando.
Si quis hoc transgressus fuerit, et Capitulum perturbare praesumpserit, uno die sit in
pane et aqua.
Quicumque etiam secreta Capituli alienis a Capitulo revelaverit, praedictam poenitentiam faciat. Item quicumque jactaverit superbe, se aliqua bona secum abstulisse, uno
die in pane et cerevisia jejunet. Si postulet illa sibi reddi, tribus diebus fit in pane et aqua.
Nullus Fratrum vel Sororum intra Buscum, dormiat extra domum suam vel manducet.
In dormitorio vel refectorio in silentio sedeant; verumtamen si inter prandendum aut
coenandum a quovis aliquid eorum quorum indiget usus, exigendum est aut insinuandum,
quod per nutus aut per signa intelligi ab aliis non possit, surgat qui opus habuerit, et
stando quod opus seu necesse habuerit breviter eloquatur.
Post coenam brevissimo intervallo habito, pulsatoque signo conveniant omnes bibituri, statimque pulsato ad Completotium tintirmabulo omnibus silentium imponatur:
praeterquam si infirmorum aut hospitum occasione interrogatur silentium interrumpere
ab aliquo.
Qualibct sexta feria in victu quadragesimali jejunent; ab Exaltatione S.Crucis usque
ad Advcntum Domini, et ab Octavis Epiphaniae usque ad Quadragesimam per quartas
Ferias jejunium servent in lacticiniis. Ab Adventu usque ad Natale Domini, et a Quin
quagesima usque ad Passcha continuum jejunium servent. Per Advcntum, cum exceptis
quartis et sextis Feriis, lacticiniis uti poterunt. Singulis diebus Dominicis tertia et quinta
feria extra continuum jejunium, carnibus uti poterunt, et in praecipuis Pestis ас aliis
diebus de licentia Provisoris vel Prions. Jejunia Vigiliarum et quatuor Temporum juxta
institutionem Ecclesiae observabunt. Infirmi vero Fratres et Sórores carnibus uti poterunt,
excepto tempore jejuniorum.
Si quis signo dato veniendi, non properaverit, vel in eisdem locis inquietudinem aliquam fecerit, si per licentiam Ordinis egressus ultra quam debuit negligenter moram
fecerit: si vestimentum vel aliquod utensilium pejoraverit vel perdiderit: si Conventum
aliquo gestu vel verbo inordinato scandalizaverit: de his omnibus et similibus veniam
petentibus injungatur: Miserere mei Deus vel quindecim Pater Noster.
Si quis ad Capitulum, dormitorium, vel Refectorium signo dato venire contemserit:
si quis eum a quo clamatus est eodem die quasi vindicando clamare praesumpserit: si
quis cum menddfcio sicut in loquendo solet, ad affìrmandum vel negandum consueverit
jurare: si quis turpem sermonem vel vaniloquium in usum habuerit; si quis eorum qui
officiis deputati sunt circa proprium officium negligens fuerit repertus: si quis sine benedictione cibum vel potum sumpserit: si quis silentium loco vel tempore statuto scienter
infregerit: clamatis et de supradictis veniam petentibus fiet unius correctionis disciplina,
cum VII. Psalmis vel 50 Pater noster.
Si quis cum aliquo in audientia saecularium inhoneste contenderit: si quis falsum testimonium in alium dixerit: si quis mendacium ex industria dixisse deprehensus fuerit: si
quis silentium non tenere in consuetudinem duxerit: si quis culpam suam vel alterius
defenderá: si quis inter Fratres discordias seminaverit: si in illum a quo clamatus est vel
quemlibet alium minas seu opprobria malitiose intulerit: si quis Fratti praeteritam culpam
pro qua satisfecit improperaverit: si quis susurro vel detractor inventus fuerit: si quis
mala de Patribus vel Fratribus in D o m o sua malitiose dixerit: in hujusmodi et similibus
culpis veniam petentibus, et non clamatis, una correctio detur; videlicet unius diei in pane
et aqua, clamatis vero una correctio et unus dies superaddatur.
Si quis Frater aut Soror per contumaciam et manifestam rebellionem suo Priori inobediens extiterit: si quis cum Priore vel cum Provisore intus vel foris contendere praesumpserit: si quis percussor, incontinens, dilapidator, incorrigibilis extiterit: 40 diebus
continuis (exceptis diebus Dominicis et festivis) correctionem accipiet: quarta et sexta
feria in pane et aqua jejunabit, et super terram nudam coram Fratribus et Sororibus
comedet.
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Item quicumque poenitentiam meritis suis condignam sustinere, aut ad jussum sui
Rectoris, fratti reconciliari recusaverit, pane et aqua tantum utatur, et extra consortium
Fratrum sit, quamdiu in hac rebellione sua perduraverit.
Item quicumque apostataverit, si infra 40 dies non redierit, excommunicabitur, et
Episcopo vel Archidiácono loci denunciabitur. Si vero misertus sui redire volucrit, ad
arbitrium Prioris extra portam residebit. Tandem co introducto, et vestibus depositis in
Capitulo suo virgam manu tenens et humi prostratus et discalceatus, corrcctionem et
poenitentiam recepturus, humiliter comparebit.
A n t e Matutinas suas diccnt semel Credo in Deum. E t postquam se signaverint, in loco
Matutinarum dicent 20. Pater Noster, et totidem Ave Maria intercalaritcr. Q u a m salutationem dicent genua flectentes; nisi fuerint in exercitio itineris. P r o Prima, Tertia,
Sexta, N o n a , pro singulis dicent septies Pater, et totidem Ave Maria simili m o d o ut supra.
Pro Vesperis decies; pro Completorio septies. Post Completorium vero semel Credo in
D e u m et Ave Maria.
Vesperi autem ante horam dormiendi conveniant hi qui possunt, Fratres seorsim et
Sórores seorsim, et dicant pariter Miserere mei Deus, Kyrie-eleyson, Pater Noster. Q u i
vero nesciunt Miserere, dicant ter Pater Noster. E t haec dicent pro Benefactoribus
D o m u s . Idem facient et infirmi.
Si Frater vel Sóror ejusdem D o m u s moriatur, Fratrum et Sororum singuli et infra
tricenarium singulis diebus dicent 7 Pater. Pro illis vero qui in suffragiis specialiter sunt
recepii, singuli et singulae, sani et infirmi dicent 50 Pater, postquam sciverint obitum
eorumdem.
Quicumque D o m u m primum ingressus fuerit infirmus, primum denunciabit confessionem factam Sacerdoti. Deinde proximo, si quem laesit, pro posse suo satisfaciet et
veniam petet. Res suas si quas habet, sub testimonio in ipso Hospital! committet, easdem
integre si convaluerit, recepturus.
Q u o d si imminente mortis articulo, omnia sua forte relinquere noluerit, deductis
expensis de residuo condet testamentum. Si autem intestatus decesserit, omnia ad usus
pauperum ejusdem D o m u s devolventur. Si qui vero inter aegros fuerint, qui pro
aegritudinis magnitudine grossioribus uti non possunt cibariis, dentur quaecumque
desideraverint, d u m m o d o haberi possunt.
Si quis forte decumbentium particular! laborans infirmitate, medicorum egens auxilio
пес habeos quod merito tribuat, a Magistra Hospitalis pro curatione corporis detur,
prout fieri poterit, aestimatione laborum moderata.
Temporalia quoque D o m u s memoratae de Consilio quatuor virorum zelum Dei habentium, authoritate Pontificali, ас consensu Scabinorum ас Juratorum oppidi de Busco ad
hoc clectorum, qui Sacramento D o m u i fidelitatem exhibuerint, debent pertractari. H i
vero, prout opus fuerit, poterunt amoveri, et alii substituí.
Statuimus etiam, ut quoties Frater vel Sóror recipiendus fuerint, Constitutionem istarum series coram illis praelegatur et exponatur. E t omnia haec, quantum in eis est, se
observaturos promittant.
Alioquin Fraternitatem D o m u s minime poterunt adipisci: et si aliter recepii fuerint,
expellentur.
Salva igitur in omnibus supradictis nostra ас nostrorum Successorum Authoritate,
ad quos provisio, cura et sollicitudo in omnibus Religiosis Domibus nostrae Dioecesis
prae aliis super alias ejusdem Dioecesis nostrae noscitur pertinere; statuimus, u t in om
nibus quae ad vigorem Religionis et severitatem disciplinae spectantia praeordinavimus,
occasione infirmitatis aut corporum imbecillitatis, aut oneris laboriosi, seu qualibet deliberatione rationabili, p r o arbitrio Provisoris liccat dispensare, et praesentibus Constitutionibus alias p r o tempore superadd!.
H a m m autem Traditionum observantias in supradieta D o m o inviolabiter observan
volentes, eas Authoritate Pontificali roboramus, et sigilli nostri appensione praesentis
Paginae continentia munimus.
A c t u m et datum anno gratiae millesimo ducentésimo septuagésimo séptimo, mense

Julio.
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2. 6 SEPTEMBER I 3 7 6 , STATUTEN VAN J A N VAN ARKEL, B I S S C H O P
VAN L U I K , VOOR HET GROOT G A S T H U I S
( G . А . A 525 fol. 39 e.V.).
Dits Copia hoement gasthuus sal Regeren.
Item Datum per Copiam.
Johannes dei gratia leodiensis universis presentes litteras inspecturis et specialiter dilectis
in christo sororibus alijsque personis hospitalis beate marie de Buschoducis nostre dyocesis leodiensis Salutem in domino sempiternam et infrascriptis firmam exhibere observantiam.
Cum licet dudum pie memorie Johannes predecessor noster pastoralis cura sollicitudinis
super cunetas populi sibi commissi nationes invigilare remedijs subiectorum eorundem
periculis obviare et scandala removere satagens et pretendens ; attenta hospitalis predicti
fundatione ас bonorum eiusdem fertilitate ас alijs iuxta temporis occurentis dispositionem
moventibus nonnulla super statu et regimene dicti hospitalis statuta condidit a monialibus et personis ibidem degentibus perpetuis temporibus observanda.
Novissime tarnen nostrum propulsava auditum quod rectores necnon loci ipsius mo
niales huiusmodi salubrium statutorum observatione postposita bona res et jura sua et
ipsius hospitalis interdum ab occupatorum et usurpatorum manibus excutere negligunt
quinymo ea collabi et deperdi domos et edefitia minis deformati permittunt non attento
quod loca ipsa ad hoc fundata et fidelium erogationibus dotata fuerunt ut pauperes diversis morbis infecti reciperentur inibì et ex proventibus sustentarentur illorum proventus
eosdem in usus suos peculiares et singulares dampnabiliter convertentes. Cum tarnen ea
que ad certum usum largitione sunt fidelium destinata ad ilium debeant non ad alium
converti.
Unde quia novis morbis nova convenit antidota preparar! in curam et abusum huiusmodi detestantes ас moleste ferentes predictum abusum in melius reformar! curantes ad
utilitatem evidentem hospitalis per modum infrascriptum duximus tenore presentium
ordinandum.
Statuentes in primis quod officialis noster foraneus loci de buschoducis predicti pro
tempore existens, seu alius pro tempore per nos ad hoc deputandus de anno in annum de
Consilio scabinorum et juratorum opidi Buscoducensis predicti deputabit ac deputare poterit
duos yconomos honestos et ydoneos qui omnia et singula bona dicti hospitalis amplectabunt appredendereque poterunt et debebunt ipsa in usus pauperum ad idem hospitale
confluentium ipsiusque hospitalis necnon septem monialium ibidem velatarum uniusque
conversi habitu dicti hospitalis induti dispensando. Tali videlicet forma ac moderamine
quod prelibati yconomi omnium et singulorum bonorum dicti hospitalis plenam ac integram dimidietatem distribuent ас distribuere debebunt septem monialibus velatis ac uni
converso in dicto hospitali pro tempore existentibus. Reliquam vero medietatem dictorum
bonorum infirmis seu pauperibus ad idem hospitale confluentibus necnon in refectionibus
domorum hospitalis prenarrati erogabunt. Salvo tarnen quod quinqué personis utriusque
sexus non velatis in dicto hospitali de presenti residentibus largiantur ac largiti debebunt
per dictos yconomos ex et de medietate ipsis septem velatis et converso assignata quindecim
floreni annui et ex alia parte seu medietate pauperibus ac domorum refectionibus deputata
viginti quinqué floreni annui inter ipsas quinqué personas equalitet dividendi quamdiu
eedem persone vitam duxerint in humanis ac in dicto hospitali permanserint sic quod ex
dictis quindecim et viginti quinqué florenis cuilibet dictarum personarum non velatarum
octo floreni competere debebunt ex quibus quidem octo florenis post decessum aut
recessum cuiuslibet ex personis non velatis ante dictis tres floreni cedent et revertentur
ad medietatem dictis velatis et converso deputatam; reliqui vero quinqué floreni ad reliquam medietatem usui pauperum et domorum refectionibus ut premittitur deputatam.
Item statuimus et ordinamus quod dicti yconomi singulis annis in festo nativitatis
beati Johannis baptiste computum bonum et legalem omnium per eosdem levatorum ac
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expositorum campana hospitalis predicti ad hoc specialiter pulsata in presentia dico per
nos deputandi faceré debebunt et tenebuntur et copias ipsius compoti unicuique cuius
interest sumptibus tarnen petentis absque contradictione tradere et deliberare interessentibus scabinis et juratis alijsquibuslibet que interesse volentibus.
Item statuimus et ordinamus quod de cetero nulle recipiantur persone in dicto hospital!
donee numerus personarum ibidem pronunc existentium per obitum seu libcram resignationem aut recessum earundem redactus fuerit ad numerum septenarium sororum
vclatarum uniusque conversi habitu dicti hospitalis induti.
Quasquidem sórores Septem ас conversum v o l u m u s ad infirmorum ministerium seu
servitium dicti hospitalis secundum usum et observantiam eiusdem ibidem deputati
moderamine tali quod bine sórores velate septimanatim pauperibus ibidem degentibus
servire tenebuntur et eorundem necessitatibus prout expedientius noverint diligenter
providere. Proviso tarnen quod Christina filia quondam Rodulphi rosemons, (een naam
niet ingevuld) filia naturalis Johannis quondam de Tuele necnon Gertrudis filia Johannis
de Ghemert quibus concessum est ut in sórores dicti hospitalis assumantur quam concessionem licet temerarie factam pro b o n o tarnen pacis toUeramus valeant et possint
ibidem post et in locum sororis quam ibidem primo cedere vel decedere contingat recipi
et admitti iuxta ordinem prout concessa apparet huiusmodi receptio. Sic tarnen quod per
earundem admissionem non multiplicetur numerus personarum ibidem nunc degentium
donec ad numerum primordialem Septem personarum ас conversi prenominati legitime
fuerit deventum. Qui numerus tunc observari debebit пес poterit egredi seu m o d o quocumque ampliari.
Item statuimus et ordinamus u t cum mulleres juvenes inexperte sint in pauperibus et
infirmis servitia largiendo q u o d de cetero nulla tecipiatur in hospitalis predicti collegam
nisi triginta annorum ad minus suam compleverit etatem salva tollerantia ac concessione
antedicta.
Item statuimus et ordinamus q u o d si aliqua de cetero bona per aliquos christifideles
contemplatione motos legata fuerint seu donata hospital! predicto quod huiusmodi legata
ac donata quecumque fuerint cedere debeant hospital! sepedicto in usus pauperum in
eodem confluentium applicanda nisi huiusmodi donans sive legans plenam et expressam
fecerit mentionem quod talia per eum legata seu donata monialibus aut converso supradictis cedere voluerit in eorundem usus convertenda.
Item statuimus et ordinamus quod sepe dicti pauperes emolumentis ex et de trunco
ipsius hospitalis provenientibus solum et insolidum gaudeant libere et quiete.
Item statuimus et ordinamus quod statuta felicis recordationis domini quondam
Johannis nostri predecessoris in quantum non reperientur пес apparebunt per prcsentem
nostram reformationem mutata serventur integraliter et ad plenum nunc et inperpetuum
per personas omnes et singulas dicti hospitalis et ca necnon presentia etiam nostre reformationis statuta jniungimus et mandamus per easdem tenenda et observanda ac in nullo
Violanda.
Si quis autem dictarum personarum ausu temerario quod absit ea in parte vel in t o t o
violaverit aut in premissis omnibus et singulis rebellis remissusve fuerit penam exeommunicationis incurrere volumus quam etiam in easdem violatrices exnunc prout extunc in
hiis scriptis nostra auctoritate ferimus ipso facto.
D a t u m sub sigillo nostro ad causas anno a nativitate domini millesimo trecentesimo
septuagésimo sexto mensis septembris die sexta.

3. 2 7 N O V E M B E R 1442, S T I C H T I N G S A K T E VAN H E T Z I N N E L O O S H U I S

(Van Rooij, Reinier van Arkel p. 230-234).
In den naem ons Heeren Amen. Cont ende kenlyc sy allen ende en yegeliken, die deze
tsegewordige litteren sullen sien ofte hoeren lesen, want voirtyts wilneer Reyner van
Arkel in sinen testament off uterste wil bevolen had den executoren syns testaments voir183

screven te funderen ende maken een gasthuys bynnen der stat van den Bosch, met suiker
ordinancien dairop te ordineren ende te declareren, hoe men die armen dairin tot ewigen
daghen h o u d e n sali. E n d e omdat die ordinnancie ten ewige daghen stenteftich ge
houden wordt ende die meyninge oft intencie des voirscreven wilneer Reyncrs testatoirs
ten ewigen dagen geopenbaert blyft ende dair niet teghen gedaen en w o r d t in eniger
wijs, manieren ofte rechten, soo eest, dat wy Henrick van Arkel wettige brueder des
voirscreven wilneer Reyners testatoirs, Symon die Bever ende J a n Eghenssoen als
executoirs des testaments des voirscreven wilneer Reyners in der machten ende meyningen
ons dairop gegheven ende bevolen als voirscreven is met desen tsegenwordigen, die
intencie ende meyninge ofte ordinancic des gasthuys voirscreven statueren, funderen,
ordineren, openbaren ende declareren.
I n den yersten, dat men in de gasthuys voirscreven ten ewigen daghen in sali moeten
nemen, alle poirters ofte poirteressen, kynders der voirscreven stat van den Bosch ofte van
den blode des voirscreven wilneer Reyners testatoirs wesende, die synloes syn ende hoirren syn niet mechtich en syn, die men van noeteweghen spannen, bynden ende sluyten
moet, mer off in den gasthuys voirscreven enige cameren ledich weren, dat men dan dair
oock innemen mach ander sinloes menschen als voirscreven in der Ліеуегіеп van den
Bosch ende nerghens anders, sy en weren van den blode des voirscreven wilneer Reyners.
Die wellic synloes menschen als voirscreven is in den voirscreven gasthuys ontfangen
wesende, hoir leven lanck off si willen, gebruyken sullen alder profyten des gasthuys
voirscreven met suiker voirwaerden toegedaen, dat die synloes menschen voirscreven,
die in den gasthuys voirscreven comen sullen, alle hoir guede die sy hebben, beruerlic off
onberuerlic, erfelic ofte havelic ende die h o n toebehoiren ofte aencomen syn ofte aencome ende versterve moghen, soe wair die geleghen syn ofte te vergelden, alsdan terstont
behoeren sullen ende ten ewigen daghen bliven den gasthuys voirscreven.
E n d e wy executoirs voirscreven sullen dat gasthuys voirscreven regeren in der manie
ren voirscreven by onsen leven off wy willen, mer na dode Henries voirscreven Everart
van Arkel, wittige brueder des voirscreven wilneer Reyners ende die vuermeesters opt
Hynthamereynde der stat van den Bosch ende na dode Everits voirscreven, een van den
wittige blode des voirscreven wilneer Reyners, van den voirscreven vuermeesteren
dairtoe gecoren te weerden ende die wellic alsdan dat voirscreven gasthuys in der manie
ren voirscreven ende hieronder gescreven, sullen regeren ende in sinen gewoenten ende
rechten behouden te ewigen daghen. E n d e die van den blode voirscreven gecoren sali
worden sali dairaen bliven twee jair lanck, gelyc die een van den vuermeesteren doet.
Item declareren voert van der meyningen des voirscreven wilneer Reyners testatoirs
dat die vuermeesteren macht sullen hebben ten ewigen daghen terstont na dode Hcnricx
van Arkel voirscreven, alle die guede, renten en profyten des voirscreven gasthuys in der
manieren voirscreven te heffen, te manen, te boeren ende met allen weghen van recht te
vervolgen ende in oirber ende profyt des voirscreven gasthuys te bekeren ende te verwaeren, sonder enige rekeninge dairaff yemande te doen, met al suiker voirwaerde, dat
die gheen, die van den blode also gecore sali wesen als voirscreven is, syn ede doen sali,
gelyc den vuermeesteren voirscreven. E n d e wellic synloes menschen voirscreven, onbe
grepen ofte sonder yemonts toeseggen, sullen in den gasthuis voirscreven gehouden ende
gespannen worden ende in aider manieren als den regeerders voirscreven dat oirbelyc
zal duncken wesen gehouden weerden.
E n d e o m volcomelic bewisinge te doen des gasthuys voirscreven van den goeden hen
beset van den voirscreven wilneer Reyner testatoirs, soe heeft die voirscreven Henrick in
den yersten gecoft, dat huys n u dat gasthuys wesende, gelegen opt Hinthamereynde ende
dairop getymmert een steenen huys dair die armen synloes menschen in liggen ende liggen
sullen ten ewigen dagen, dairvoir hij wael te samen o m uytgegeven heeft driehondert
gulden peters.
Item sullen noch comen van de goeden des testatoirs voirscreven, na dode Lysbetthen,
natuerlic dochter des voirscreven wilneer Reyners testatoirs, die guede hierna bescreven,
gecoft o m ende voir die driehondert peters der voirscreven Lysbetthen beset, inholex des
testaments.
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In den y ersten een mauder erfroggen, dat men gilt vyten gueden wilneer Philips
Coenen ende Christynen syns wyfs, na begrep der brieven dairop gemaect; item noch
enen buenre becmpts, gelegen in Backshoeve te Schyndel; item noch twe lopensaet
roglants oeck te Schyndel gelegen, na inhoult eens instruments dairop gemaect ende
getekent van Rutger van Arkel notarys hieronder gescrevcn. Item noch een mud rogs
erfpachts te vergelden vyt erfelickheit te Gestel by Oesterwyck ende gecoft teghen Everit
Myllinc na begrep der schepenenbricven dairop gemaeckt. Item noch gecoft drie aude
scilde ende een veerdel van eenen auden seilt erfeliker renten teghen die beeren van der
Hemelscher poirten by der stat van den Bosch voirscreven, die die Heeren vyten huys
dwellic nu tgasthuys is geldende hadden. Item noch neghen pont erfeliker renten tot
Schyndel, geldende te weten vyten gueden Claes Lybrcchts vier pont ende vyf pont vyte
gueden by die voert by Jan Lybrechts huys aen dat hecken gelegen ende gecoft tegen
Lysbeth Coelen, na begrep der schepenenbricven dairop gemaect.
Ende wellic guede ende erfrenten in volcomene genochdoninge ende bewisinge des
voirscreven testaments wilneer Reyners voirscreven, soe dragen wij executoirs voirscreven op in handen des notarys hierondergeschreven, dat gasthuys ende guede voirscreven, o m die in aider formen, condicien ende maten ofte manieren als voirscreven is,
erfelickcn ende tot ewigen dagen te bliven tot behoeff des gasthuys voirscreven ende den
synlosen menschen dairin te ewige daeghen comende.
E n d e o p wellic punten allen ende en yegeliken wij van U notarys hierondergescreven
een instrument ofte meer begheren.
E n d e dits geschiet des anderen daeghe na Sunte Katelinen dach der maghet int jaer ons
Heeren dusent vierhundert ende tweeen viertich, der vyfter indictien tot priem tyt off
dairomtrent pontificaelscap des eerweerdigen Vaders in G o d e Eugenius die Vierde Paus,
in sinen twelfsten jair.
Dair hebben by geweest eerbair manspoirters en gebuer des Hynthamereynds der stat
voirscreven, meester Jan Bathensoen, Everit van Arkel, Melis van den Hoevel, Jan
Hels, Wouter van Gennep, Meeus van Meerlair, Jacob Loyer, Aert Sterrick, Adacm
Ghysselcn ende veel meer andere getugen dairtoe geroepen ende gebeden.
Item in den jair pontificaelscap indictien ende maent voirscreven des sovenentwintwichsten dach derselver maent van November om priem tyt, syn gestaen in presencien
my notarys ende getugen hier ondergescreven ende in presencien alle der ghemeynre
gebuer ende der vuermeesters op Hintamereynde der stat van den Bosch voirscreven
inder Capellen van Sunte Anthonis op dat zelve Hyntamcreynde staende, terstont nader
der missen inder selver Capellen gcdacn ende bysunder dairop vergadert, Henrick van
Arkel, Symon die Bever ende Jan Eghenssoen, die executoirs voirscreven, begherende
die voirscreven ordinancie des gasthuys voirscreven van my notarys hier ondergescreven
den voirscreven gebueren gemeynlic te lesen, te kundigen ende te openbaeren, dwellic
ie notarys voirscreven terstont ter begheerten der voirscreven executoirs dede.
Ende die selve ordinancie den gebueren voirscreven gelesen wesende ende van hon die
gehoert ende verstainden, soe begheerden die executoirs voirscreven van de gebueren
voirscreven, dat si hoir consent ende wil dairtoe geven wouden ende hoir vuermeesters
wouden laten acnnemen in toecomende tyden dat gasthuys voirscreven, in der maten
ende manieren voirscreven, die wellic gebuer h o n dairop samentliken met hoiren vuermeesteren berieden ende hoiren raedt dair een wenich op gehadt. Soe antworden sy den
executoirs voirscreven, sy gheven gheerne hoir consent totten gasthuys in der manieren
voirscreven, soe verre die Schoutheit ende Schepenen der stat van den Bosch hoir consent
dairtoe gheven ende die punten al en yegeliken confirmeren wouden ende confirmeerden
ende bysunder die confirmari van den Schoutheit en Schepenen der stat voirscreven off
enich kenlic ongeval gebuerde van den synloesen menschen voirscreven, die in den
gasthuys voirscreven also ontfangen weerden, dat die vuermeesteren ende die verwaerders des gasthuys voirscreven in toecomende tyden dairaff gheen commeren ofte letsel
en hadden van den heer ofte der stat voirscreven. Ende op wellic punten die voirscreven
executoirs een instrument ofte meer van my notarys hier ondergescreven begheert hebben.
Dits geschiet in der Capelle voirscreven in den jair, manieren, dach en ure als voiri8j

screven is. Daer hebben by geweest eerbair mans meester Jan Bathensoen, Melis van den
Hoevel, Wouter Goetscalcx, Wouter van Gennep, Jacob Loyer voirscreven ende veel
meer andere getugen dairtoe geroepen ende gebeden.
Et ego Rutgerus dictus de Arkel de Buschoducis, clericus Leodiensis diócesis,
publicus sacra imperiali auctoritate et venerabilis curie Leodiensis notarius ¡uratus,
quia premissorum fundacioni, ordinacioni, publicacioni, declaracioni pretacti hospitalis ac bonorum resignacioni ac pretactae donacioni cctcrisque aliis et singulis
dum sic, ut premittitur, fièrent et agercntur unacum prcnominatis testibus presens
interfui, eaquc omnia et singula suprascripta sic fieri vidi et audivi, ideirco hoc presens
publicum instrumentum manu altcrius, me aliis occupato negotiis, fideliter scriptum
exinde confeci et subscripsi signoque et nomine meis solitis et consuetis, signavi, in
fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.
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(Van Rooij, Reinier van Arkel, ρ. 234-237).
Wy Schepenen, Gesworen, Raedslieden, Deeckenen van den Ambachten ende alle die
gemeyn Stadt van 's-Hertogenbossche doen condt een yegelycken, alsoo wilner Reyner
van Arkel in syn testament en uyterste wil bevolen had synen cxecutoiren Henricken van
Arkel synen broeder. Simon die Bever ende Jan Egenssoen te funderen, een gasthuys
binnen der Stadt van 's-Hertogenbossche o m zinloose menschen daerin te houden ende
te verwaeren ende syn uyterste mcyninghe van denselven synen executeuren begeerde te
declareren, die welcke syn uyterste mcyninghe daeraff geopenbaert ende gedeclareert
hebben gelyck in eenen instrumente ons daerop gepresenteert, geteeckent metten openbaeren teyeken Rutgers van Arkel, gemeyn notarys volcomenlycker begrepen is, hebben
ons daerom die voirscreven executoirs oetmoedelyck gebeden, die uyterste meyninghe
ende begeerte des voirscreven wilner Reyners te believen, willecoren ende te consenteren,
o m die alsoo ten ewighen daeghen stentaftich gehouden te worden ende te blyven.
E n d e want een iegelyck schuldich is alsulcken aelmissen te meerderen ende gunstigh
te wesen ende niet te verminderen, soo eest, dat wy ter oetmoediger beden der voirscreven
executoirs, daertoe geneyght wesende, die voirscreven intentie des voirscreven wilneer
Reyners ende die declaratie synre executoirs voirscreven mit desen tegenwoirdighen
brieve believe, willecoren ende consenteren ende willen die ten ewighen daegen alsoe
onverbrekelyck houden ende doen houden soeverrc dat in ons is, in der manieren ende
formen hiernae van woirde tot woirde gescreven ende gedeclareert, in den iersten, dat
men in dat gasthuys voirscreven ten ewighen daegen in sal moeten nemen alle poirters off
poirteressen, kinderen deser Stadt ofte van den bloede des voirscreven wilneer Reyners,
die synloes syn ende beurren sin niet mechtich ende die men van noetsweghen spannen,
bynden en sluyten moet. Maer oft in den gasthuys voirscreven enighc cameren ledich
waeren, dat men dan daer oock innemen magh andere synloes menschen als voir in der
Meyeryen van den Bosch ende nergent anders, sy en waeren van de bloede des voirscre
ven wilneer Reyners, met alsulcker voirwaerden toegedaen oft die naeste erffgenaemen
mage ende vriende der voirscreven sinloosen menschen dieselver met haeren goeden die
sy hadden oft aenversterven mochten, niet aennemen oft houwen en wouden ende sy
dan den meesteren des gasthuys voirscreven beeden o m die ontfangen te werden in den
huyse voirscreven, dat dan dat gasthuys voirscreven hebben sal alle allsulcke goeden als
den voirscreven sinloosen menschen toebehooren ende hen namaels aencomen ende ver
sterven mogen eenichsins als recht ende wettige erffgenamen der sinlooser menschen
voirscreven, die nu daer in syn ende voirtaen ten ewighen daeghe daerin comen ende
ontfanghen sullen worden, die welcke sinloos menschen als voirscreven is in den voir
screven gasthuys ontfangen wesende, haer leven lanck gebruyeken sullen al der profyten
des gasthuys voirscreven.
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E n d e die executoirs voirscreven sullen dat gasthuys voirscrevcn regecrcn in der manie
ren voirscreven by heuren leven, oft sy willen, maer пае doodc Henricx voirscreven
Everardt van Arkel, broeder des voirscrevcn Henricx ende wilneer Reyners ende die
vuermeesters o p 't Hinthamereynde dcser Stadt. E n d e пас d o o d e Evcrardts voirscreven,
een van den wettigen bloede des voirscreven wilneer Reyner van den voirscreven vuermeestcren daertoe by raede der Schepenen derselver Stadt gecorcn te werden. Die welcke
alsdan dat voirscreven gasthuys in deser manieren sullen regecrcn ende in synen
gewoenten ende rechten behouden ten cwighen dacgen, ende die van den bloede voir
screven gecoren sal worden, sal daeraen bly ven, hij en word verset by raede der Schepenen
ende den vuermeesteren voirscreven.
E n d e dat die vuermeesteren, verwaerders, mombers oft procureerders des gasthuys
voirscreven, die nu syn ende nacmaels wesen sullen, volcomen macht hebben sullen, allen
die goede, rente ende profyten des voirscreven gasthuys in der forme ende manieren
voirscreven te eysschen, te manen, te heffen, te beuren ende met alle wegen van recht
te vervolgen ende in oirbaer ende profyt des voirscrevcn gasthuys te beheren ende te
verwaren. Maer sullen dacraff schuldigh syn alle jaer wettighe reeckeninghe te doen des
Vrydachs voir den Sondach Palmarum, daer men den Schepenen deser Stadt dan weete
affdoen sali, o m daerby te comen ende die reeckeninghe aenhooren off sy willen, ende
dat die meesters ofte mombers des gasthuys voirscrevcn, die synloes menschen, die in
den voirscrevcn gasthuys syn ende in toecomende tyden ontfangen sullen worden, sullen
mogen doen spannen, bynden, houwen ende selten, soo hen dat believen sali, sonder
yemants ondanckc, berichten ofte wederseggen.
E n d e off daerenboven eenige van dien sinloosen menschen by hen selvcn ontbreke
ende ontliepen ende alsoe daeraff eenige ongevallen gebeurde, dat daar die meesters des
gasthuys voirscreven ongehouden aff zijn sullen.
E n d e omdat wij willen, dat alle dese dingen voirscreven, vaste ende stede blyven ende
onverbrckclyk gehouden sullen worden, soe hebben wy den zegel ten sacekent der
Stadt voirscreven tot meerder seeckernisse acn desen brieff doen hangen.
E n d e voirt gebeden Ywanen den Moll, Heere van Sinte Vcyrs capclle, Schoutcth van
den Bosch, dat hy dese puncten samcntlyck met ons bezegelen wouden. E n d e ick Ywaen
de Moll, Schouteth voirscreven, tcrselver redelycker beeden, in meerdere vastichcyt der
puncten voirscreven, hebbe mynen zegel ooek aen desen brieff gehangen.
Gegeven des sesendetwintich dage in Augusto int jaer ons Heeren duysent vierhondert
ende vijf ende veertich.

5. 6 N O V E M B E R I 4 8 0 , S T I C H T I N G S A K T E VAN D E B L O K

VAN

KERKSTRAAT

(Taxandria, jaarg. nr. 30, 1923, p. 242-246).
Deze akte werd hier opgenomen, omdat dit de oudste akte van de fundatiebrieven van de blokken is, waarvan een origineel bestaat.
I n den name ons liefe Heeren Goeds. Amen. Mids desen oepenbaeren instrumenten sy
condt enen yegeliken, dat in den jaere der Gcboerten des selvcn O n s Here dusent vier
hondert ende tachtentich, der dertienster indictien, der maent Novembris opten sestcn
dach te vespertij t off daeromtrent, des Paeusdoms ons Alreheylichste Vadere in Goede
Heere Sicti, bydcr Voirsienichcit Goeds des vierden Paeus in synen thiensten jaer. Want
eenyegelijck mensche van Goedswegen ende uut caritaten ende mynnen zynen evenkorsten in zijnre noot ende armoeden sculdich is te hulpen te comen, ende oeck bysundcr die
seven wereken der ontfermhertichcyt te vervullen, den hongerigen te spysen, den dorstigen te laven, den naecten te cleden ende den doden te begraven, etc.
Soe sijn gestaen in die tegenwordicheyt mijns notarijs oepenbaer ende den getugen
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hieronder bescreven, die eerbaer besceyden ende notabel mannen, Willem van den Bosch,
Herbert Hals, Gerit van den Broeck, Jan Aelbert Valkensoen anders geheiten van Mazen,
Goyart Duypers, Goessen Heer, Wouter B o k , Henric die Wyse, Aert Heyse, J a n Andriessoen, Jan Kempe, Lambert die Waele ende Jan Jacopssoen die tymmerman ende
meer andere goeden mannen ende naegebueren in der Kerckstraten ende daeromtrent
in den selven heertganck te Shertogenbosch woenaftich wesende.
In den name van henselven ende van wegen van hoere mede naegebueren bynnen
den heertganck ofte wyeke hiernae bescreven geseten, n u sijnde ende namaels wesende,
aensiende die groten gebreken ende armoeden die vele luyden bynnen hoeren heertganck
wonende, ende bysunder die arme huysarmen, die dagelics voir die doeren nyet en bidden,
lyden, ende o m een manier te vynden, denselven in hoere armoeden te hulpen te comen,
ende opdat die devocie ende mynne van goeden menschen, dairtoe geneigt te vorder
mach wassen ende comen ende van aelmissen versien moegen worden, hebben sy gemaect,
geset ende geordineert zeker punten, articulen ende ordinancien, пае den w e k k e n die
aelmissen, die daer n u toe behoeren ende gegeven sijn ende noch naemaels toe beset
gelaten ende gegeven sullen worden, gedeylt ende uutgercyct sullen worden.
In den yersten hebben sy geordineert, dat den heertganck ofte die straten bynnen den
welken die arme luyden woenen sullen deser aelmissen genyetende, beginnen sal van der
Marct, die corte ende die lange Kerckstraet, dat KruUenstaetken, die corte Putstraet,
dat straetken dairtegenoever after den Haen, die heel Peperstraet metten Tyerentrap
totter Weversplaetsen toe, die lange Putstraet totter halver Verwerstraete ende alsoe
voert van Jan Pynappels ende Dire van der Eist, anders geheyten van Vladeracken metten
hoeckhuys, die selve halve Verwerstraet aen beyden zyden totter Colperstraete toe, ende
van dair voert die Ridderstraet ter Marct toe ende van dair alsoe voert after dat Raethuys
totter Vuchterstaten ende Vrouwen Poerten toe ende alsoe wederomme totter Lombartsbruggen toe, te samen met allen den zydelstraetkens ende hoecken ende plaetsen dair
die huysarmen in der tijt woenaftich sijn sullen bynnen den selven heertganck gelegen
ende die daer toe van goeder auder gewoenten behoerde zijn ende nyet vorder.
Item hebben zij voert geordineert, dat die gebuer van deser wyeken ofte heertganck
alle jaer vergaderen sullen o p Sunte Remeysavont in Sunte Janskerck ende aldaer kyezen
uut hoen gebuerten vier goeder mannen, die welke die aelmissen ende renthen ende die
gueden deser armen sullen spynden ende deylen desen armen huysarmen, armen kramen
van getruden bedde liggende, crancken luyden ende anderen des van node hebbende, in
byer, olye, arweyten, brode ende andere nootorsten, soe hen dat пае hoere conciencien
goet sal duncken sijn gedaen, ende aldaar dan teynderden jare als sy afgacn, sullen den
gebueren rekeninge doen van hoen beweynde.
E n d e o m van dese tot eenen beginnen te comen, hebben sy gebuerten, n u in den
yersten gecoeren hiertoe, Henricken die Wyse, Goessen Heer, Jannen Andriessoen ende
Aert den Heyse voirscreven, omdat beweynde hier aff tot Sunte Remeysmisse toe naestcomende te hebben, ende dan altijt twee affsetten ende twee ander in die stat kyesen.
Item hebben se voert geordineert, dat alle dieghene die bynnen desen heertganck
sullen sterven ende kerssen, toertssen off tortyssen sullen hebben tot hoere groeven, dat
die vrienden van dien den voirscreven armen sullen geven, een kersse, alsulcke als men
ter uutfaert hebben sali, metten welcke men die arme, als sy sterven, ter eerden bestaden
salí, ende hoer dootkisten coepen daert van node sali sijn.
E n d e om dan die aelmissen van desen aldus te doen, te vermeerderen ende een princip a d fundament te maken, soe is voertgestaen voir my Notarys ende getugen hiernae
bescreven, die eerbaere en besceyden man Claes Janssoen van der Stegen, borger der
stat van den Bosch, aensiende den goeden wille ende ordinancie ende tgheene dat voirscreven steet, ende uut sunderlinger mynnen ende devocien, die hy dairtoe hadde ende
heeft met goeden rypen raide voerdachticheiden gegeven ende opgedragen wittelyken,
erffelyken in handen mijns Notarys onderbescreven, in eenre levender giften, sonder die
eenichssins in ennigen toecomenden tyden te moegen wederseggen oft wederroepen, tot
behoef der voirscreven armen, ten tyden bynnen den voirscreven heertganck wonende,
enen jaetlyken ende erffelyken chijns van vijff ponden payments, in tyde der betaling
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alsulcx chijns in den Bosch ter boersen gemeynlic lopende, te vergelden alle jair erffelijcken in den hoechtijt van Sunte Remeys confcssoers van ende uut huys, erve, hoffende
afterhuys, Clacssen die Veer des glaesmekerssoen, wilneer Jans, gelegen in den Bosch
in die Kerckstraet, tusschen erffenis Jans van Maren des bontwerekers ter eenre, ende
Maurissen Symontssoen, nu Sierken des beckers ter andere zyden, welcke chijns die
voirscreven Claes Janss. tegen den voirscreven Claess. die Veer met coepe vercregen
hadde, gelijck dat in Scepenen brieven van den Bosch daer op gemaect volcomelyker is
begrepen, te samen metten voirscreven brieven ende metten alingen rechte hem ennichsins dairinne toebehoerende, ende helmelingen overgegeven ende dairop vertegen tot
behoef der armen voirscreven пае manieren van dien gewoenlyke, belovende dat vast
ende stedich te houden ende alle commet ende aensprake van zijnre wegen dairinne
wesende den selven äff te doen gehelyken, van ende op dwelke allet ende enyegelyken
dat voirscreven steet, hebben die voirscreven goede mannen, tot behoef der armen
voirscreven ende allen anderen dien dat aengaen mach, des van my Notarys openbaer
hieronder bescreven begeert gemaect te hebben een instrumente ofte meer instrumenten
ter bester formen. Dit is geschiet in Sunte Janskercke voirscreven in den jare der Indictien,
maent, dach, ure ende Paeusdomme voirscreven.
Daer by aen ende over die eerbaere ende bescyeden mannen, Heer Jan die Ridder van
Kalker, priester ende Jan Syoler ende meer andere getugen weirdich van geloeven dair
toe geroepen ende sunderlingen gebeden. - Ende is gesciet in Sunte Janskerck voir
screven.
Et ego Sanderus Pyeck de Batenborch, clericus Coloniensis diócesis, publicus sacra
imperiali auctoritate et venerabilis curie Leodiensis notarius juratus, quia premissis
omnibus et singulis dum sic ut premittitur fièrent et agerentur, unacum prenominatis
testibus presens interfui, caque sic fieri vidi et audivi, ideiro hoc presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci, publicavi et in hanc formam
publicam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi et subscripsi, rogatus et requisitus, in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

6. 15 MEI

І 3 6 1 , FUNDATIE

VAN

НЕТ

ST.-ANTONIUSGASTHUIS

(G.A. A 539 fol. 30 e.V.).
Deze tekst is verbeterd en aangevuld met die, welke is opgenomen in
A 541 fol. 88 e.v.
In nomine domini amen anno nativitatis dominice millesimo trecentesimo sexagésimo
primo jndetione quarta decima mensis meij die quinta decima hora vesperarum vel
quasi in mei notarij publici subscripti et testium subscriptorum vocatorum ad hoc
specialiter et rogatorum presentia propter hoc personalitcr constitutus discretus vir
Johannes dictus Toenijs Vinschot, filius nicolai vinschot quondam domesticus apud
portam celi prope buscumducis domum suam et aream cum omnibus et singulis suis
structuris et alijs ejus attinentijs universis sitam in buscoducis in cono vici se extendentis
de loco dicto wijmoelenbcrgh versus pontem dictum bazeldongsghe brugghe et vici se
extendentis de vico dicto Hinthamerstraat versus dictum pontem et se extendentem contigue juxta aquam retro dictam domum et aream decurrentem cujus domus et arec partem
erga Benedictum dictum Bits pistorem et suos liberos et reliquam partem erga wellinum
de os et suos liberos jdem Johannes sibi procuravit et titulo emptionis acquisivit et de
quibus domo et area viginti solidi annui et perpetui reditus et census domini nostri domini ducis sunt sol vendi; excepta et exclusa in hac quadam camera una ex duabus cameris
similibus diete hereditati contiguis ilia videlicet que dicte hereditati plus contigue jacet
et quam cameram idem Johannes erga prescriptum wellminum et ejus liberos emit ut
dicebat idem Johannes; quam cameram jdem Johannes pro se et ad opus sui reservavit et
reservato dicto johanni ex dieta hereditate uno pede hereditatis contigue diete camere
pro stellicidio diete camere;
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dicte domui seu cui hospitali jdem Johannes fondator ejusdem, contulit et legavit ad
opus pauperum ejusdem domus quatuordecim lectos, quatuordecim suppellectilia seu
sargias viginti octo parea linteamina pro dictis lectis cacabum ad braxandum lagenam
ligneam dictam stände poctos éreos duas péndulas férreas scrincum tenellam ferrcam et
diversa domicilia dicte domus prout hec ad presens dicte domui sunt applicata nomine
sui testamenti seu sue ultime voluntatis et nomine vere ct pure elimosine legavit et
contulit pauperibus jnibi pro tempore cúrrente hospitandis sub his modis et formis
videlicet:
quod sex paupereule mulleres per provisores hujusmodi domus seu hospitalis subscriptis, qui pro tempore erunt recipiende ibidem ad manendum et ille jbidem manere
possent quamdiu pacifice et quieto se rcxcrint jn humilitatem spiritu humilitatis et devote
se tenendo ;
ex quibus per superscriptos provisores una earum jn magistram diete domus seu dicti
hospitalis constituetur que magistra dictam d o m u m seu dictum hospitale et alias mulierculas jbidem pro tempore manentes reget et cum alie muliercule jn Ileitis et honestis
obedire tenebuntur;
et bona earum mulierum que ibidem reperientur diete domui seu dicto hospitali ad
opus pauperum diete domus intcgraliter post earum mortem et decessum remanebunt
hoc addito si aliqua ex ijs inquiete seu inhoneste se habuerit jnter eas et o b hoc per provisores dicte domus a dicta d o m o amota fuerit quod illa sua bona que ibidem secum
tulerit ab huic secum libere deferte valebit jn ejus usus convertendo prout sibi cumplacebit in cujus muliercule loco sic amote vcl cum aliqua ex ijs viam universe carnis ingressa
fuerit loco etiam illius sive pertractione notabili aliam mulierculam pauperem et devotam
recipient et jn dieta d o m o instituent in quo dictus Johannes vinscoti fundator dicti
hospitalis conscientias ipsorum provisorum oneravit;
jn qua quidem domo seu in quo hospitali dictus Johannes fundator ejusdem ultra sex
lectistadia, que perpetue pro sex prescriptis pauperculis mulieribus remanebunt, voluit
et ordinavit ad hue octo lectistadia fieri debere et perpetue remanere jn quibus octo
lectistadijs magistra diete domus seu dicti hospitalis que pro tempore fuerit bonos et
devotos pacíficos et quietos pauperes boni nominis utriusque sexus non ribaldos seu
ribaldas seu debilis regiminis per noctem vel duas noctes prout per viam transibunt
hospitari debet; et si ex his aliquis vel aliqua extunc ut si hospitatus vcl hospitata infirmitate gravaretur poterit ex hoc diutius ibidem hospitari prout discretioni diete
magistre visum fuerit expediré quibus sic hospitandis dieta magistra et alie queque
muliercule ibidem commorantes jnsternendo lectos suos et jn lavando lintiamina eorum
et jn alijs necessarijs ibidem q u o ad hoc administrationibus pro ut vires earum se ad hoc
extcndent ministrare tenebuntur;
et que magistra et alie queque muliercule et alij jbidem hospitandi statutis et ordinationibus ipsorum provisorum diete domus ferendis pro tempore pro regimine dictae
domus et habitantium jn ea tam jn temporalibus quam 'etiam jn spiritualibus obedire
tenebuntur ;
voluit etiam dictus Johannes fundator dicti hospitalis quod omnes hereditates et omnes
perpetui reditus que et qui ex nunc de cetcro in perpetuum dicte domui seu dicto hospitali nomine legati donationis traditionis seu aliquo quo modo advenient per medium
dividentur; ct una medietas cedet dictis sex mulierculis pro juvamine sustcntationis
earundem et reliqua medietas pro aliquali sustentatione seu refectione pauperum utriusque sexus jn dictis alijs octo lectistadijs hospidandorum convcrtetur; et quidquid eis
adveniet quo quo modo jn futuro medietas illius cedet dictis sex pauperculis mulieribus
ad sustentationem earum et reliqua medietas pro reparatione et conservatione diete
domus seu dicti hospitalis jn tectis parietibus et alijs necesserijs communibus suis penitus
et non alias convcrtetur et si de alique medietate aliquid supcrcreverit ita quod tota illa
medietas ad reparationem diete domus ex necessitate conversa non fuerit hoc supercrescens quocumque tempore supercreverit pro reditibus perpetuis comparandis et cmendis
ad opus dicti hospitalis convertatur;
insuper voluit et ordinavit predictus Johannes fundator diete domus seu dicti hospi190

talis in eventu q u o bona et reditus ejusdem domus augmententur jn tanto quod ex ijs in
dicta d o m o plura lectistadia cum suis lectis linteaminibus et supcllcctilibus possunt
ordinari et ex eis et cum ijs plures pauperes jnibi hospitari quod extunc ipsi provisores
ejusdem domus ibidem plura lectistadia cum suis attinentijs ibidem neri facient et plures
pauperes ibidem hospitari procurabunt pro ut ipsi provisores secundum corum discretionem et b o n o r u m augmentatione id expediri judicabunt;
et si pauperes utriusque sexus in dicto hospital! pro tempore cúrrente hospitandi seu
sex muliercule predicte quocumque tempore futuro inter se dissenserint seu inter se
rixas suscitaverint quo quo m o d o seu aliquid dubij super statu dicti hospitalis insurrexerit
voluit idem Johannes quod de hoc stabil correction! et declaration! provisorum pro tempore ejusdem hospitalis et quicumque in dicto hospital! de die in die hospitari debent
hospitium dicti hospitalis intrabunt ante solis occasum ita quod post solis occasum nullus
paupcrum jn dicto hospital! q u o q u o m o d o admittetur;
et reservavit dictus Johannes fundator dicti hospitalis in omnibus et per omnia sibimetipsi quandiu ipse vixerit regimen et gubernationem ejusdem hospitalis et pauperum
utriusque sexus ibidem hospitandorum hoc apposito quod post ejus decessum prior pro
tempore conventus de porta cell prope buscoducis ordinis sancti guilhelmi jnvestitus
ecclesie beginarum et procurator mense sancti spiritus in buscoducis qui pro tempore
cúrrente erunt dictum hospitale tamquam ejus provisores in perpetuum gubernabunt;
qui si jn gubernationc dicti hospitalis dissenserint vel gubernationi ejusdem hospitalis
interesse n o n poterint seu n o n vellent quod in hoc casu stetur gubernationi d u o r u m ex
ipsis ;
reservavit jnsuper dictus Johannes sibi potestatem predictus addendi subtrahendi
quamdiu vixerit et ea dedarandi et immutandi prout sibi videbitur expediré;
quibus provisoribus pro tempore idem Johannes dédit et contulit potestatem et mandatum speciale bona dicti hospitalis omnia et singula que jam actu jdem hospitale habet
et in posterum habebit disponendi post obitum dumtaxat ejusdem johannis ordinandi et
commutandi jn usus pauperum inibi hospitandorum secundum o m n e m m o d u m et
formam prescriptos ita quod ipsa bona dicti hospitalis habita et habenda ad quemcumque
alium usum con vertere non valebunt;
quibus omnibus prescriptis fratri johanni de bergis, fratti colino filio naturali dicti
johannis, et johanni de postula marito legitimo Catharine пес n o n clisabeth filiabus ejus
dem johannis lectis, prelectis, et bene expositis, idem frater Johannes de expresso consensu
et bona volúntate sui prioris colunis johannis et clisabeth omnia et singula prescripta et
in presentibus contenta laudaverunt approbaverunt et quantum in eis esset confirmaverunt promittentes fide prestila corporali loco juramenti contra predicta non venire debere
nee contra ea quidquam attemptare.
Acta fuerunt hec in buscoducis in parochiali ecclesia in choro beati johannis evangeliste
jbidem sub anno jndictione mense die hora locoque prescriptis presentibus honorabilibus
viris dominis fratte mensone priori pro tempore fratrum de porta celi prope buscoducis,
henrico de neijnsel eukense, Johanne de neijnsel woencellense conciliorum decanus,
wilhelmo investitore ecclesie beginarum in buscoducis, henrico de heze et henrico dicto
bue prcsbiteris et gijselberto de gestel provisore mense sancti spiritus in buscoducis
testibus fide dignis ad premissa vocatis et rogatis.
Subscriptum et ego matthias dictus schilder de Buscoducis leodiensis diócesis divina
imperiali authoritate notarius publicus quia premissis omnibus et singulis d u m sic
fièrent una cum dictis testibus presens vocatus interfui ea vidi et in hanc publicam forman
reddegi propriaque manufideliter conscripsi et constat mihi de subscriptione deaconis
constituetur in quinta decima linea et meo signo consueto signavi rogatus ; et erat adhuc
inferius subscriptum et nos frater menso prior de porta celi Wilhelmus investitus ecclesie
beginarum et gijselbertus procurator diete mense santi spiritus in buscoducis quia onus
prescriptum dicti hospitalis post mortem dicti johannis pro nobis et nostris successoribus
caritativa affectione paupcrum ad hoc actracti in nos susscepimus et presentibus jn nos
suscepimus.
Ideo singula nostra presentibus apposuimus in testimonium premissorum et nos hen191

ricus de neijnsel cukensis et Johannes de neijnsel woencellensis conciliorum decani,
henricus de heze et henricus dictus bue presbiter quia, premissis omnibus et singulis per
johannem fundatorem dicti hospitalis sic ordinati et statuti nec non omnibus et singulis
in presentibus inscriptis presentes, interfuimus ideo sigula nostra presentibus duximus
apponenda ad manus testimonium omnium premissorum datum et actum ut supra.
subscriptum

subsignatum

7.

Presentem copiam collatam suo principali jnstrumento rite signato ac
sigillato atque cum eodem concordare attestatur rutgerus nagelmeacker
notarius publicus per concilium brabantie admissus
R. NAGELMAECKERS notarius.

2 MAART 1 5 8 2 , F U N D A T I E VAN H E T J E N N E K E - H A M E R S G A S T H U I S

(G.A. Α. 539 fol. ι e.V.).
Wij jan van hedel ende wouter pijnappel schepenen in shertogenbossche doen condt
eenenygelycken dat op huyden date van desen voir ons in propre persoone verschenen
ende gecompareert is deersame jenneken, dochter wilner huijbert hamers verdatende
hoe dat zij comparante ende wijlen mechtelt haer suster als zy leefde over lange goede
devotie ende affectie gehadt hebben omme tot goidtz eeren ende onderstant van haeren
naesten armen menschen te funderen zeeckere arme vrouwen gasthuijs voir acht arme
vrouwen ende dat zij comparante om tselve te moigen doen van onsen genadigden heere
den coninck als hertoghe van brabant daer toe vercregen heeft zijne majts. oipene brieven
van octroije ende consente wesende vander den sessendetwintichsten dach aprilis int
jaer ons beeren duij sent vijfffhondert ende tzeventich;
ende omme tselve gasthuijs ten effecte te brenghen heeft die voirn. comparante daer
toe gedestineert te laten zeeckere haer acht cameren staende ende gelegen binnen deser
Stadt van shertogenbossche in een straetken genoempt batenpoirtken mit allen hairen
gangen poirten rechten ende toebehoirten daer aff de vier cameren bij acht aerme vrou
wen die by haer fundatersse oft пае haere afflyvicheijt byden naegenoempden gifters ofte
provisioirs genoempt sullen worden nu ende ten eeuwighen dagen zullen worden gebruyekt ende bewoent te wetene in elcke camere twee vrouwen ende de andere vier byden
rentmeester ofte regeerders des voirs. gasthuijs jaerlycx vehuert ende de proffyten der
selver tot behoeff des voirss. gasthuijs comen zullen welcke voirs. aerme vrouwen schul
dich ende verbonden zullen wesen alle daigen te bidden voir de welvaert ende ruste
deser Stadt ende die salichijet vander sielen der fundatrice haeren ouders broederen susteren ende vrienden ende met malcanderen leven in goeden ruste ende vrede ende oick
onderhouden ende schuldich zyn te onderhouden alle alsulcke ordinantien poincten ende
articulen als zij fundatrix in een tafel ofte buert zall doen scrijven de welcke de provisoers ende gifters naede afflyvicheijt der selver fundatrice altijt zullen moigen veranderen
vermeerderen oft verminderen zoo hen пае gelegentheyt des tyts ende qualiteyt vanden
armen vrouwen goetduncken zall mit oick volcomen machte de aerme vrouwen contrarie
van dien doende sonder ennige wege van recht alleen mit haer selflis bevell ende auctoriteijt heure portie des gasthuijs te moigen ontrecken ofte oick daervuyt te selten;
ende zullen de provisoire ofte gifters elcker vande voirs. acht aerme vrouwen vuijtreijeke ofte doen vuijtreijeken alle jaer een mud rogghen ende onder hen allen een pleijt
torffs ende twee vette verekenen elck ten minsten wegende hondert ende vijfftich ponden
ende daerenboven ten tgene den voirs. aerme vrouwen meest van noode wesen zall all
tgene wes vanden incomen des gasthuijs voirs. jaerlicx vueren zall boven tgene voirs. is
ende boven allen andere lasten van beden, reparatie vanden huijsen, loon vanden rent
meester ende andere nootelijcke lasten;
ende heeft die voirn. fundatrix genomineert mits desen tot gifters provisoire ende re
geerders des voirs gasthuijs die eersame ende discrete mannen die ten tyde wesen zullen
meester ofte provisoir vanden grooten gasthuijs, twee die ouste blockmeesteren vanden
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block vande kerckstraet binnen dcser Stadt ende twee vande naeste vrienden der fundatrice in deser Stadt wonende de welcke zullen hebben de gifte van desen gasthuijs prefere
rende nochtans de aerme vrouwen van de fundatrice macscap wesendc ende dese aelmoesse behoevende voir andere;
ende zullen die voirs. provisoire oick stellen ecnen rentmeester o m m e dincomen van
desen gasthuijs te ontfange onder alsulcken loon als zij metten sclven sullen connen
accorderen welcke voirs. rentmeester gehouden zall zyn alle jaer te doen voirde voirs.
provisoirs behoirlycke reeckeninge bewijs en de reliqua ende voirts alles doen des tot
goet toesicht ende regiment vanden voirs. gasthuys goetduncken zall;
ende o m alle tgene voirs. staet voirts te volbrengen ende den voirs. gasthuijs vande
voirs.acht cameren te verzeeckeren ende van tamelycken jncomen te versien heeft die
voirn. Johanna fundatrix de voirn acht cametcn mittcr ledige plaetsen, put, poirten, gan
gen ende allen haeren rechten ende gelyck alle de selve aldaer gelegen zyn; item eenen
jaerlycken ende erffelycken pacht van twee mudden seven sester ende tvyftendeel van
eenen sester roggen te betalen jaerlix op St. Thomasdach vuyt zeekere onderpanden inde
prochie van helvoirt gelegen welcken pacht jan gommels de jonge, henrick berckelmans
ghysbert Janssen van riel ende peter vanden pas ende de kynderen desselve ghysberts ende
peeters jairlix geldende zyn; item twee jairl. ende erfellicken losch renten elck van vier
ende vcertich gulden ende thien stuuvers maeckende tzamen negen ende tachtentich
gulden te betalen jairlix deen helft opten vijfthiensten dach octobris ende dander helft
opten vyfthiensten dach aprilis deene byder voirs fundatrice ende dandere by wylen
mechtelden haere suster tegen de drie staten slants van brabant in coope vercregen
naevolgende de brieven daer aff zynde mitten zegel derselver staten bezegelt in date den
vyftiensten dach der maent aprilis anno vyftienhondert vier ende tzestich, item een jaerl.
ende erffelycke losrente van negen guldens seven ende eenen halven stuver opte demeijnen
ons beeren des coninx int quartier van shertogenbossche te betalen jairlix deen helft
opten negenthiensten dach merle welcke rente die voirn. Johanna fundatrix tegens onsen
heere den keyser in coope vercregen heeft achtervolgende de brieven mitten zcgele des
selven bezegelt in date den dartiensten dach octobris anno vijfthienhondert vyff ende
vyftich; itemeenen jaerlycken ende erffelicken chijns van seven carolusguldens te betalen
jaerlix o p palmensondach vuyt eenen mergen lants gelegen inde prochie van orthen ter
plaetse genoempt die orthensche slagen welcken chijns die voirn. Johanna tot behoeff
des voors. gasthuijs tegens niclaessen zoone daniels scalcken bij coope vercregen heeft
gelijck in scepenen brieven deser Stadt breeder begrepen staet vander date den negensten
dach der maent merte int jaer ons beeren duijsent vijffhondert twee ende tzeventich
wittelick ende erffelick opgedragen ende overgegeven mr. willem van emmerick tot be
hoeff vande voirs. gasthuis ende fundatie van dien o m m e de voirs. cameren erfenissen
pachten, renten ende chynsen byden voirs. provisoirs terstont пае haere afflijvicheyt
aengeverdt te wordene o m m e ter natueren voirs te bekeren te samen oick mit twee
jaeren achterstels vande pachte renthen ende chynsen voirs. ten tyde van haere afflyvicheijt ten achteren staende;
ende ten eynde de voirs. provisoirs den laste van desen gasthuijs willen aenverden ende
tzelve eerlyck regeren ende onderhouden heeft die voirn. Johanna fundatrix eenen jaerl.
ende erffel. chyns van sess carolus guldens ende vyff stuvers te betalen jaerlix op sintc
sebastiaensdach vuijt onderpanden tot os gelegen welcken xchyns die voirn. mechtel
tegens nicolaes zoone Willems bottermans ende jacop zoone gerart bollens in coope ver
cregen hadde achtervolgende den schepenenbrieven dcser Stadt in date den een ende
twintichsten dach januarij anno vyffthienhondert seven ende veertich wittelyck ende
erfelyck opgedragen ende overgegeven mr. willem van emmerick tot behoeff vanden
voirs. provisoiren ende gifters o m m e byden zelven tot hen eygen behoeff ontfangen te
w o r d d e n ende naede afflyvicheyt der selver Johanne mit twee jaeren achterstels alsdan
oick aengeverdt te wordene te samen oick mit allen de scepene brieven instrumenten ende
munimenten van sgeens voirs. is mentionerende ende mitten geheelen recht haer inde
voirs. brieven ende den i n h o u d t van dien ennichssins competerende ende heeft helmelingen daerop vertegen in manieren in dien gewoenlyck zynde;
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ordinerende ende bevelende oick die voirs. fundatrix dat alle de selve schepene brieven
instrumenten en munimenten bewaert zullen worden inden grooten gasthuijse deser
Stadt ende oft in toecomenden tyden ennige renten ofte chynsen affgelost ende gequeten
worden dat die voirs. provisoiren die penninghen daeraff comende wederomme tot behoeff des voirs. gasthuijs aen duechdelycke renten ofte pachten zullen beleggen;
gelovende die voirs. Johanna fundatrix in goeder trouwen als schuldersse principael op
hacr ende alle haere goeden hebbende ende vercrijgende dese opdrachte overgevinge ende
vertydenisse altyt vast ende stedich te houden sonder wederseggen ende allen commeren
calaingien ende aentacl van haeren twegen in sgeens voirs. staet wesende ofte comende
den voirs. gasthuijs aff te doen geheelyck mit conditien nochtans hier jnne toegedaen
dat die voirs. cameren ende erfenissen pachten renten ende chijnsen altyt zullen staen te
schoet ende loet ende ten lantrecht gelyck andere werlycke gueden.
in kenisse der waerheyt zoo hebben wij schepenen voirs. onse zegelen hier beneden aen
desen brieff doen hangen gegeven den tweeden dach der maent van martio int jaer ons
beeren duijsent vijffhondert twee ende tachtentich.

8. 2 7 M E I 1 4 5 8 , P R I V I L E G E VAN P H I L I P S DE G O E D E AAN D E STAD
'S-HERTOGENBOSCH VERLEEND INZAKE ALLERLEI O F F I C I Ë N

(G.A. Charterverzameling Inv. Sassen nr. 481).
Philips Bider gracien goids Hertoge van Bourgoingnen van Lothryk van Brabant ende
van Lymborch Greve van Vlaenderen van Artois van Bourgoingnen Palatijn van Henegouwe van Hollant van Zeelant ende van Namen Marcgreve des heilichs Rycs heer van
Vrieslant van Salms ende van Mechlen. Allen den ghenen die dese letteren sullen zien off
hoiren lesen Saluit;
Alsoe als wij over ene wile geleden gegeven ende verleent hebben gehadt ennigen onsen
dieneren tot huerrer beden die officie van weertscap ende mijn In onse stad vanden Bosch
van allen den vissche die dair gebracht soude worden bij ennigen coepluden van bynnen
off van buiten Mitten proffiten vanden ontfange dair toe hoerende geheiten ynnegclt
houdende ende maintenerende dat wy dair af hadden ende schuldich waeren te hebben die
ghiften ende volcomen disposicie mids sekeren redenen ons dair toe dienende Niet
tegenstaende dat onse lieve en wailgemtnde Scepenen gesworenen ende Raid der selver
onser stad hebben mogen seggen dat het noyt officie en were geweest noch dair voer
geacht noch gehouden In onser voirscide stad N o c h oic geweest oft gestaen tot onser oft
yemants anders ghiften off disposicien;
Ende het zoo zy dat die selve onse scepenen gesworenen ende Raid der voirscide onse
stad vanden Bosch Beduchtende dat wy hierenboven noch mochten willen geven Alsoe
als wy In ennigen anderen onsen goeden steden onses lants van Brabant gedaen hadden
diverse ander officien alsoe wel aengaende der pollicien onser voirscide stad als ander
Ende houden die disposicie dair aff ons. oic toe te hoeren Alse syn die officien clerckscape oft secretariscape ende van knapen onser voirscide stad vanden steken vanden byere
vanden herinck te packen T e bernen ende te wairderen van die lakenen wullen ende lynen
te metene vanden berderen te metene vanden lande te metene vanden grainen Inder
voirseide onse stad comende zoo te water zoo te lande te metene vander soute te metene
vander maten vanden vissche vanden Calck te metene vanden yser te sceinen vanden
zegelmeesterscape vanden wullen lakenen vanden vogelen te wairderen ende anderen
gelycken ende van gelycker condicien vanden welken die sulcke officien zijn geweest
In onser voirseide stad vanden Bosch dair af zy gehadt hadden die ghiften ende disposicien van zeer ouden tyden Ende die sulcke niet Insgelycs vander adminstracien m o m b o rien ende gouvernemente dat zy van zeer langen tyden gehadt hebben overmids hueren
gecommitteerden Inden huysen vanden Heilegen Ghcest vanden gasthusen vanden
kereken vanden ziecken oft melaedschcn ende anderen goidshusen ende der arme In
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onser voirseide stad ende ander dier gelycke Ons hebben doen thuencn vele saken en
punten E n d e bcsundcr dat by sulken oft gelycken ghiften die wy alsoe souden moegen
doen zij grootclic gequetst souden zijn zoo In hueren privilegiën vriheiden ende costumen
van zeer langen tyden onderhouden zoo Inder pollicicn onser voirseide stad ende anderssins Biddende oetmoedelic dat wij dair toe wouden verstaen ende hen hier Inne versien
van behoirliker Remedien ;
Soe doen wy te weten dat wy die voirseide bede gehoirt ende totter selver geneyght
hebbende by ennigen van onsen Raide dair toe gecommitteerdt doen hoeren die voirseiden van onser stad van den Bosch In hueren voirseide privilegien vriheiden ende
costumen Ende dair op gehoirt vanden selven onsen gecommitteerden huer Rapport
E n d e op al nut oic op dinierest ende preiudicie die wy ende onse voirseide stad souden
mogen nemen O p dat desc voirseide ghiften hueren voirtganck hadden ende ter execucien gestelt worden Goeden Rypen Raid gehadt Begherende als goet heer ende prince
die vorderinge ende voirspoet van onse voirseide stad ende der Ingesetenen ende Inwoenende der selver Ende om te schuwen alle questien ende geschillen die hier om hier
namails souden mogen opverstaen hebben voer ons onse erven en ende nacomelingen
hertogen ende hertoghinnen van Brabant wederroepen gecasseert ende te nycute gedaen
wederroepen casseren ende doen te nyeute mids desen tot ewigen daigen die voirseide
ghiftc ende verleninge by ons gedaen vander voirseide officien van weertscape ende mijn
van den voirseiden vissche ende vanden proffiten vanden voirseiden ontfange gcheiten
ynnegelt;
Latende gevende ende verleenende mids desen der voirseide onse stad die volcomen
disposicie dair af Mit oic van allen ander officien ende diensten voirengescreven ende
yegewelken anderen Acngaende der pollicicn onser voirseide stad Het zy dat het aldair
officien off diensten syn geweest ende voer sulck geacht ende gehouden oft negheene
officien oft dienste ende diemen soude mogen houden dat officien oft diensten souden zyn
desgelycs vander adminstracien momborien ende gouvernemente Inden voirseiden
huysen vanden Heiligengheest vanden gasthusen vanden kereken vanden ziecken oft
melacdschen ende anderen goidshusen boven gescreven ende yegewelken anderen van
gelycke condicien O m vanden selven officien ende diensten te gebruyeken ende te uzeren
alsoe ende Inder manieren als zy hier voirmails gedaen hebben gehadt Oft anders alsoe
zy weten ende bevinden seien In hueren Raide ten orboer ende proffite onser voirseide
stad dienende;
E n d e dat sy Inden selven officien ende diensten seien moegen overmids onsen Scepenen gesworenen ende Raide onser voorseide stad stellen ende setten persoene dair toe
nut ende orboirlic wesende o m die te bedienen Alsoe als zy hiervoirmails hebben plegen
te doen E n d e zy deden voer der tyt onser voirseide ghiften ende verleeningen E n d e
anderssins alsoe zy vinden seien behoerende Ten orboer ende proffite onser voirseide
stad D e n selven ghiften ende verleeningen niet wederstaende Noch den bestter die hen
by Redene van dien dair Inne gedaen syn geweest die wy te nyeute gedaen hebben ende
doen te nyeute mids desen zonder dat wy oft onse voirseide erven ende nacomelingen
ons in ennigen tyden toecomende bewinden oft onderwinden seien ennige meer te gevenc Mair seien dair af laten onse voirseide stad ende den voirseide Scepenen gesworenen
ende Raide derselver die volcomen disposicie In maten voirscreven Sonder ennige fraude
oft argelist;
Ende dit allet o p dat die selve onse voirseide stad vanden Bosch om ons te hulpen te
comene In onsen nootsaken geven sal ende betalen eenwerven in handen van onsen
lieven en getrouwen Raide ende Rentmeester Generael van Brabant Pceteren Blonde
die ons dair af schuldich sal syn Rekeninge ende bewys te doen Die somme van driedusent
en tweehondert overlensche Rinschegulden oft die weerde dair af;
Ontbieden dair om ende bevelen Onsen Cancellier Drosset Rentmeester general ende
allen anderen onsen Ambachtcrcn Richteten Officieren dieneren ende onderseten onses
voirseide lants van Brabant nu zynde ende namails wesende ende allen anderen dien dat
ennichssins aengaen mach Dat zy ende elck van hen alsoe hem toebehoirt der voirseide
onse stad vanden bosch doen ende laten gebruyeken Rustelic ende Vredelic van alle
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tghene dat voirscreven Is zonder hen dair Inne te doen oft te laten geschien ennigen
hynder commer oft letsel ter contraríen Want wyt alsoe belieft ende gedacn willen hebben
Behoudclic ons In allen anderen saken onsen Rechte ende enen yegelycken des zijns;
In allen Des torconden hebben wy voer ons ende onse voirseide erven ende nacomelingen onsen segel aen desen brief doen hangen Gegeven In onse stad van Bruessel zeven
ende twintich daige In meye Int jair onses beeren duysent vierhondert acht ende wyftich.

9. 2 9 MAART 1 5 4 0 , O V E R E E N K O M S T V A N HET S T A D S B E S T U U R V A N
' S - H E R T O G E N B O S C H MET DE B I S S C H O P V A N LUIK, C O R N E L I S V A N
B E R G E N , MET B E T R E K K I N G TOT A L L E R L E I BESTUURS A A N G E L E G E N H E D E N I N HET GROOT G A S T H U I S

(G.A. Α. 5 39 fol. 106 e.V.).
Deze tekst is die, welke geformuleerd werd door het stadsbestuur.
Wy Scepenen, Geswoeren ende Raidsluyden der staidt van Shertogenbossche allen dengheenen die dese onse oepene brieven sullen sien of hooren lesen, Saluyt.
Doen condt. Alsoe binnen deser Stadt van sHertoigenbosch gelegen is een Godtshuys,
genoempt het Grootgasthuys, dairinne die arme stecken ontfangen ende getracteert
wordden ende tot dienste vanden selven geordineert zyn geweest zeven zusteren ofte
nonnen, die welcke susteren die Scepenen ende Geswoiren der voorscreven Stadt van
ouden tyden gewoonlyck zyn te presenteren, naevolgende huere previlegien, eer dieselve
susteren in den voorscreven Godshuyse hebben moigen worden ontfangen.
Ende alsoe díe voirscreven Scepenen ende Gesworen ten tyde deser stadt, tvoirscreven
getal van seven susteren by aflyvicheyt van enige van dien hadden laten deficieren ende
nyet gesuppleert by nominatie ende presentatie van nyeuwe susteren ofte nonnen ende
dat doir die ordinantie ende verboden der Keyserlycke Maiesteyt ende by enigen van den
officieren des Hoichwerdige Vaders in Gode welgeboiren ende vermogende Heer Heeren
Comelissens van Bergen, Bisscop van Luyck, Hertoge van Boillon, Grave tot Loen, etc.
in middelen tyde twee persoenen in den voirscreven Godshuyse gecleet ende dairnae
gewylt syn geweest, sonder voorgaende presentatie ofte nominatie van de Scepenen ende
Geswoiren deser stadt, wairut ende mede ter saecken van der presentatie, institutie, destitutie, administratie, distributie beweynde ende Reliqua van den Rentmeester ofte ontfanger van den gueden der voorscreven Religieusen susteren ende mede van den gueden
der airmen aldair opgeresen wair geweest sekere differente ende gescillen in den Raide
van Brabant tusschen den Officieren des Bisschops van Luydick voorscreven ter eenre,
ende den Scepenen ende Geswoiren deser stadt ter andere zyden.
Ende alsoo die Keyz. Mat. geordineert hadde Meesteren Lodewichen van Heylwigen,
Raidt ordinaris in Brabant ende die voorscreven Heer van Luyck, Heeren Jasparen van
Rennenborch, proust van Carpsen, Meester Lodewichen Cortenbach, segeler. Meester
Jannen Witten, Cancellier, Heeren Jannen van Coelhem, Riddere, ende meester Jannen
Zancy, Scepene tot Luydick, gecommitteert hadde omme die voorscreven differenten by
minnelycke communicatie neder te leggen. Ende wy Willem van Os, Gerardem van
Vladeracken, Heere tot Geffen en Scepen, Ghysbrechten Heym, Gesworen, Gysbrechten
Pels, Raidtsmannen ende meester Jannen Reyners, secretaris deser stadt ende gedeputeerden derselver, sekere ordinancie ende provisie van Reformatie der voorscreven
nonnen, op d'onderhout tractement ende alimentatie van den miserabilen siecken te
sluyten.
Soo eest dat wy by aidvuyse alsvoor met des Hoichwerdige Heeren van Luyck voirscreven gecommitteerden van den voorscreven differenten, ende mede in die ordinantie
van Reformatien zijn geaccordeert in manieren naevolgende, te weten.
In den iersten soo verre het aangaet die voorscreven nominatie van den Religieusen
196

voorscreven des voorscreven Heeren van Luyck genaden bekennen, dat die selve is ons
competerende ende toebehoorcndc. E n d e overmidts dair n u twee Religieuzen zyn geinstitueert geweest van zyner genade officiers die by ons of onse voirsaten nyet en zyn genomineert geweest nyet by ons negligentie, mer doit dbeveel dat wy hadden van weghen
der Keyz. Mat als dairtoe niet te moigen procecren, zyn syn genade te vreden, dat die
Scepenen ende Geswoiren van deser Stadt die voorscreven geïnstitueerde personen zullen
van nyeuws noemen ende presentecren ende zynre genade gecommitteerden sullen op die
nyeuwe nominatien die voorgaende institutie ende professie appobceren ende ratificecren
ende en sal die institutie vande sclven twee Religieusen personen ons ende onsen nacomelingen Scepenen en Geswoiren deser Stadt niet prejudiceeren voir den toecomenden
tyt, noch in exemple mogen wesen geallegeert als gcdaen synde sonder voirgaende nominatie van de Scepenen ende Geswoiren der voorscreven stadt, mits bevele contrarie
daerinne gehadt hebbende.
E n d e soo verre het aengaet d'institutie, destitutie, administratie, distributie, rekeninge,
bewys ende reliqua van den voorscreven gasthuyse van den gueden den armen competerende, sullen wij ende onse nacomelingen, hebben ende behouden mer soe verre het
aengaet den Rentmeester ontfanger oft administratie van den gueden die wij gewoonlijk
zyn geweest te ontfangen tot behoef van de Religieusen, ende t o t onderhouden van huer
huysen, hoeven ende erven, dairaf sullen wij hebben die nominatie van eenen oft meer
personen daertoe nut ende bequaem zynde om denselven by den voorscreven Heer van
Luyck oft zyn gecommitteerden geinstitueert te wordene, diewelcke die distributie doen
sal naevolgende dordinatie tusschen des Heeren voorscreven gecommitteerden ende die
vander voorscreven stad g e m a k t .
E n d e in den iersten, soe sal die meester van den voorscreven gasthuys oft zyn gecommitteerde gehouden wesen te ontfangen alle arme crancke, miserable persoenen, zoo
mans als vrouwen, die o p der straeten niet gegaen en kunnen, nyettcgenstaende sieselve
metter pestilensien oft andere smettelycke sieckten begaeft waeren sonder nochtans te
mogen ontfangen enige personen metter lasaryen oft uytsinnelicheyt besmet, die andere
geordonneerde plaatsen hebben. E n d e dairomme in den voirscreven gasthuys nyet en
dorven ontfangen wordden, behoudclycken nochtans, dat alsulcke siecken behoiren te
comen goetstyts, met sonnen schyne.
E n d e oft soude moigen gebueren, als dat het pestilenciehuys suyver ende reyn waere
ende dair enich persoen van buyten der steede quame metter pestilentie besmedt, soe
en sal die meester of zyn gecommitteerde naevolgende den ouden usantien sulcken persoen niet dorven ontfangen.
E n d e soe haest alsmen enige siecken ontfanget soe sal men hen terstont tegen een van
de capellanen van den gasthuys doen biechten ende sal die biechtvader den siecken dairtoe
vermanen, dat hy elcken die tegen hem misdacn moigen hebben, met woirden ofte
wercken uyt geheelder herten sal vergeven. Ende oft yemont waire, die hem пае inhout
van deser ordinantien niet biechten, noch reguleren en w o u d c die en salmen niet sculdich zyn te ontfangen, noch te onderhouden.
Item dat egheen siecken ontfangen en zullen wordden in dat voirscreven gasthuys
sonder weete ende consente van d e n voirscreven meester of zynen dairtoe gecommitteer
den, die welcke wel toesien sullen, dat niemant daerinne en worde ontfangen ofte geadmitteert, dan die des noot heeft. E n d e tot dyen dat dieselve meestere of zyn gecommit
teerde wel toesien, dat nyemant int selver gasthuys langer en Ыу е dan hem oock van
n o o d e is.
Item, dat van allen dat ghcene dat die siecken int voorscreven gasthuys comende ende
die dair ontfangen zullen wordden, by hen ten tyde als zy dair comen, ofte namaels
aldair zynde in haafelicke gueden ofte in gelde vercrygen, sullen sy gehouden zyn hen
getrouwelyck te verclairen, ende dat selver den meestere oft zynen gecommitteerde ende
nyemant anders vuer te leveren omme by den selven meester ofte zyn gecommitteerde
behoirlyck geinventaryeert ende sekerlyck bewaert te wordene, o m soe verre zy genesen,
ende uyten gasthuys scheyden hen getrouwelyck gerestitueert te worden, altyts dairaf
nemende die costen пае gelegentheyt der persoenen. E n d e in gevallen zy aldair sterven.
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by den meester beheert te wordden, tot behoef van den anderen siecken ende des
gasthuys voorscreven.
Insgelycx en sullen die susteren van egheen siecken, besmedt van der pestilentie ofte
anderssins moigen ontfangen ofte aenveerden enich geit, ringcnjuwcelen, clcedcren,
ofte andere dingen, soedanich die genoempt moigen zyn, maer sullen die ontfangen ende
geaenveert worden by den meestere syne huysvrouwe of by den werlicken vader of moe
der die deselve siecken bewaerende zyn, die gehouden sullen zyn, tselve getrouwelick
te bewacrene totter suyveringen van de selven ende terstont nacder suyveringe den meester
voorscreven by haeren eede dan vuer te leveren.
Item dat die meester den voorscreven siecken, byden boden ende den gheenen die hy
dairtoe neemen ende ordineren sal, doen geven ende distribuceren alsulcken portie in
spijse ende drancke, alsmen in voerleden tyden hen gcplogen heeft te geven ende te doen
versien van speceryen, wynen ende suelen drancke ende andere dingen tot haerder
laeffenisse ende nootelicker onderhoudenisse van n o o d e wesen sal ende men gewoonlyck
is van doene, ende dat by denselven meester oft zyn dienstboeden sonder dat die Susteren
oft nonnen des voirscreven gasthuyse oft yemandt anders sonder expres versuecke van den
Mr. hen vantgene des voorscreven is, sullen moigen enichsins onderweynden, behalve
dat soe wanneer enich cranck persoen, den nonnen wair versueckende, o m wat bcreyt te
hebben, sullen sulx moigen terstont den boden van den meester bevelen, te maken ende
te geryden. E n d e soe verre dat nyet gedaen en worde, dat gheene by die nonnen wair geordineert, sullen die clacht daeraf mogen doen den Wethouders o m dairop met behoorlycke provisien versien te w o r d e n .
Item dat die voorscreven meester of diegheene, die de porcien van den siecken dair
wesende schotelen sal, schuldich zal zyn altyts te wetene, hocveele siecken datier int
gasthuys zyn, ende dat men niet meer portien en sal mogen scotelen oft uytgevcn dan
dair siecken en syn.
Item dat die boden sullen sculdich zyn den voorscreven siecken die voorscreven por
tien getrouwelijck geheel te geven, sonder yet daeruyt te nemen, nyet te veranderen oft
te verminderen.
Item dal tot elcker reysen als die voorscreven siecken haire refectie gehad ende geno
men zullen hebben, die boden die deselve dienen, sullen schuldich zyn allen tghcene dat
denselven siecken overschiet in spyee ende drancke wederomme inder koekenen van den
voorscreven meester te brengen, sonder yet dairaf te versteecken, te verminderen ofte
after te laten, ten waire dat den siecken van n o o d e waeren dair yet af te behouden tot
hairdcr laeffenisse ofte verversinghe ende dat nochtans by weetene ende consente van den
voorscreven meester of zyn gecommitteerde, behalve doverschot van den siecken metter
haestellycker sieckten besmedt, mits den perykel, dat dairaf connen mochte, dwclck
elders bestelt sal moigen w o r d e n ter ordinantien van den voorscreven meester.
Item dat die voorscreven siecken anders dan voorscreven is, by hen behouden, ofte
dairaf versteecken, ofte yemande geven, o p die pene van terstont uyten voorscreven
gasthuys gesteh te worden.
Item dat bynnen den tyde dat die voorscreven siecken haire refectien doen, ende tot der
tyt toe dat zy gedient ende afgedient sullen zyn, die voorscreven susteren, noch uyemandt
van buyten den voorscreven gasthuyse, wie hy zy, dair by en sal moigen comen ofte zyn,
ende soe verre yemandt dair te voiren by ennigen van den voorscreven siecken geweest
hadden, sal sculdich zyn duer ende die voorscreven refectie uyten voorscreven gasthuyse
te gane ende te Ыу ven, ten waere dat hen by den voorscreven meester of zyn gecommit
teerde geconsenteert worden, uytgescheyden, dat die twee susteren, die alle veerthien
daigen int sieckhuys dienende zyn, so verre hen belieft, sullen ten tyde van der voorscre
ven refectien dair by den siecken moigen comen, dieselve refectie sien doen ende dcnselven siecken visiteren ende assisteren.
Item dat oyck buyten den tyde van de voorscreven refectien nijemant by den voorscre
ven siecken ofte ter plaetssen dair zy zyn en sal moigen comen die dair niet te doen en heeft,
mair sullen alleen dair moigen comen, die uyt charitaten oft anderssins uyt kennisse by den
siecken, hetsy tot hairen versueken ofte anderssins, bcgheeren ofte behoevelick te zyne ter
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discretien van den voorscreven meester ten innelatene van den poirtyer tot des meesters
ordenancie.
Item dat die voorscreven sustcren in den voorscreven gasthuyse tzamen metten
hopen nyet en sullen moigen comen, mair alleen die twee sustcren, diewelcke dienen den
siecken met veertien daegen пае, onder costuymen, diewelcke buytcn den tyde van der
voorscreven refcctien dair sullen sculdich zyn te comen, omme denselven siecken te
dienen, ende te doene gelyck zy sculdich zyn te docne, ten waere, dat die voorscreven
meester пае gelegentheyt van den tyde proffytelyck ofte nootelyck verdocht meerdere
getalle van susteren in den voorscreven gasthuys te behoeven, dwelck tot zynder ordinantie sal moigen ende behoiren te geschieden.
Item o m m e te voirsine alles des voirscreven is te onderhouden, soe sal altyt int
voirscreven gasthuys aen de middelste poirte, tusschen thuys van den susteren ende
thuys van den meester, een discreet poirtier zyn, alsoo nu dair een is die sluyten,
ontsluyten ende bewairen, innelaten ende uytlaten van der voorscreven poorten
met oyck van der poorte achter aend water ende oock die poirte пае het pestilentiehuys
te gaen, met meer andere poirtcn dairtoe dienende, hebben sal ende toesien, dat niet
uyten voirscreven gasthuys sonder wete ende consente van den voorscreven meester, by
yemanden gedraighen ofte verdempt zal worden, welcke poirtier sculdich sal zyn tgheene
des voirscreven is te onderhouden ende doen onderhouden, getrouwelyck, soo verre dat
in hem weesen sal.
Item dat nyemant voirtaen, wye hy zy, voirdcren en sal te ontfangen enige aelmissen
ofte legaten, die den siecken tot laeffenisse gegeven ende toegevueght zullen worden,
hetsy in broodc, gelde ofte anderssins, dan alleen die voorscreven meester ofte zyne
gecommitteerde ende dat dairomme, dat alsulcken legaten den voorscreven siecken
worden getrouwelyck uytgereyckt, tenzy dat saecke, dat die gifter ofte legatucr volcomen
ende expres mention dede, dat alsulcke legaten ofte giften door hem gegeven wolde, dat
die nonnen sullen vervallen пае die reformatien Johannis Epi, gelyck in die copi is sig
neert.
Item dat voirtaen nyemandt gesont zynde in voirscreven gasthuys sal moigen logeren
meerkelycken tyt, dan uyt n o o d e ende by consente van den voorscreven meester, die dat
proffyt dairaf comende, zal sculdich zyn te beheeren totter siecken behoef.
Item dat die voorscreven meester sal besorgen dat ijemandt besunderen last ende bevele hebben van te bewairen, alleen die bedden, chargyen, depelen, slaaplakens, alderhande lynnewaet, mcublen, die de voirscreven siecken besigen oft tot hucren behoef
geordineert zyn, ten eynde dat die wel ende getrouwelyck bewairt worden, sonder die
buyten den gasthuyse ofte tot yemandts anders behoef te mogen gebruyeken dairaf dat
van al by den voorscreven meesters behoirlycken inventaris sal gemaeckt ende bewaert
worden, welke voirscreven meesteroft zyn gecommitteerde sullen sculdich zyn, drie
reysen sjaers van vier maenden tot vier maenden te oversiene oft den voorscreven inven
taris altyt geheel ende gefurneert blyft, o m m e altyd ingevalle van enige gebreke dairaf
inne te staene ofte te doen verantwoorden.
E n d e in generalyck sullen alleen die boden van den voorscreven gasthuyse sculdich
zyn in allen saecken te doen het meeste proffyt van den selven gasthuys ende van den
siecken, ende ook te verhueden ende te beletten allen daggheene dat hen schadelyck oft
hynderlyck soude mogen zyn. Item dat die voorscreven meester ende oock die voir
screven susteren sullen sculdich zyn altyt goede sorge te draigen, elck int syne, voor die
siecken int leven ende sterven.
Item sullen allen die boden van den voorscreven gasthuyse metter maget van den sus
teren terstont als zy dair gehuert ende geaenveerdt sullen worden, ende voortaen van
jair tot jair, ten tyde van de rekening sculdich zyn, ten heylige te geloven ende te zweeren
allen tghene des voirscreven is, ende andere ordinantien ofte statuyten van den gasthuyse
hen aengaende, soe veele als in hen is, sonder simulatie te onderhouden ende doen onder
houden, ende soo verre zy dat by hen selven niet en kunnen gedoen, dat zy dairaf den
voirscreven meester sullen adverteren o m m e by hen dairop versien te worden, ofte d o e n
versien, soo behooren sal.
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Item alsoe naevolgende der ouder ordinantien in den voorscreven gasthuyse te wesen
plagen seven susteren, ende want die lasten ende siecken daigelix vermenichfuldigen, soe
iest van n o o d e datter voortaen acht susteren wesen sullen die altyt by den scepenen ende
geswoiren der voorscreven stadt sullen binnen thien weken пае datter enige plaetseledich
sal worden by vacatie oft anderssins genomineert ende gepresenteert worden, des Heeren
van Luyck, Officiaal Foreyn ofte anderen gecommitteerde ende dien tyd oversteken zynde
by negligentie van den Scepenen ende Geswoiren deser Stadt, sal die Heer van Luyck
ende zyn nacommelingen voir die reyse dinstitutie moigen doen ter presentatie van de
nonen alsdan levende. E n d e men en zal nyemande behoiren ter presenteren dan eerlycke
deuchdelyke persoonen, die ten minste sullen vyf ende twentich jaeren o u d t wesen.
Item niemant en zal voor suster geprofest worden, tenzy dat zy ierst een geheel jair
als novicy onder die susteren ende siecken hair geproeft sal hebben, ende die ordinantien
ende statuten wel weet o m te weten oft zy den arbeyt ende regele wel sal kunnen vol
brengen. E n d e en sal nyemants van den novicy totter professen mogen ontfangen w o r d e n
dan by specialen oirlof van den Eerwerdigen Heer van Luyck oft by den Officiaal Foryn
oft ten minste by anderen van wegen des Bischops voorscreven dairtoe sunderlinge
gedeputeert.
Item oft gebuerde dat ennich persoon voer novicy ontfangen, o m ennige saecken
wederom uyten gasthuys vertreckke woude, ende tselve te verlaeten, soe en sai die selve
van den beruerlycke gueden, die zy den voorscreven gasthuys heeft gegeven, ofte by
middelen tyde zyn aengecomen, nyet wederom moigen hcysschen, noch dairvan gaende
meer met hair moigen draigen dan alleen die cleederen tot haerder lyve met sullen die
andere gueden den voorscreven gasthuyse ende armen blyven, welcke articulen den
novitien in tyde ende voir der incoempts expresselyck sal te kennen gegeven worden, o m
dairop sich wel te beraden.
Item die susteren sullen aendoen cleederen, die welcke bewysende zyn oitmoedicheyt
van gemeynen zwarten laken, simpelycke gemaeckt ende een scapelaris voor ende achter
hangende een hant breet, corter dan dat voorscreven habijt ende ook simpellycke o p t
hooft, gedoeckt wcsende met eenen hangenden wyele.
Item dat egheen van den voirscreven susteren en sullen moigen uytgaen tot vrienden
ofte magen ofte in andere nootelycke saicken, dan by voirgaende oirlof van haerder
moeder, welcke moeder, sy sullen verbonden wesen te seggen tot wat plaetsen ende wairo m m e zy uitgaen, ende sal die moeder hen tyt beteeckenen binnen welcken tyde zy zullen
gehouden wesen wederom te comen. E n d e zy en sullen anders niet mogen gaen, noch lo
pen in straeten, stegen ofte andere plaetsen.
Item zoo wat susteren als voorscreven is uytgaen sullen altyd twee ende twee gecleet
zyn als voorscreven is, elck met eender eerlycker langer falyen, met desen tocgedaen,
dat sy niet en sullen moigen oft sculdich zyn haere aensicht te bedecken opdat zy niet
voor andere vrouwen en worden bekent, mer met oipene aensicht, ende sunderlinge alsoe,
dat ten minste den wyele byder spacyen van vier vingeren wel ende openbairlycken ten
aensien van eenenyegelycken wel mach worden gesien.
Item in tyde van der pestilencien en sal die moeder den susteren gheenen oirloff moigen
geven, o m inder stadt te gaen dan om seer sunderlinge nootelycke saecken, ende oft die
voorscreven susteren in tyden der pestilentien by enige persoenen in der stadt ontboeden
worden o m te comen by enige siecken, sullen telcker reysen tselve den meester van den
gasthuys, oft zynder huysvrouwen moeten te kennen geven tot wat plaatsen ende per
sonen zy alsoo gaen sullen ende ontboden zyn.
Item die voorscreven susteren sullen leven int gemeyn, etende en drinckende aen eenre
taefcle, uyt eenre schotelen ende uyt eenen buydel, ende o m m e dat die susteren te betere
naevolghen heuren regule G o d Almachtig ende de miserabilen siecken sullen mogen die
nen, soe sullen alsulcker gueden als rogge, gelt ende andere hoedanich die wesen moigen,
die hen susteren eertyts by den gasthuys zyn toegevuegt, ende wairvan zy hebben den
ontfanck gehadt, by eenen goeden bequamen, eerlycken man, als by schepenen ende ge
swoiren deser stadt dairtoe uit zal gedeputeert worden, ende by des Heeren van Luyck
Officiaci Foryn geadmitteert, voirdaen als Rentmeester dieselve gueden ontfangen worden.
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o m m e by den selven dairvan uytgcrcyckt te wordene, des die voirscreven susteren in
cost, decderen ende anderssins sal van n o d d e wccscn, van wclcken ontfanck ende uytgeven alsucke geordineerde alle jair ten tyde als die voorscreven meester zyn rekeningc doet,
van gelycke voir Sccpcnen ende Ceswoiren sali gehouden wcsen by goede specificaticn,
rekeningc te doen, den voirscreven Scepenen ende Geswoiren, welcken Rentmeester men
sal moigen verlaeten ende aen andere presenteren ende van tghcenc desmen bevynden
sal over te schieten by sloote van sulcke rekeningc, dat sal ierst geemploycert worden aen
die voorscreven Religieusen, hen huyse, goeden ende erven ende tot hueren profFyte in
dien dat behoef ende in dien die Heer van Luyck ofte zyn gecommitteerde bevynden, dat
des nyet en behoef, soe en sal tzelvc overschot niet moge worden elders gedistibueert dan
tot behoef van voirscreven armen.
Item ten eynde dat die voorscreven Susteren wel gedient sullen worden, soe sal hen toegevueght worden, een goede, ccrlycke, stantaftigemaget, die voor die susteren sai ter
merekt gaen om spyse ende alle dincks te coopen der coeckenen aengaende, die spyse
coecken ende voirts doen als hairen dienst heysschen sal. E n d e wes gelt die voorscreven
maget hiertoe van n o o d e wescl sal, sal sy haelen byden voorscreven Rentmeester ende
denselven alle echt daigen dairvan gehouden wesen rekeningc te doen, welcke voirscre
ven maget int acneomen ende voirts alle jair metten ende gelyck die andere dienstboden
van den gasthuys den meestere sal gehouden wesen eedt te doen.
Item die susteren sullen sculdich wcsen te scouwen houveringhe wertscap oft brasse
ryen, die meest die Religieuse personen diffameren, behoudelycken, dat soe wanneer hen
ycmant vuercompt van goeder famen, dat zy densclven tgen noenmacltyt oft ten avontmaeltyt sullen moigen ontfangen.
Item die susteren en sullen egheen spyse om gods wil moigen geven dan dat zoo seer
gescreynt ende gebroken is, dat men niet ecrlycken wederom ter taeffelen en soude
moigen brengen, o m voor die susteren te setten.
Item zoo wanneer het sieckhuys van der pestilentien besmet is, ofte dat die susteren
anders wair in besmette plaetsen geweest zyn, soe en sullen die susteren binnen den gast
huys, oft dairbuyten onder dat gemeynvolck nyet moigen comen oft converseren, mair
sullen in hair huys in der kereken van den gasthuys, buyten den volck blyven, totdat
veerthicn daigen sullen geleden wesen, want doert gebreck van desen dicwils vele per
soenen gestorven zyn.
Item sal die voirste poirt van den gasthuyse, wyntcr ende somcr, geslooten worden
savonts te negen uren tot smorgens te vyf uren, dair nyemant den sloetel aff hebben en
sal, dan die meester ofte zyne gecommitteerde.
Item zullen die susteren die meester, zyne huysvrouwe, ende die dienairen ende boden
van den gasthuys schuldich zyn in liefde ende vrede met malcanderen te leven en alsoe
draigen datier egheenen twyst en gebucren dairby tvoorscreven gasthuys soude vcrachtert
worden ende die siecken gcscandalizeert, in allen welcke pouncten der voorscreven ordinantien syn wy met den voorschreven Hoichwerdigcn Vaders in G o d e ende Heeren van
Luyck ende zynre genade gecommitteerden geaccordeert ende overcomen.
Gelovende voor ons ende onsc nacomelingen die voorschreven ordinantie en accoirdt
te onderhouden ende te doen onderhouden, onverbrekclyck, te ewigen daigen sonder
daertegen te doen oft te laten geschieden in enyegcr manieren soo veel in ons zal zyn ten
wair met wil consent ende advuys van zynder genaden oft zynder genaden nacomelingen,
dat denselven ende ons inder voorschreven ordinantien пае de gelegentheyt van den toecomende tyden tot voordele van den voorschreven Goidtshuyse ende miserabilen siecken
yet verdochte bchoiren te veranderen.
Des toirconden hebben wy Scepenen ende Raidt voirschreven den segei ad legata
derselver Stadt aen desen brief doen hangen.
Gegeven op den negentwintichsten dach der maent van Merte smaendaegs naden
Heyligen Paeschdach int jaer O n s Heeren Duysent vyfhondert ende veertich.
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Stellingen
ι
De stichting heeft zich in de middeleeuwse rechtspraktijk door omvorming
van de elementen van de schenking en het legatentestament "ad pias
causas" alsmede door opneming van het woord "fundare" en zijn equiva
lenten in deze schenkings- en testamentaire vorm geleidelijk ontwikkeld tot
een rechtshandeling en rechtsinstituut "sui generis".
II
De middeleeuwse rechtspraktijk was in het vorm geven aan het stichtings
fenomeen in een belangrijk opzicht vooruit op de in het algemeen in Neder
land vóór het tot stand komen van de Wet op stichtingen bestaande notariële praktijk.
Ill
De "piae fundationes" van canon 1544 van de Codex Juris Canonici zijn
afhankelijke stichtingen.
IV
De secularisatie-ontwikkeling, die omstreeks de dertiende eeuw met betrekking tot de armenzorg en het gasthuiswezen aanving, moet primair
verklaard worden uit feitelijke omstandigheden.
Georges de Lagarde, La naissance de
l'esprit laïque au déclin du moyen âge,
T.I., Bilan du XIII-ème siècle, ParisLouvain 1956, p. 174 e.V.
V
Het Besluit van Willem I d.d. 31 december 1814 (nr. 20) "houdende voorschriften ten aanzien van het bestuur der armen en der Godshuizen in de
voormalige departementen van de Monden van den Rijn en van de Monden
van de Schelde, benevens in het met Zeeland vereenigde Staats-Vlaanderen
en de overige Generaliteitslanden", is te 's-Hertogenbosch verkeerd geïnterpreteerd en onjuist toegepast.
Gecompleteerde uitgave
Bijvoegsel Stb. serie V, p. 573.
VI
De Godshuizen te 's-Hertogenbosch zijn hybridische figuren. Enerzijds zijn
het stichtingen en hebben zij een privaatrechtelijke rechtsvorm; anderzijds
zijn het burgerlijke instellingen van weldadigheid, waardoor zij nauw verweven zijn met de gemeentelijke openbare dienst en dus een publiekrechtelijk aspect vertonen.

VII
Het personeel werkzaam bij de Godshuizen is in dienst van een van deze
instellingen en tevens in openbare dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch.
Ш
De instellingen genoemd in art. 2, lid 1 sub a, van de Rompwet Instellingen
van weldadigheid bezitten gezien de wetsgeschiedenis van de Algemene
Bijstandswet dezelfde rechtstoestand als de instellingen van weldadigheid
bedoeld in art. 2, lid 1 suba, van de Armenwet 1912. Het zou uit een oogpunt
van rechtszekerheid en wetstechniek daarom juister zijn geweest om in de
Rompwet niet te spreken van instellingen als bedoeld bij art. 88, zesde lid,
der Algemene Bijstandswet maar van "burgerlijke" instellingen.
IX
Door een afsplitsing van de herbergfunctie uit het totaal der hulpverlenende
diensten van het gasthuis en een overgaan van deze functie naar een econo
mische bedrijfsvorm was voor deze instelling de weg vrij naar een concen
tratie op de ziekenzorg.
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Nederlanden, Assen 1957.

X
Het ziekenhuis heeft zich vanuit de caritas via de armenzorg en het maat
schappelijk hulpbetoon uiteindelijk in het kader van de gezondheidszorg
ontwikkeld tot een volwaardig medisch en economisch instituut.
Ook in deze jongste vormgeving zal intussen het centraal stellen van de
caritasgedachte in het christelijk ziekenhuis onontbeerlijk zijn.
XI
Een algemene wettelijke regeling met betrekking tot het ziekenhuis in zijn
verschillende vormen is wenselijk. In deze regeling waren o.a. voorschriften
op te nemen over de rechtstoestand van deze instelling alsmede met be
trekking tot de planning en de bouw ervan.
XII
Het zou wenselijk zijn, het academisch statuut zodanig te wijzigen, dat het
tentamen arbeidsrecht door een grotere groep van juridische studenten wordt
afgelegd dan tot op heden het geval is.
Hierbij ware bovendien te overwegen het vak uit te breiden tot het so
ciaal recht.
ΧΙΠ
Het ware te overwegen de delictsomschrijving van art. 255 Wetboek van
Strafrecht zodanig aan te vullen, dat hierin ook opzettelijk misbruik van
ouderlijke macht dan wel voogdij of grove verwaarlozing van opvoedings
plichten wordt strafbaar gesteld.

XIV
De bestudering van de oud-vaderlandse bestuursinrichting, welke tussen
steden en dorpen enerzijds en de hertogdommen en graafschappen anderzijds andere bestuurscategorieën kende, kan wellicht een bijdrage leveren
tot de oplossing van de hedendaagse intergemeentelijke bestuursproblematiek.
XV
Het feit, dat de burgemeesters, die krachtens art. 14 der Wet Bescherming
Bevolking een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam oprichten, hun respectievelijke gemeenten op basis van art. 14, lid 3, juncto art. 25 vermogensrechtelijk kunnen binden, is een staatsrechtelijke anomalie.
XVI
De wetgeving op het Lager Onderwijs houdt onvoldoende rekening met de
bijzondere samenstelling van de schoolbevolking in a-sociale wijken. Bij
de aanpak van de op dit terrein bestaande problematiek kan niet volstaan
worden met toepassing van art. 56, ze lid der Lager-Onderwijswet. Een
herziening van het B.L.O.-besluit is hiervoor noodzakelijk.
XVII
De lichamelijke opvoeding en de muzikale vorming der jeugd zouden in
Nederland sterk bevorderd worden, indien het in dienst nemen van vakleerkrachten voor de hoogste klassen der lagere scholen verplicht werd gesteld en hun salaris evenals van het overig personeel voor rekening van het
rijk werd genomen.
Х Ш
De waarde van een internationaal vocalistenconcours zoals dat elk jaar
georganiseerd wordt door de Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad is
niet alleen gelegen in het wedstrijdelement, tengevolge waarvan de prijs
winnaars hun carrière zien versneld, maar zij moet niet minder gezocht
worden in het pedagogisch vlak.

Stellingen behorende Ы]/.Р.Л. Coopmans,
De rechtstoestand van de Godshuizen te
's-Hertogenbosch vóór 1629.

